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ANOTACE  

Diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod dramatické výchovy v práci 

s literárním textem s dětmi ve věku 5-7 let. Teoretická část práce se zaměřuje na 

charakteristiku dětí předškolního a mladšího školního věku, dále jsou v ní vymezeny 

základní pojmy z oblasti hry, dramatické výchovy a literatury pro děti a mládež. 

Praktická část obsahuje lekce dramatické výchovy inspirované literárním textem, 

součástí je také vyhodnocení realizovaných lekcí. 

 

ANNOTATION 

This thesis deals with the possibilities of using dramatic education techniques in 

working with literary texts with children aged 5-7 years. The theoretical part of the 

thesis focuses on the characteristics of preschool and school-age children, as well as it 

defines the basic concepts of the play, dramatic education and literature for children and 

youth. The practical part contains dramatic education lessons inspired by the literary 

text and also includes evaluation of implemented lessons. 
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ABSTRAKT: 

Diplomová práce je zaměřena na práci s literárním textem metodami dramatické 

výchovy. Cílem práce je zjistit možnosti a specifika využití těchto metod při práci  

s 5-7letými dětmi a nabídnout lekce dramatické výchovy. Práce je rozdělena do dvou 

částí. Teoretická část práce se zabývá vývojovými zvláštnostmi a potřebami 5-7letých 

dětí, důležitostí hry a rolí literatury v životě dítěte, dramatickou výchovou, výběrem 

literárního textu a jeho využitím v dramatické výchově. Praktická část nabízí šest lekcí 

dramatické výchovy. Tyto lekce jsou zrealizované v mateřské škole a v 1. a 2. ročníku 

základní školy. Součástí praktické části jsou reflexe lekcí s jednotlivými skupinami dětí 

a jejich vzájemné porovnání. Praktická část také obsahuje návrhy dalších tří lekcí. 

Lekce jsou inspirované různými žánry dětské literatury. Z výsledků vyplývá, že u takto 

starých dětí jsou nejúčinnější především tyto techniky: jednoduchá pantomima, 

asociační kruh, alej, škála postojů, živé obrazy. Zadávané činnosti musí mít jasně 

stanovená srozumitelná pravidla. Vhodné je konkrétně přidělovat role a poskytnout 

nebo navrhnout dětem popisy znázorňovaných situací. 

 

ABSTRACT: 

This thesis deals with the work with literary text by the help methods of dramatic 

education. The main aim is to find out possibilities and specifics for use these methods 

at work with 5-7 years old children and to offer lessons of dramatic education. This 

thesis is divided into two parts. The theoretical part deals with peculiarities of evolution 

and necessities of 5-7 years old children, an importance of children´s game, a role of 

literature in children´s life, methods and techniques of dramatic education and  

a selection of literary text. The practical part of this thesis offers six lessons of dramatic 

education. These lessons were be realized at nursery school and in first and second class 

of primary school. A part of practical work are reflexes of these lessons with particular 

children´s groups and their mutual comparison. This part contains free suggestions of 

other lessons. These lessons are inspired by various literary genres for children. The 

results show that with such old children are especially effective these techniques: simple 

pantomime, association circle, alley, a range of attitudes, live images. Input activities 



must have clearly defined understandable rules. It is appropriate to assign specific roles 

and provide or suggest children descriptions of figured situations. 
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1. ÚVOD 

„I dětské hry podléhají zákonům vývoje. Každá za určitých podmínek vznikla, prožívá 

období rozkvětu, vydává plody v podobě mnoha obměn, stárne a zaniká. Některé hry 

žijí krátce, jiné jsou dlouhověké, skoro nesmrtelné. A všechny dohromady se podobají 

věčně zelenému stromu, na němž některé větvičky usychají a opadávají, jiné raší a 

rozvíjejí se (Zapletal, 1998, str. 9).“ 

V dnešní době se mnoho pedagogů snaží oživit dětem výuku různými atraktivními 

vyučovacími metodami, mezi které samozřejmě patří i hra. V mateřské škole by měla 

být hra jako zásadní metoda rozvíjení dětí ve spontánních i řízených činnostech 

samozřejmostí. Ale ani v základní škole již není vyučovací proces z pohledu žáka 

suchopárné získávání informací na základě výkladu učitele, jak tomu kdysi v mnoha 

případech bylo. Naopak vyučovací hodiny vesměs hýří aktivitou, střídáním různých 

činností, spoluprácí, také učitel by neměl být pro žáka „vládcem třídy,“ ale rádcem, 

partnerem. Prostřednictvím hry děti získávají zkušenosti, zdokonalují dovednosti a 

celkově si rozšiřují pohled na okolní svět. S nástupem dítěte do školy se hlavní činností 

stává učení. Proč tedy nespojit, jak říká známé slovní spojení, příjemné s užitečným, 

tedy učit se hrou, v tomto případě hrou dramatickou? 

Dramatická výchova pomáhá získávat životní zkušenosti, pohledy na problémovou 

situaci z různých úhlů, děti jsou aktivní a hledají možnosti, jak nastolenou situaci 

vyřešit, přijímají různé role, v nichž se učí reagovat, jednat, přemýšlí za ně a vyjadřují 

jejich myšlenky. V procesu dramatické výchovy si děti upevňují schopnost spolupráce, 

empatie, rozvíjí svou fantazii, ale i vyjadřovací schopnosti, odbourávají stud a obavy 

z vystupování před třídním kolektivem, učí se vyjadřovat a ovládat své emoce. 

Ruku v ruce s dramatickou výchovou jde literatura. Je jednou z variant, kde získávat pro 

lekce dramatické výchovy inspiraci. Dětská literatura poskytuje mnoho příběhů, ve 

kterých se hlavní postavy potýkají se stejnými problémy jako současné děti. Bylo by 

zajisté na škodu nevyužít darů dětské literatury při rozvíjení osobnosti dítěte 

prostřednictvím dramatické výchovy. 
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Svou diplomovou práci jsem zaměřila na práci s literárním textem metodami dramatické 

výchovy. Jejím cílem je zjistit možnosti a specifika využití metod a technik dramatické 

výchovy při práci s literárním textem u 5-7letých dětí a poskytnout náměty pro 

dramatickou výchovu této věkové skupiny dětí.  

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. V teoretické části 

se zaměřuji na poznatky a pohled odborníků týkající se obecné charakteristiky 

předškolních dětí a dětí mladšího školního věku. Dále se zabývám hrou a její funkcí, 

dramatickou výchovou a jejími metodami a technikami vhodnými pro danou věkovou 

kategorii dětí. Další kapitoly věnuji dětské literatuře, přehledu jejích žánrů a vztahu 

literatury s dramatickou výchovou. Podstatnou součástí teorie je také kapitola věnující 

se možnostem práce s literárním textem v dramatické výchově. 

Praktická část je založena na přípravě scénářů lekcí dramatické výchovy na základě 

literárního textu, jejich realizaci s předškolními dětmi v mateřské škole a s dětmi 

mladšího školního věku, konkrétně dětmi 5-7letými. Realizované lekce obsahují 

komentáře, hodnocení a porovnání jednotlivých skupin, popř. možnosti obměn 

některých aktivit. Součástí praktické části jsou také návrhy lekcí, které uskutečněné 

nebyly. Při výběru literárního textu jsem se snažila zahrnout různé možné literární 

žánry, které jsou vhodné pro danou věkovou skupinu dětí. Jako zdroje pro tvorbu lekcí 

dramatické výchovy jsem tedy použila veršované pohádky, klasickou pohádku, bajku, 

pověst, básničku, hádanky a píseň. 

Doufám, že moje práce bude přínosem a inspirací nejen pro pedagogy zabývající se 

dramatickou výchovou, ale zaujme i případné další čtenáře.  
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Teoretická část 

 

2. CHARAKTERISTIKA 5-7LETÝCH DĚTÍ 

Období, kdy dítě navštěvuje mateřskou školu, spadá do období předškolního věku. Trvá 

přibližně od tří do šesti let. Ukončení předškolního období není charakterizováno jen 

věkem, ale především důležitým sociálním mezníkem, kterým je nástup do školy. Právě 

věk dítěte před vstupem do školy není zcela shodný, některé dětí jsou v posledním 

ročníku mateřské školy pětileté, jiné šestileté a např. v případě odkladu školní docházky 

mohou mateřskou školu navštěvovat i sedmileté děti.  

 

2.1 Předškolní věk 

Za charakteristický znak předškolního období v posledním roce před vstupem do 

základní školy je považováno postupné uvolňování vázanosti na rodinu, k němuž 

přispívá především přijímání běžných norem chování, akceptovatelná úroveň 

komunikace a znalost obsahu rolí. Dalším znakem je rozvoj takových aktivit, které 

dítěti umožňují prosazení se a uplatnění ve vrstevnické skupině (Vágnerová, 2000). 

Období předškolního věku lze označit jako věk iniciativy, kdy hlavní potřebou je 

aktivita sebeprosazení. Typická pro tento věk je změna tělesné konstituce (dítě přibývá 

na hmotnosti, roste do výšky). Z hlediska motorického vývoje dochází ke stálému 

zdokonalování a zlepšování pohybové koordinace, k větší eleganci pohybů a hbitosti, 

neboť do řízení motoriky se stále více zapojuje mozková kůra. Dochází především 

k rozvoji jemné motoriky, což samozřejmě souvisí s dětskými zájmy (manipulace 

s drobnými předměty, kreslení, modelování, lepení, hra např. s kostkami apod.). 

Předškolní děti zvládnou jednoduché pracovní úkoly, osvojují si základy sportovních 

aktivit (Pavlas, Vašutová, 1999). 

Poznávání v předškolním věku se vyznačuje zaměřeností na nejbližší svět a normy a 

pravidla, která v něm platí. Pro toto období je charakteristické názorné, intuitivní 

myšlení, které je nepřesné, málo flexibilní a plně nerespektuje zákony logiky. Takové 
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myšlení se vyznačuje egocentrismem, absolutismem (přesvědčením o tom, že veškeré 

poznání má jednoznačnou a konečnou platnost), magičností (tendencí pomáhat si 

fantazií při interpretaci dění ve skutečném světě) a fenomenismem (kladením důrazu na 

danou, zjevnou podobu světa). Vázanost na zjevné znaky se projevuje také ve vztahu 

k vlastní osobě. Děti chápou proměnu vnějších znaků své osoby (převlečení, nový účes) 

jako proměnu identity, dítě se tedy jinak chová i jinak cítí (Vágnerová, 2000). 

Dlouhodobým procesem je vývoj myšlení. Schopnost chápat vratnost určitých proměn 

dítě získává v závislosti na jejich složitosti postupně. Vnímání dětí předškolního věku se 

vyznačuje neschopností systematické aktivní explorace. Dítě není tedy schopno pohlížet 

na celek jako na soubor detailů a nerozlišuje vztahy mezi nimi. Názorné myšlení je typ 

myšlení vycházející z bezprostředního vztahu vjemu a představy.  Děti v tomto věku 

nedovedou uvažovat komplexněji, setrvávají na jednom pohledu subjektu a více 

hledisek neberou v úvahu, ulpívají na jedné vlastnosti objektu a považují ji za 

definitivní znak. Mezi typické znaky myšlení předškoláků řadíme jeho nepropojenost, 

nekoordinovanost a útržkovitost. Harmonizující význam má v tomto období fantazie, 

která je pro dítě prostředkem pro vyrovnání se s tlakem reality, s nedostatky ve vlastním 

myšlení a zkušenostech (Vágnerová, 2000).  

Fantazie se projevuje zejména při pohádkách a hrách. Dítě velmi rádo konfabuluje, 

nejde v tomto případě o lhavost, ale o magické myšlení, kdy má dítě sklon 

k personifikaci. Z důvodu neznalosti příčin jevů si je dítě vysvětluje působením 

nadpřirozených sil (Pavlas, Vašutová, 1999).  

V poslední fázi předškolního období se značně zdokonaluje řeč, která je v těsné 

spojitosti s myšlením. Řeč slouží k urychlení a zkrácení procesů poznávání, pomocí řeči 

dítě reguluje své chování. Důležitou etapou řečového vývoje je tzv. egocentrická řeč, 

kdy dítě samo pro sebe vyjadřuje nahlas své pocity a řídí svou aktivitu (tamtéž). 

Ke zdokonalení verbální kompetence předškoláka dochází jak v komunikační formě, tak 

i v jejím obsahu. Předškolní dítě vyjádří přijatelný způsobem svoje pocity a názory.  

Dítě napodobuje verbální projev dospělých lidí či starších dětí, se kterými je 

v dlouhodobějším styku. Nejčastěji si pamatuje takovou část sdělení, která obsahuje pro 

dítě něco nového (Vágnerová, 2000). 
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 Od čtyř let jsou děti schopné způsob komunikace diferencovat podle možností svého 

komunikačního partnera s ohledem na jeho vývojovou úroveň, citový vztah, sociální 

roli apod. S vrstevníky komunikuje dítě přímo s častým použitím specifických výrazů a 

oslovení, pro dospělé nepřijatelných. Konverzace s vrstevníky často přechází 

v monolog, kdy je dítě naprosto zaujaté svou činností a stejné zaujetí očekává i od 

posluchače. Pokud dítě komunikuje s dospělými, vyjadřuje se zdvořilejším způsobem, 

vyhýbá se nežádoucím výrazům a automaticky očekává porozumění dospělého 

jakémukoliv sdělení. Při hovoru s malými dětmi se dětský mluvčí dokáže částečně 

přizpůsobit jejich komunikační úrovni a možnostem (Vágnerová, 2000). 

Naprostá většina dětí v předškolním věku doslova touží po společnosti jiných dětí. Dítě 

k vědomí vlastní identity přiřazuje další významný prvek, kterým je kontakt s druhými 

dětmi, tedy vztah k jeho vrstevníkům. S nimi se bude ve všech budoucích činnostech 

trvale setkávat, ať už se jedná o sféru povinností (školní docházka, práce) nebo sféru 

zábavy (kamarádství, partnerství aj.). Mateřská škola je vhodnou příležitostí k počátku 

těchto vrstevnických vztahů. Dále je příhodným prostředím pro rozvoj různých 

důležitých vlastností ve vztahu k druhým dětem. Jedná s o schopnost spolupráce a 

především pro-sociálních vlastností, tedy vlastností umožňujících začlenění do různých 

lidských skupin, jako je např. tolerance, družnost, solidarita, soucit, obětavost, soustrast. 

Za silnou stránku mateřské školy se považují znalosti a zkušenosti pedagogů 

v oblastech, jak vést děti k osvojení účelných návyků, do kterých patří oblékání, 

hygiena, udržování pořádku aj., a také účelné dovednosti v zacházení s různými 

pomůckami určenými k tvořivé práci - zacházení s tužkou, pastelkami, štětcem a 

barvami, nůžkami apod. (Matějček, 2007). 

Mezi základní úkoly této vývojové fáze patří sebeprosazení, k němuž může dojít právě 

jen ve skupině vrstevníků. Ve skupině vrstevníků postupně dochází k diferenciaci 

sociálních rolí a jejich specifikaci. Vedle schopnosti spolupracovat se rozvíjí ve 

vrstevnické skupině také schopnost soupeřit. Role spolupracovníka vyžaduje působení 

zralejších mechanismů (např. sdílení uspokojení s ostatními, potlačení touhy po 

uspokojení vlastních potřeb, sebeovládání, vzdání se egocentrického pohledu na 

situaci), tudíž je těžší než role soupeře. Role soupeře je pro dominantní a dobře 

vybavené děti snazší a atraktivnější (Vágnerová, 2000). 
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Orientaci v sociálním prostředí usnadňují normy. Předškolní dítě přijímá pravidla 

chování předkládaná a uznávaná dospělými autoritami (rodiče, učitelé). Tato fáze 

morálního vývoje se nazývá heteronomní, tedy dítě v této oblasti ještě nemá vlastní 

názor a za správné považuje názory dospělých. K dodržování norem je dítě motivováno 

především systémem odměn a trestů. Významný vývojovým mezníkem je pocit viny. Na 

konci předškolního období lze pozorovat zvnitřnění některých základních norem a 

ztotožnění s nimi a to ve schopnosti dítěte pociťovat vinu za nežádoucí chování 

(Vágnerová, 2000). 

 

2.2 Mladší školní věk 

Důležitým sociálním mezníkem je nástup dítěte do školy. Nástupem do první třídy 

získává dítě novou sociální roli, roli školáka. Podle Vágnerové (2000, str. 134) „role 

školáka přináší dítěti vyšší sociální prestiž. V tomto směru je zároveň jakýmsi 

normálním potvrzením předpokladů k dalšímu rozvoji a s nimi spojených perspektiv. 

(…) Na druhé straně představuje aktuální a zásadní změnu životního stylu, zvýšení 

nároků i větší důraz na jejich plnění. Role školáka zásadním způsobem ovlivní rozvoj 

dětské osobnosti a prožití celého zbývajícího dětství.“ Docházka na prvním stupni 

základní školy se řadí do období mladšího školního věku. 

Vstupem dítěte do školy vstupuje škola do života rodiny, kde setrvá dlouhá léta. Tento 

vstup do školy přináší starosti s učením, úkoly, učiteli, se známkami, s prázdninami aj. 

Problémy školáků lze rozdělit do dvou velkých okruhů. První okruh se týká školního 

prospěchu, druhý okruh společenské situace dítěte ve škole. Podle Matějčka (2007, str. 

62) „škola není jen místem, kde má dítě získávat vědomosti, ale je i místem 

společenského života. A už tím, že v ní tráví několik velice produktivních hodin denně 

(dá se to srovnávat s pracovní dobou dospělých na jejich pracovištích) ve společnosti 

nadřízených (učitelů), spolupracovníků i konkurentů (spolužáků), nutně společensky 

vyspívá, roste, zraje. Je tedy jen přirozené, že se všelijak překrývají a prolínají i ony dva 

zmíněné okruhy problémů.“ 
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V období mladšího školního věku se u dětí objevuje jiný způsob uvažování než dříve. 

Pro mladší školní věk je typický způsob myšlení nazývaný jako fáze konkrétních 

logických operací. Toto myšlení je charakterizováno respektováním konkrétní reality a 

respektováním základních zákonů logiky. Vývojový pokrok v myšlení je významně 

ovlivněn učením, není jen projevem zrání. Ve výuce se učení zaměřuje především na 

chápání souvislostí a vztahů, dále na schopnost volit určitý způsob řešení problémů a 

používat určitá pravidla (strategie uvažování). Myšlení je tedy vázané na konkrétní 

reálné zkušenosti (Vágnerová, 2000). 

Děti již zvládají soustředit se na detaily a jejich vzájemné vztahy, umí zopakovat 

potřebné informace. Při řešení problému školák dokáže využít myšlenkových operací a 

hledá základní princip řešeného úkolu. Mezi základní změny v uvažování dětí mladšího 

školního věku patří decentrace, kterou Vágnerová (2000, str. 149) definuje jako 

„odpoutání z vázanosti na zjevné nápadnosti a osobně atraktivní vlastnosti reality.“ Dítě 

tedy posuzuje skutečnost podle více hledisek. Dalším změnou v uvažování je 

konzervace, kdy dítě chápe trvalost podstaty určitého objektu či objektů, ačkoliv se 

mění jeho/jejich vnější vzhled. Dítě mladšího školního věku i jinak uvažuje v náhledu 

na jiné lidi. Dítě chápe, že každý člověk zastává více rolí, dokáže se různě chovat a 

k jeho jednání ho vedou různé motivy a důvody. Jako zdroj nejistoty na děti působí 

náhoda, neboť pro ně znamená znehodnocení daných pravidel. V mladším školním věku 

je nahodilost pro dítě emočně nepřijatelná a obtížně pochopitelná. Dítě se jí raději snaží 

popřít, aby nepřekážela uspokojivé orientaci v prostředí (tamtéž).  

Dítě v první třídě většinou dobře komunikuje bez problémů v rodinném kruhu, s přáteli, 

ale i s cizími osobami, přičemž užívá vhodné slovní obraty a výrazy. Po vstupu do školy 

dochází k rychlému rozšiřování slovní zásoby. Děti rády vypráví, ukazují, vysvětlují a 

často až přehání. Mají v oblibě hádanky a vtipy. Také jsou vděčnými posluchači. Pokud 

přetrvávají problémy ve vyslovování hlásek, je důležitá a nezbytná spolupráce dítěte, 

rodiny a logopeda (Kreislová, 2008).  

Děti mladšího školního věku dokážou komunikovat různými způsoby v závislosti na 

tom, zda jsou ve škole nebo doma, mezi dětmi nebo mezi dospělými. Schopnost 

rozlišovat vhodnost komunikačního stylu vychází ze sociální zkušenosti dítěte, ale 
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souvisí i s rozvojem myšlení. Existuje specifický způsob komunikace v dětské skupině, 

pro který jsou typické převaha slangů, zjednodušený projev, velká hlučnost, obliba 

citoslovcí a zdůraznění neverbálních projevů. Na druhé straně stojí komunikace žáka a 

učitele, ve které jsou jasně vymezená pravidla určující její formální podobu a obsah 

(Vágnerová, 2000). 

Škola na dítě působí samozřejmě i v oblasti socializace a to jiným způsobem než rodina. 

Nástupem do školy dítě přijímá zodpovědnost za vlastní jednání a jeho následky. Dítě 

ve škole zastává jiné role a osvojuje si jiné kompetence. Roli školáka dítě získává 

automaticky, nevybírá si ji samo dobrovolně. Každé dítě zaujímá k této roli jiný postoj, 

což závisí na míře identifikace s touto rolí (jejím osobním významem) a dále na míře 

sociální prestiže (jejím obecným významem). Roli školáka můžeme rozdělit do dvou 

dílčích kategorií – roli žáka, jejíž obsah je dán školním řádem, v tomto případě se jedná 

o podřízenou roli, a roli spolužáka, tedy kamaráda, vrstevníka. Role spolužáka je 

charakterizována jako souřadná role. Právě zkušenost s životem v dětské skupině má 

hodnotný socializační přínos. Dítěti náleží větší volnost volby, bývá aktivnější a má 

možnost se řídit vlastními preferencemi (Vágnerová, 2000). 

Podle Kreislové (2008, str. 17-18) můžeme shrnout sociální vývoj dítěte v 1. třídě 

základní školy do několika hlavních myšlenek. Dítě tohoto věku charakterizuje 

svědomitý přístup k práci, smysl pro humor, touha být milováno, potřeba povzbuzení a 

podpory, záliba v individuálních činnostech, přeceňování vlastních schopností, potřeba 

být první, vyžadování dodržování pravidel. Prvňák přijímá autoritu dospělé osoby, 

napodobuje ji. Dále preferuje spolupráci v menších skupinkách, při hře potřebuje 

partnery, kamarády si vybírá samo. Při prosazování názorů ve skupině bývá panovačný 

a dominantní. Vyhovují mu aktivity s předem stanovenými pravidly a přidělenými 

úlohami. 
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3. HRA A JEJÍ FUNKCE 

Hra je vedle učení a práce důležitým faktorem pro správný vývoj osobnosti. Hra je 

činností, která se uplatňuje po celý život člověka v různé podobě a v různé intenzitě. 

 U dítěte předškolního věku je hra dominantní spontánní činností, i u školního dítěte má 

značný význam, ale s přibývajícím věkem ustupuje záměrnému učení, ve kterém však 

může také nalézt svoje uplatnění. Jedná se ale již o hru plánovanou a řízenou, sledující 

určité didaktické záměry.  

Nalézt vhodnou definici hry je velmi obtížné. Z některých definic uvedených v odborné 

literatuře vůbec není zřejmé, co vlastně hra je. Za smysluplnou se mi jeví následující 

definice J. Huizinga. 

Johan Huizinga (2000, str. 33) definoval hru takto: „Hra je dobrovolná činnost, která je 

vykonávána uvnitř pevně stanovených časových a prostorových hranic, podle 

dobrovolně přijatých, ale bezpodmínečně závazných pravidel, která má svůj cíl v sobě 

samé a je doprovázena pocitem napětí a radosti a vědomím jiného bytí než je všední 

život.“  

Mlejnek (2011, str. 11-12) považuje hru za svébytnou činnost, kdy její těžiště je ve 

vlastním průběhu hry, nikoliv v jejím výsledku. Hra dítěti slouží k aktivnímu poznávání 

okolí i celého světa. Hlavním principem při hře je dětská aktivita. Ve hře jsou 

promítnuty dětské zájmy, budují se vztahy mezi zúčastněnými (dětmi i dospělými), 

vztahy k okolí. Tato tvrzení obou odborníků platí pro dětskou hru jakožto spontánní 

činnost. V případě, že hru využijeme jako vyučovací metodu, je kromě průběhu hry 

důležitý i její výsledek. 

Podle Pedagogického slovníku (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, str. 75) má hra řadu 

aspektů: „aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, motivační, 

tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický. Zahrnuje činnosti 

jednotlivce, dvojice, malé skupiny i velké skupiny. (…) Většina her má podobu sociální 

interakce s explicitně formulovanými pravidly (danými dohodou aktérů nebo 

společenskými konvencemi). Ve hře se mnoho pozornosti věnuje jejímu průběhu (hry 

s převahou spolupráce, s převahou soutěžení).“ 
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Podobný pohled na hru přináší i Gillernová (2000, str. 21), podle níž „hra přináší dítěti 

řadu důležitých vývojových podnětů. Při hře se cvičí vnímání a senzomotorická 

koordinace (pohybové a konstrukční hry), paměť (říkanky, pexeso), fantazie (hry 

námětové „na něco“), myšlení (stolní hry), pozornost, posiluje se vůle. Dítě získává 

řadu vědomostí a zkušeností v různých sociálních rolích. Hra je aktivita, která neslouží 

uspokojování základních biologických potřeb, ani obraně, ale výlučně potěšení.“  

 

3.1 Znaky a zákonitosti hry 

Aby mohla být činnost označena za hru, musí splňovat několik důležitých kritérií.  

Koťátková (2005, str. 21) přiřazuje hře tyto významné znaky: radost, zaujetí, 

spontánnost, fantazii, tvořivost, přijetí role a opakování. 

Podle Svobodové (Svobodová a kol., 2010, str. 99) se jedná o tyto aspekty: 

 hra jako svobodná aktivita – nikdo ke hře nesmí být nucen, je důležité vytvořit 

vhodné příležitosti a podmínky, aby hra děti zlákala; 

 hra jako nositel určitého času a prostoru – hra nezasahuje do běžného života, je 

z něj vyčleněna; 

 hra na základě určených pravidel – pravidla si určují hráči sami, popř. se 

domlouvají na jejich přijetí, tato pravidla platí pouze po dobu trvání hry; 

 hra jako neproduktivní činnost – hra nám poskytuje zážitky, prožitky a vzpomínky, 

nikoliv hmotný prospěch; 

 hra jako nositel nejistoty – nelze předem říci, jaký bude vývoj hry, zda a jak bude 

pokračovat, kdy skončí. 

Huizinga (2000) se shoduje se Svobodovou v aspektech svobodné aktivity, 

ohraničenosti časem a prostorem, potřeby řádu a pravidel a nejistoty. Kromě toho 

vyčleňuje při charakterizování hry následující znaky: 

 hra jako nositel rytmu a harmonie – dochází ke střídání, kontrastu, variacím; 
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 možnost opakování hry; 

 vystoupení z běžného života do dočasné sféry aktivity s vlastní tendencí. 

Podle Machkové (2007a, str. 16) v plánované a učitelem řízené hře svobodu hráčů 

zajišťuje především respektování zájmů a motivací hráčů, výběr vhodných témat, 

námětů, látek a metod, které jsou účastníkům blízké, dále pak fiktivnost situace. 

 

3.2 Třídění her 

Neexistuje žádná univerzální předloha pro třídění her. Hry můžeme třídit podle různých 

kritérií, jako jsou např. prostředí (les, klubovna, louka, třída…), čas (krátké, středně 

dlouhé, dlouhé, etapové hry), roční období, denní doba, množství a uspořádání 

účastníků (hra pro jednotlivce, dvojice, skupiny, týmy…), použité materiály a pomůcky, 

náročnost na přípravu a zkušenost vedoucích, charakter a trvání činnosti (pomalé, 

napínavé…), formy a zaměření činnosti (pohybové, soutěživé, společenské hry…) atd.  

Na hry lze nahlížet také z vývojového hlediska. Ve vývojovém stádiu do tří let můžeme 

nejčastěji u dětí pozorovat tzv. samostatnou hru, přičemž má důležitý význam i 

pozorování hry druhého dítěte, tím pozorující dítě předvídá reakce druhého, odhaduje 

jeho postoje, reakce. Pro třetí až čtvrtý rok je u dítěte typická paralelní hra, kdy dítě 

vyžaduje blízkost druhého dítěte, ačkoliv si hraje samo a občas pozoruje svého 

„partnera.“ Zde se často objevují neshody dětí v touze hrát si na stejném místě se 

stejnou hračkou, předmětem, který právě teď používá někdo jiný. Další typ hry – tzv. 

sdružující hra se objevuje před čtvrtým rokem. Děti ve dvojici či skupině přijímají 

jednotný námět hry, ale každý své představy realizuje individuálně, nezávisle na 

ostatních. Za vrchol je právem považována kooperativní hra založená na schopnosti 

vzájemné komunikace, na rozličných sociálních zkušenostech a na stále se zlepšující 

schopnosti spolupracovat. Při tomto druhu hry také dochází ke konfliktům a výměnám 

názorů, což rozvíjí schopnost naslouchat a respektovat názory druhých. Kooperativní 

hra je obvyklá přibližně od sedmi let věku dítěte (Millarová,1978). 
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Pro svou práci však považuji za příhodné dělení her podle R. Cailloise (1998) nebo  

J. Piageta (1997), v jejichž kategoriích her se nachází i ty, na kterých je v současné době 

založena dramatická výchova. Piaget označuje tuto formu hry jako hru symbolickou, 

Cailloise užívá termínu mimikry (viz dále). 

Francouzský filosof R. Caillois (1998) se zabýval rozlišováním her podle motivace, 

která nás ke hře vede. Rozlišil čtyři hlavní principy působící na naši chuť si hrát. Jedná 

se o princip alea – náhody, kdy se vzdáváme vlastní vůle a vydáváme se na pospas 

osudu. Dítě se při prohře necítí být neschopné, protože při hře neprokazuje vlastní 

dovednosti či zkušenosti. Do této kategorie patří např. rozpočítadla, hry s kostkami, 

domino, los apod. Druhou skupinou motivace je princip mimikry – proměny, 

nápodoby, kdy toužíme na sebe vzít cizí podobu, tedy se proměnit. Řadíme sem hry 

s převleky, námětové hry „na něco/někoho“ a především dramatické hry zahrnující 

např. vytváření a řešení situací, prožívání příběhů. Třetím principem je princip ilinx – 

závrati. V tomto případě má autor na mysli hry spojené s porušením stability těla či 

duše např. v podobě houpání, skákání, klouzání, jízdy na kolotoči, lezení na průlezkách, 

horolezeckých stěnách, jízdy na koloběžkách, kolech, odrážedlech aj. Poslední kategorií 

jsou soutěživé hry založené na principu agónu – soutěže a zápasu.  

Piaget (1997) pojmenoval tři základní kategorie hry. První z nich je „hra cvičení“ 

vyskytující se u malých dětí na senzomotorické úrovni, je to opakování dříve naučených 

činností jen tak pro radost (např. kývání zavěšeným předmětem). Druhá kategorie, pro 

nás nejdůležitější, je hra symbolická. Na třetím místě jsou hry s pravidly, které si děti 

předávají mezi sebou (např. schovávaná, kuličky aj.). Piaget vyčlenil ještě čtvrtou 

kategorii, která je přechodem mezi symbolickou hrou a neherními činnostmi, označil ji 

jako hru konstruktivní. Symbolická hra je vrcholem dětské hry. Dítě se neustále musí 

přizpůsobovat na jedné straně fyzikálnímu světu, který ještě zcela nepochopilo, a na 

druhé straně společnosti dospělých, jejím zájmům a pravidlům, které ještě nezná. 

Adaptace dítěte na takové prostředí je tím nedokonalejší, čím je dítě mladší. Piaget 

(1997, str. 57) vytvořil teorii, která říká, že pro citovou a intelektuální rovnováhu 

mladšího dítěte je nezbytné to, „aby mohlo vykonávat činnosti, které by nebyly 

motivovány adaptací ke skutečnosti, ale asimilací skutečnosti k sobě samému, bez 

nátlaku a sankcí. A právě hra přeměňuje skutečnost tím, že ji víceméně asimiluje 
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potřebám „já.“ Naproti tomu nápodoba (pokud je sama sobě cílem) je víceméně čistou 

akomodací vnějším předlohám.“ Funkcí symbolické hry je tedy asimilace světa 

k vlastnímu já. Jazyk jako základní nástroj sociálního přizpůsobení neumožňuje 

pokaždé dítěti vyjádřit vnitřní osobní zážitky a potřeby. Podle Piageta (1997, str. 57) 

dítě „potřebuje soustavu označujících elementů, jež si samo vytváří a které se dají 

utvářet podle jeho vlastní vůle. Tomuto požadavku vyhovuje systém symbolů 

v symbolické hře. Jeho nástroje jsou výtvorem nápodoby, která však nemá cíl sama 

v sobě, ale pouze vybavuje prostředky pro hrovou asimilaci.“ 

 

3.3 Specifika hry dětí ve věku 5-7 let 

Dětská hra je významně spojena se skutečností a prostředím, ve kterém se dítě nachází a 

žije. Právě oblasti z nejbližšího prostředí (např. věci, vztahy, role, jevy aj.) jsou 

nejčastějšími náměty dětských her. Dítě je prostřednictvím hry prozkoumává, do her 

přenáší svá přání a touhy. Hra dětem přináší uvolnění a odpočinek, pomáhá vystoupit 

z jakéhokoliv napětí vzniklého v jejich okolí. Dítě do hry vkládá svou energii, ale 

zároveň ji i ze hry čerpá (Koťátková, 2005).  

Na základě neustálého rozvoje fantazie, představivosti a komunikačních schopností se  

u předškolních dětí zkvalitňuje námětová hra. Dítě do hry přenáší získané zkušenosti a 

informace, napodobí řadu činností, skutečné nepřítomné předměty dokáže nahradit 

jinými hračkami či pomůckami. Přelom ve vývoji dětské hry nastává, když dítě dokáže 

vědomě přijmout a dodržovat určitou roli. Tato skutečnost se vyznačuje přijetím 

vnějších znaků postavy, tedy používáním charakteristických verbálních a neverbálních 

výrazů, gest, intonace hlasu apod. Velký význam mají i vnější rekvizity a zástupné 

předměty. U pěti až šestiletých dětí je námětová hra obsahově bohatší a trvá déle než 

v předchozím období. Náměty ke hrám dítě již nehledá jen v bezprostředním světě, ale 

přenáší běžné náměty do jiných situací, je tvůrčí a vynalézavé. Prostřednictvím 

přijímání rolí dítě pozoruje svět z různých úhlů pohledu. Děti tohoto věku potřebují ke 

své hře spoluhráče. Jejich vzájemná komunikace, spolupráce, prožitky, vzájemné 

obohacování, naslouchání druhému jsou velkým přínosem. Šestileté děti se dokážou 

jednomu námětu věnovat i delší dobu, hru neustále obohacují o nové nápady. 
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Vrcholnou dimenzí námětové hry je souhra rolí, která posiluje sebeovládání a 

sebekázeň (Koťátková, 2005). 

Hra se u dětí navštěvujících první třídu objevuje velmi často nejen mimo vyučování, ale 

i při samotném vyučovacím procesu. Hra ve vyučování má více funkcí, může jít o hru 

didaktickou nebo relaxační. Žáci hrou také spontánně unikají z reality učení, kdy si 

např. při časové prodlevě mezi jednotlivými úkoly hrají s tužkou, penálem, při hlášení 

mávají či krouží rukou nad hlavou apod. Herní zkušenost si dítě přináší z předchozích 

let. Každý žák může nabídnout ostatním soubor svých oblíbených her a osvojených 

herních praktik. Postoj prvňáků ke hře je individuální. V první řadě dítě myslí na osobní 

úspěch, ačkoliv dává přednost hrám ve skupině. V tomto případě je velmi intenzivní 

emociální prožívání hry. Hra není jen východiskem úniku z nudy, ale především se 

jedná o způsob uchopování reality. Repertoár her prvňáků se zaměřuje zejména na 

formalizované hry postavené na pohybové složce, jazyková složka je v pozadí a 

upřednostňují jí spíše dívky. Absenci písma děti nahrazují piktogramy. Chlapce více 

přitahují hry s komerčně distribuovanými rekvizitami, jako je míč, stolní fotbal, karty, 

autíčka, kostky. Napodobovací hry (princip mimikry) se objevují spíše v uzavřené 

sociálně provázané skupině. Žáky také láká vtáhnout do hry i učitele (Pražská skupina 

školní etnografie, 2005). 

 

3.4 Dramatická hra 

Podle Machkové (2011, str. 17) je dramatická hra definována jako „námětová hra 

založená na mezilidském kontaktu a komunikaci, na setkávání různých lidských jedinců 

v situacích, osob, které na sebe vzájemně působí, řeší střetávání svých postojů a potřeb, 

přání a směřování a vytvářejí tak děje.“ 

Osobní účast hráčů v dramatických hrách a stupeň jejich „převtělení“ má několik 

možných podob. První podobou je simulace (hra v situaci) – jak by se hráč sám 

zachoval v nastolené situaci. Druhým stupněm je alterace (hra v roli) – hráč na sebe 

přebírá jinou sociální roli (jak by se hráč zachoval, kdyby byl otcem, prodavačem, 

učitelem…). Nejvyšší formou „převtělení“ je charakterizace – hráč převezme nejen 
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sociální roli, ale i individuální charakteristické rysy dané osoby (charakterizace míří 

k divadelnímu projevu). Smyslem dramatické hry je získání osobní zkušenosti a vnitřní 

zážitek hráčů (Machková, 2011). 

Dramatická hra označuje řízenou činnost splňující základní atributy her, tedy poskytuje 

prostor pro radost, zaujetí, tvůrčí aktivitu a spontaneitu. Jejím základním znakem je 

prožívání. Dramatický charakter hry nastolují specifické atributy, mezi které patří 

nahlížení na realitu pomocí fantazie, podílení se na plánování hry a rozhodování o ní, 

napětí z očekávání, možnosti podílet se na utváření klíčového dramatického motivu, 

prožívání pocitů osobních improvizačních schopností a identifikace s rolí apod. 

Dramatická hra má v dramatické výchově dvojí postavení: a) vystupuje jako metoda 

zaměřená na obsah učiva školních vzdělávacích předmětů, jejíž cíl je mimo 

dramatickou výchovu v oblasti osvojování konkrétních faktů; b) vystupuje jako 

samostatný subjekt orientující se vedle světa představ a fantazie také na sledování 

možností identifikace s rolí, sebe sama v nečekaných situacích. Základním principem 

dramatické hry je rytmus vytvářející dramatickou atmosféru, bývá postavený na polaritě 

– tvůrčí svoboda x vnější pravidla, napětí x relaxace, řízení x spontaneita, volná 

komunikace x tlak na dohodu, soustředění x uvolnění, dramatický motiv x expozice 

(Koťátková a kol., 1998). 

 

4. DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

Dramatická výchova se řadí do kategorie esteticko-výchovných předmětů společně 

s výchovou hudební, výtvarnou, literární a pohybovou. Její specifickou vlastností je 

komplexnost prostředků, s nimiž pracuje. Zahrnuje totiž prostředky všech ostatních 

výchov – pracuje se zvukem (HV),  jazykem (LV), pohybem těla (PV), materiály, 

tvarem, prostorem (vše VV) aj. Dramatická výchova má úzký vztah k divadlu a 

dramatickému umění, neboť využívá některé jeho prostředky (např. přeměna, jednání 

v nastolené situaci). Jde o učení vlastním prožitkem založené na prozkoumávání 

mezilidských vztahů ve fiktivních situacích, ke kterému dochází pomocí tvořivé 

dramatické hry, přejímání rolí apod. Dramatická výchova může mít podobu 

vyučovacího předmětu nebo podobu zájmové aktivity. 
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Machková (2007b, str. 32) definuje dramatickou výchovu jako „učení zkušeností, tj. 

jednáním, osobním, nezprostředkovaným poznáním sociálních vztahů a dějů, 

přesahujících aktuální reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na 

prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí 

současnosti a minulosti, reálných i fantazií vytvořených. (…) Cíle dramatické výchovy 

jsou pedagogické, prostředky dramatické.“ 

Obecnější je Valentova (2008, str. 40) definice dramatické výchovy, která říká, že 

„dramatická (resp. divadelní) výchova je systém řízeného, aktivního uměleckého, 

sociálního a antropologického učení dětí či dospělých založený na využití základních 

principů a postupů dramatu a divadla.“ 

 

4.1 Principy dramatické výchovy 

Jak uvádí Machková ve své knize (2007a, str. 129-130) pod pojmem principy 

dramatické výchovy se skrývají ústřední pojmy tohoto systému. Existují dva druhy 

hlavních principů DV, na jejichž základě se odvozují praktické postupy. První skupina 

principů je společná pro řadu pedagogických systémů a směrů, vzdělávacích oborů a 

předmětů. Patří sem princip zkušenosti, prožívání, tvořivosti a hry. Druhá skupina 

principů tvoří identitu dramatické výchovy, neboť jsou specifické pouze pro tento obor 

výchovy. Do této skupiny řadíme princip somatické jednoty člověka, hry v roli, fikce, 

postupu od situace k výrazu, improvizace a zkoumání života a experimentace s ním. 

Přechod mezi první a druhou skupinou tvoří princip partnerství. Principy stejného či 

podobného znění předkládají i autoři publikace Dramatická výchova v kurikulu 

současné školy Marušák, Králová a Rodriguezová, (2008, str. 9-12). 

Zkušenost je souhrn všech vědomostí, dovedností, praktických činností, mezilidských 

vztahů a prožitků, s nimiž přišel jedinec během svého života do styku. Získané 

zkušenosti jsou ve vzájemných vztazích a tvoří základ osobních postojů. Zkušenost se 

vyznačuje aktivitou a účastí, stává se základem pro posuzování a zpracovávání dalších 

zkušeností (Machková, 2007a). Uplatňování získaných zkušeností a získávání 

zkušeností nových je základem činnostního pojetí vyučování. Ve vzdělávacím procesu 
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je dítě aktivním účastníkem (partnerem, spolutvůrcem), nikoliv jen posluchačem, jak 

tomu bylo mnohdy dříve. Taková činnost, kterou dítě vnímá, prožije a zapamatuje si ji, 

se stává zážitkem. Prostřednictvím záměrného spojení činnosti a emocionálních rovin 

vnímání (tedy prožitků) dítě nalezne vedle významů i smysl, na jehož základě může 

přehodnotit svoje postoje, hodnoty, jednání v určitých situacích (Marušák, Králová, 

Rodriguezová, 2008).  

Prožívání Machková (2007a, str. 12) charakterizuje jako „osobní aspekt dané věci nebo 

události, jako významnou událost ve vnitřním životě člověka. (…) Prožitek je zvláštním 

projevem individuálního vnitřního života člověka, je subjektivní, neopakovatelnou, 

druhým nepřístupnou stránkou lidské psychiky.“ Protikladem prožitku je objektivní 

poznávání. Učení na základě prožitků směřuje k sebeřízení a k sebehodnocení. 

V dramatické výchově na základě prožití role ve fiktivní situaci dochází k proměně 

osobnosti jedince. 

Tvořivost neboli kreativita označuje obecnou schopnost jedince, která se uplatňuje ve 

všech vzdělávacích oblastech. Rozlišujeme čtyři základní úrovně kreativity. Základní 

úrovní je expresivní kreativita, setkáváme se s ní u všech jedinců při běžných 

činnostech. Dalším stádiem je invenční kreativita, tedy schopnost vytvářet 

z dosavadních poznatků nové kombinace. Třetí stupeň kreativity je inovační tvořivost, 

kdy je jedinec díky hlubokému porozumění dané problematice schopen umělecké či 

vědecké tvorby. Nejvyšší úroveň tvořivosti představuje emergetivní kreativita, 

vyskytuje se jen výjimečně u mimořádných tvůrčích osobností. Pro dramatickou 

výchovu je nejdůležitější první úroveň, tedy expresivní kreativita (Machková, 2007a). 

Hra (viz kapitola 3.4 Dramatická hra) 

Partnerství zahrnuje komunikaci, spolupráci, toleranci a empatii. Kromě atmosféry a 

sociálního klimatu, ve kterých probíhá dramatická výchova, se partnerství také týká 

obsahových složek dramatické výchovy. Za základ partnerství je považováno přijetí 

člověka s jeho přednostmi i chybami. Pozitivní atmosféru navozuje především učitel 

např. tím, že je empatický ke všem členům skupiny, na každém se snaží nalézt pozitiva 

a vyzdvihovat je. Vhodné klima je navozováno také díky domluveným pravidlům 

soužití a práce (Machková, 2007a). 
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Psychosomatická jednota je chápána jako soulad těla a vnitřního světa jedince. Podle 

Machkové (2007a, str. 23) je základem „pravda vnitřních pochodů, emocí a vnitřního 

zaujetí, soulad člověka, který se vyrovnává s vlastním tělem, jeho těžištěm či opěrným 

bodem., napětím, držením, svalovou pamětí.“ Postup od situace k výrazu je proces, na 

němž je dramatická výchova založena. Cílem dramatické výchovy je skutečnost, že hráč 

projde určitou představou, na jejímž základě si vybaví emoci, a to vše činí s plným 

nasazením a zaujetím. 

Hra v roli ve fiktivních situacích nám umožňuje vstoupit do světa vzdáleného místně, 

časově, ale i ve vztazích a osobách. Díky roli máme příležitost získat nové zkušenosti, 

nahlížet na svět a situace očima jiných lidí. Marušák, Králová a Rodriguezová (2008, 

str. 14) se k principu hry v roli a fikce vyjadřují takto: „Zpřítomnění fikce ve hře 

zdůrazňuje procesualitu lekce. Věci, jevy, skutečnosti jsou zpřítomněny v rovině (jako) 

tady a (jako) teď, můžeme do nich vstoupit, dotknout se jich, být jejich součástí. Taková 

aktivita zvyšuje nejen motivovanost dětí, ale propojuje předchozí zkušenosti s tvorbou 

nových konceptů a prohlubuje koncepty stávající.“ Fikce umožňuje odstup od situací 

(témat a námětů), poskytuje hráčům bezpečí a především rozšiřuje okruh možných 

zkušeností. 

Improvizaci definuje Provazník (Koťátková a kol., 1998, str. 70) jako „mechanismus, 

základní princip nejdůležitějších metod a technik dramatické výchovy, který spočívá ve 

volním jednání, jímž (v němž) v rámci nastolených (dohodnutých) pravidel / hranic / 

mantinelů hledá jedinec nebo skupina řešení daného úkolu / situace.“ 

Zkoumání života a experimentace s ním v dramatické výchově znamená navracení se 

k situacím, problémům, jejich zkoumání z různých úhlů pohledu a hledání více 

možností řešení. Hra v roli, jejímž cílem je určité poznání o životě lidí, musí mít tedy 

formu průzkumu a experimentu (Machková, 2007a). 
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4.2 Cíle dramatické výchovy 

Názor Bláhové (1996, str. 22) na to, co je nejobecněji řečeno cílem dramatické 

výchovy, je takový, že dramatická výchova směřuje k aktivnímu poznávání světa, 

společnosti, člověka a své vlastní osoby.  

Machková (2007a, str. 35-36) rozděluje cíle dramatické výchovy do třech základních 

kategorií. Jedná se o cíle v rovině dramatické, osobnostní a sociální. 

 Cíle v dramatické rovině  

a) získat vědomosti o divadle a dramatických aktivitách (např. uvést do divadelního 

umění, uvědoměle ho vnímat a zajímat se o něj, osvojit si divadelní složky – 

herectví, režii, scénografii, dramaturgii); 

b) osvojit si dovednosti v dramatické oblasti (např. rozvíjet pohybem schopnost 

výrazu, zvládnout dramatický prostor, osvojit si hru v roli, rozvíjet smysl pro 

gradaci a rytmické cítění, přirozeně jednat v improvizaci s dramatickým 

konfliktem, osvojit si dramatické jednání, rozvíjet schopnost komunikovat 

verbálně i neverbálně). 

 Cíle v osobnostní rovině 

a) rozvíjet psychické funkce - myšlení, vnímání, pozornost, komunikaci, vůli, emoce, 

obrazotvornost (např. osvojit si nezávislé myšlení a vyjadřování svých myšlenek, 

kontrolovaně uvolnit emoce, rozvíjet vyjadřovací schopnosti, rozvíjet fantazii 

apod.); 

b) rozvíjet schopnosti a příslušné dovednosti – tvořivost, inteligenci, speciální 

schopnosti (např. naučit se řešit problémy, svobodně rozvíjet a uplatňovat své 

nápady, umožnit sebevyjádření pomocí umění apod.); 

c) upevňovat hodnotový žebříček a postoje; 

d) rozvíjet své zájmy a motivaci. 
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 Cíle v sociální rovině 

a) poznávat svět, život, lidi; 

b) podílet se na vývoji skupiny, skupinové dynamiky, vztahů, spolupráce (např. naučit 

se naslouchat druhým, osvojit si práci ve skupině, kooperaci, dosáhnout vysoké 

úrovně empatie, tolerance, vyvíjet se k sociálnímu porozumění a spolupráci 

apod.). 

Valenta (2008, str. 63) dělí cíle dramatické výchovy podobně jako Machková. Navíc 

však přidává k rozvíjeným rovinám oblast věcného vzdělání, kdy má dramatická 

výchova za cíl např. rozšiřovat znalosti o světě, člověku, životě, vztazích a problémech; 

vést k porozumění těmto jevům a vztahům mezi nimi, k porozumění pojmům 

popisujícím tyto jevy; rozvíjet soubory potřebných znalostí vázaných k cílům v různých 

oblastech (psychologickým, obecně antropologickým, etickým, sociologickým, 

politicko-ekonomickým atd.) a na základě těchto znalostí rozvíjet základy porozumění 

v rámci životních situací jak osobnostních, tak i globálních. 

Provazník v knize Vybrané kapitoly z dramatické výchovy (Koťátková a kol., 1998, str. 

62-63) vychází z formulace cílů skupiny NEMES. Tvořivý pedagog by měl v procesu 

dramatické výchovy usilovat o to, aby se jeho žák stal člověkem orientujícím se v sobě 

(psychofyzická orientace) a ve světě (oblast sociálních vztahů, kulturní oblast, oblast 

tvořivosti a lidské práce, přírodní a ekologická oblast, oblast etických hodnot); 

člověkem schopným adaptace a stálého rozvíjení; člověkem kompetentním  

(tj. schopným odpovědně, aktivně a tvořivě používat poznatky a dovednosti);  člověkem 

uvědomujícím si své možnosti a limity. 

Aktivity v dramatické výchově můžeme rozdělit do dvou skupin – na průpravné hry a 

cvičení a dramatické hry a improvizace. Pomocí průpravných her a cvičení se získávají 

potřebné dovednosti pro další práci v rámci dramatické výchovy, rozvíjí se osobnost 

dítěte. Tyto hry a cvičení mají v dramatické výchově podpůrný charakter, podstatou DV 

jsou dramatické hry a improvizace, které vedou k sociálnímu rozvoji dětí. Průpravné 

hry a cvičení směřují tedy k rozvoji některé složky osobnosti dítěte, může se jednat  

o hry a cvičení na seznámení, uvolnění a rozehřátí; hry a cvičení rozvíjející rytmus, 
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temporytmus, dynamiku a smysl pro gradaci; oblast smyslového vnímání, prostorového 

cítění, soustředění, představivosti a fantazie, partnerských vztahů a skupinové citlivosti. 

Dalšími rozvíjenými oblastmi mohou být pohybové dovednosti a technika řeči a výrazu. 

(Bláhová, 1996). 

 

4.3 Metody a techniky dramatické výchovy 

Metoda je cesta, způsob, který nás dovede k cíli. Technika je nástroj, který nám pomáhá 

metodu realizovat.  

Švejdová (Svobodová, Švejdová, 2011, str. 70-71) je toho názoru, že metody 

dramatické výchovy jsou ve velmi úzkém vztahu se spontánní dětskou hrou a 

s divadelními metodami využívajícími hru v roli a různé formy zobrazení. Podstatou 

všech metod je dětská aktivita, zkušenost, prožitek. Metody podněcují dětskou 

tvořivost, vytváří takové prostředí, ve kterém se děti nebojí sdělit své pocity a prožitky, 

vedou k partnerství, vzájemné pomoci a spolupráci. Ve vytvořených fiktivních situacích 

se děti mají cítit bezpečně. Používané metody umožňují objevování, improvizaci a 

experimentování. 

Klíčovou podstatou dramatické výchovy je tedy fikce a hra v roli (viz kapitola 3. 4. 

Dramatická hra). Do role hráč vstupuje proto, aby představoval jinou osobu, věc, tvora, 

ale i přírodní jev či abstrakci. Základem hry v roli je z psychologického hlediska vnitřní 

představa, kterou hráč navenek převede souhrnně pomocí slova, myšlení a pohybu. 

Fiktivní situace zahrnuje vztahy často spojené s překonáváním překážek nebo 

s nějakými konflikty vyžadujícími neodkladné řešení (Machková, 2007a). 

Z metod dramatické výchovy je nejdůležitější improvizace a interpretace. Hovoříme-li 

o improvizaci, máme na mysli takové jednání, které není předem připravené, které 

vzniklo z okamžitého nápadu a nálady. Podle Bláhové (1996, str. 49) je improvizace 

„cíleně navozená fiktivní situace, kterou její účastníci řeší spontánně, svobodně a podle 

svých představ, bez obav z možných důsledků nebo postihů za toto jednání, v rovině 

„jako“ a ne doopravdy.“  
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Naproti improvizaci stojí interpretace, kterou Bláhová (1996, str. 49) definuje jako 

„výklad nebo převedení určitého díla (nebo jeho části), které se interpret snaží tvůrčím 

způsobem předat divákovi či posluchači.“ 

Nejdetailněji se problematikou metod a technik dramatické výchovy zabývá Josef 

Valenta ve své publikaci Metody a techniky dramatické výchovy (Valenta, 2008). 

Metody třídí do pěti kategorií na metodu plné hry, metody pantomimicko-pohybové, 

metody verbálně-zvukové, metody graficko-písemné a metody materiálově-věcné.  

 metoda plné hry – simulace, alterace, charakterizace (viz kapitola 3.4. Dramatická 

hra); 

 metody pantomimicko-pohybové – plná pantomima; částečná pantomima; narativní 

pantomima; mechanická pantomima; ozvučená pantomima; dotyková hra, dotyková 

pantomima; parafrázování pohybem; předávaná pantomima; pantomimický překlad; 

pantomimický dabing; proxemické škály postojů; pohybový rituál; taneční drama; 

pohybová cvičení; pantomimizace prostoru, prostředí, věcí; přetahování; sekvenční 

pantomima; zrychlená pantomima; zpomalená pantomima; transformovaný pohyb; 

zrcadlení; živá loutka; živé nehybné obrazy. 

 metody verbálně zvukové – brainstorming; akce narace; čtení; alej; dabing; alter ego; 

dialogické monology; diskuze; disputace; dotazování a odpovídání; hádka; chór; 

extralingvistické hry; konverzace; imaginativní hra; monolog - verbální sólo; porada; 

neviditelné hlasy; quasipanel; recitace; rozhovor; předávaná řeč; ticho; vyjednávání; 

titulkování; verbální a zvukový rituál; zástupná řeč; zaslechnutá řeč; zpěv a hudební 

exprese; postsynchron; mluvící předměty. 

 metody graficko-písemné – dopisy; deníky; dotazníky, testy; beletrie; eseje; odborný 

text; formuláře; dokumenty; foto-film; životopis; zpráva; telegram; inzerát; leták; 

plakát; projekt; inventáře a seznamy; líčení; logo, slogan, název; schéma, sociogram; 

reflexe; recenze; role na zdi; scénář; mapy, plány; myšlenkové mapy; obrazy; 

obrazná představa. 

 metody materiálově věcné – práce s prostorem; práce s kostýmem; práce s maskou; 

práce s loutkou; práce s rekvizitou, věcí; práce s jakýmikoliv objekty a stavbami; 
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práce se stroji a přístroji; práce s papírem; práce se zástupnými předměty; práce se 

světlem a stínem. 

Se zcela odlišným tříděním přichází Josef Mlejnek (2011, str. 18-24) v knize Dětská 

tvořivá hra. Rozlišuje metodu hry bez kontaktu s partnerem a hru s komunikativními 

prvky. Mezi Mlejnkovy postupy a možnosti dramatické hry patří individuální hry a 

komunikace; pohybové a rytmické hry; kostýmní improvizace a hra s rekvizitou; 

vyvolávání emocí a představ hudbou; četba výtvarných děl. V dramatické lekci bychom 

měli zařazovat hry na rozvoj vnímání a obrazotvornosti; řečových dovedností; volní 

aktivity a citu a hrové cvičení pozornosti. 

 

4.3.1. Metody a techniky dramatické výchovy vhodné pro práci s dětmi ve věku 5-7 let 

Ne každou metodu a techniku dramatické výchovy lze uplatnit u všech účastníků 

dramatické výchovy. Jednotlivé techniky je samozřejmě nutné postupně nacvičovat, 

upevňovat a dále rozvíjet s přihlédnutím k věku a vyspělosti účastníků a jejich 

dosavadní zkušenosti s dramatickou výchovou.  

S malými dětmi je proto dobré začínat od nejjednodušších aktivit, které jsou běžné i 

mimo dramatickou výchovu, a děti je při hrách a výchovném či vyučovacím procesu 

často používají. Jedná se např. o rozhovor, dotazování, diskuzi, vyjadřování myšlenek, 

hru na „něco/někoho“ (hra v situaci, v roli), hru (práci) s kostýmem/maskou, hru 

s pravidly, kresbu na dané téma, hru na rytmické nástroje, práci s prostorem a 

materiálem (stavba přístřešku, domu, doupěte z předmětů nacházejících se ve 

třídě/herně), psaní dopisu. Mezi další v dramatické výchově s malými dětmi využitelné 

metody a techniky patří narativní pantomima, komunikační kruh, improvizace, práce 

s rekvizitou, brainstorming, plná pantomima, štronzo, živý obraz, rozehraný živý obraz, 

alej, vnitřní hlasy, horká židle, titulky, ozvučení situace (popř. neživých věcí), postojová 

osa, kolektivní postava, reflexe. 

Svobodová a Švejdová (2011, str. 71-90) ve své knize Metody dramatické výchovy 

v mateřské škole popisují metody a techniky využívané při práci s malými dětmi. 

Metody (resp. techniky) jimi využívané zahrnují asociační kruh, práci s rekvizitou, 
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narativní pantomimu, simultánní pantomimickou ilustraci, diskuzi, hru v roli, 

improvizaci, štronzo, živý obraz, oživlé štronzo/oživlý obraz, vnitřní hlasy, horkou židli, 

postojovou škálu, tvůrčí psaní, zástupné předměty a loutky, zvukový kruh/zvukovou 

koláž, zrcadla, navození prožitku v simulovaných podmínkách a reflexi. 

Většinu z těchto metod a technik praktikuji i já při tvorbě lekcí pro 5-7leté děti 

v praktické části této diplomové práce. Mezi ně ale vstupují i další techniky a metody 

uváděné v publikacích jiných autorů (např. Valenta: Metody a techniky dramatické 

výchovy, 2008; Ulrychová, Gregorová, Švejdová: Hrajeme si s pohádkami, 2000). 

Metody a techniky používané v lekcích dramatické výchovy v praktické části této 

diplomové práce: 

 Asociační kruh (brainstorming) – Učitel/vedoucí lekce sedí s dětmi v kruhu. 

Úkolem všech zúčastněných je odpovědět na otázku „Co tě napadne, když se řekne 

…?“ nebo doplnit stejně formulovanou oznamovací větu „Když se řekne…, napadne 

mě….“ Žádná dětská reakce není špatná, nanejvýš v případě, že jí nerozumíme, 

můžeme požádat o vysvětlení. Čím větší zkušenost mají děti s touto technikou, tím 

pestřejší budou odpovědi.  

 Komunikační kruh – Skupina sedí v kruhu, vedoucí drží v ruce nějaký předmět 

(rituální, vztahující se k tématu dramatické lekce) a položí dětem nějakou otázku, na 

kterou sám odpoví, poté pošle předmět jednomu z hráčů sedícímu vedle něj a tak to 

pokračuje až k poslednímu dítěti. Pravidlo zní, že mluví pouze ten, kdo má daný 

předmět v ruce. Dalším pravidlem je možnost se nevyjadřovat, ale je dobré 

motivovat děti k tomu, aby se své myšlenky sdělit nebály.  

 Čtení, vypravování – Čtení nebo vypravování příběhu (či jeho části) většinou uvádí 

do děje, nastoluje určitou situaci, navozuje správnou atmosféru. Číst může učitel či 

hráči také např. nalezenou zprávu, napsaný dopis, návod apod. 

 Reflexe – Reflexe může mít mnoho podob. Slouží ke shrnutí toho, co jsme již v lekci 

zažili, ke zjištění, zda a jak hráči vnímají daný problém apod. Může jít  

o rozhovor v kruhu, psaní dopisu, slovní/pantomimické vyjádření pocitů, postojů aj. 

U malých dětí je nejvhodnější použít konkrétní otázky. Valenta (2008) rozlišuje 
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několik součástí reflexe – připomenutí (zopakování toho, co se odehrálo), zpětnou 

vazbu (jak co hráč pochopil, jak to na něj zapůsobilo), hodnocení, poučení 

(zobecnění problému), plán (opatření pro osobní poučení a opatření do další 

činnosti). 

 Horká židle – Na horké židli se ocitá hráč, který přijme na okamžik určitou roli 

(většinou negativní) a ostatní mu pokládají otázky související s příběhem, situací, ve 

které postava něco zásadního provedla. Hráči se na horké židli střídají, aby nebyli 

dlouho vystaveni mnohdy nepříjemného tlaku skupiny. 

 Alej – Všichni hráči si stoupnou do dvou řad proti sobě a vytvoří tak uličku, kterou 

bude procházet hráč v roli. Alej představuje určité prostředí (např. ulici, pěšinu ve 

strašidelném lese, chodbu vedoucí k soudní síni). Děti tvořící uličku mohou 

vyjadřovat např. myšlenky nebo vzpomínky postavy, stanoviska pro a proti při 

rozhodování v nějaké těžké situaci, popř. jen navozovat jistou atmosféru (Valenta, 

2008). Pro hlubší prožitek může mít procházející postava zavřené oči. 

 Vnitřní hlasy – Děti mají za úkol vžít se do dané postavy a nahlas sdělit její 

myšlenku v konkrétní situaci. Např. ve veršované pohádce Kuřátko a obilí (viz 

kapitola 7.2 Kuřátko a obilí) se dítě vžije do role slepice, které se kuřátko ztratilo, a 

má za úkol reagovat jako zoufalá matka. Je více možností, při jaké příležitosti děti 

mohou myšlenku sdělovat. Např. přistupují k určené osobě, berou na sebe kostýmní 

znak postavy a vyjádří její myšlenku, dále může učitel zvolit dotykem „zkamenělé“ 

hráče v hromadné roli při štronzu, aby vyjádřili myšlenku dané postavy apod. 

 Hra v roli – Jejím východiskem je spontánní dětská hra. Podle stupně pohroužení se 

hráčů do role ji rozdělujeme do tří stádií: simulace, alterace, charakterizace (viz 

kapitola 3.4. Dramatická hra). Vhodné je využití nějakého kostýmu či kostýmového 

prvku, který pomůže přijmout nabízenou roli. Role bychom dětem neměli vnucovat, 

ale nabízet. Pokud více dětí projeví zájem o stejnou roli, mohou zahrát kolektivní 

postavu (Svobodová, Švejdová, 2011). 

 Kolektivní postava – Jedná se o hru v roli, kdy hráči přijímají stejnou roli, v níž 

jednají společně. 
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 Improvizace – Označuje nepřipravenou hru v roli (okamžitou reakci) v určité 

navozené situaci, popř. hráči mají čas na to domluvit si průběh a zakončení situace 

v určenou chvíli podle vlastního uvážení, ale stále je zde prostor pro změnu a vývoj 

situace (Ulrychová, Gregorová, Švejdová, 2011). Z delších částečně dohodnutých 

improvizací vznikají etudy. 

 Simultánní hra – Při této aktivitě hrají všichni hráči najednou vedle sebe, ať už se 

jedná o improvizaci, pantomimu či jinou techniku. Většinou nevstupují do interakce 

s ostatními, popř. jen ve dvojicích či malých skupinkách. Tato technika je vhodná 

pro práci s ostýchavými dětmi, které nerady vystupují samostatně. Jelikož jednají 

všichni hromadně, stydlivé děti mají pocit, že nejsou sledovány, a tudíž se dokážou 

uvolnit. 

 Pantomima – Pantomima je hra v roli bez použití slov. Hráč využívá pouze gest, 

mimiky a pohybu v prostoru. Tato technika je vhodná pro hráče mající z různých 

důvodů potíže se slovním vyjadřováním. 

 Narativní pantomima – Děti pantomimicky předvádí to, co učitel čte nebo vypráví. 

Hráčům není striktně dáno, jak to mají předvádět, ale naopak tak činí podle vlastního 

úsudku a představ. 

 Štronzo – Štronzo označuje „kouzelnou formuli,“ které se využívá, pokud učitel 

potřebuje zastavit danou situaci, přilákat pozornost všech účastníků. Pokud toto 

slovo vysloví, všichni znehybní – „zkamení.“  

 Živý obraz – Technika živého obrazu se také někdy označuje jako fotografie, což je 

pro děti název příhodnější, neboť si tak lépe představí, co se po nich požaduje. 

Úkolem dětí je po domluvě vytvořit pomocí postojů obraz nastoleného zadání, popř. 

je možné zastavit slovem „štronzo“ nějakou předchozí akci dětí (improvizaci, 

pantomimu) a tím fotografii vytvořit. V pozici živého obrazu nenecháváme děti příliš 

dlouho, pouze několik vteřin. Dobré je živý obraz označit/ohraničit předem určeným 

zvukovým signálem (tlesknutí, tamburína, triangl, bubínek), popř. vyspělejší skupina 

si signál vymyslí sama. 
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 Rozehraný živý obraz – Z vytvořené fotografie děti na daný signál rozehrají situaci 

dále, jak si myslí, že by jednání zúčastněných postav pokračovalo. 

 Ozvučení situace (zvukový kruh) – Ozvučení dané situace navozuje atmosféru  

k získání jistého prožitku. Může jít o nahodilé zvukové prostředky, nebo naopak 

ozvučení vede k velmi promyšlenému zvukovému efektu. Využít lze okolní 

předměty, hudební nástroje, zvukovou nahrávku, vlastní hlasy. Vedle situací můžeme 

použít zvuky nástrojů i k ozvučení např. zvířecí řeči (viz kapitola Zvířátka a 

loupežníci) 

 Titulky – Titulky např. hráči využívají při označování živých obrazů. Obraz si 

titulkem písemně označí sama skupina, která obraz vytváří, popř. ho vymyslí ostatní 

účastníci v roli diváků. 

 Kresba – Kresbu (či jinou výtvarnou techniku) lze využít při charakterizaci vzhledu 

postavy, jak si ji samy děti představují. Kreslit mohou ale i různé mapy, plány, 

plakáty apod. V lekci Strašidýlko Emílek (viz 7.4 kapitola) využívám kresbu právě 

k znázornění představy dětí o tom, jak dané strašidlo může vypadat. 

 Práce s rekvizitou – Rekvizita pomáhá velkou měrou dotvořit fiktivní situaci. Může 

mít vedle postav hlavní roli v příběhu, být příčinou nějakého nedorozumění, 

konfliktu aj. 

 Zástupná rekvizita – Představuje ji jakýkoliv předmět, který určitou vlastností, 

podobností či rysem při hře zastupuje jinou věc (např. švihadlo může představovat 

mikrofon, velká kuželka láhev s nápojem, krabice postýlku pro panenku apod.). Tím, 

že děti používají takovéto rekvizity, se rozvíjí jejich fantazie, tvořivost a metaforické 

cítění (Ulrychová, Gregorová, Švejdová, 2000). 

 Práce s prostorem, se stavbami – K navození správné atmosféry dramatické lekce 

může sloužit vybudování „autentického“ prostředí hraného příběhu z dostupných 

pomůcek, částí nábytku apod., které se nachází v herně/třídě (viz např. budování 

Emílkova domečku v kapitole 7.4 Strašidýlko Emílek; stavba džungle v lekci 7.5 Pes 

a lev). 
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 Dopis – V rámci příběhu mohou hráči psát dopis v roli jisté postavy (např. Budulínek 

píše z liščí nory babičce a dědečkovi), nebo naopak sami za sebe píší dopis hlavnímu 

hrdinovi. Dopis lze využít také jako součást závěrečné reflexe. 

 Diskuze – Při diskuzi je nastolen určitý problém, ke kterému se děti vyjadřují, 

zkoumají ho, hledají vhodné řešení, zaujímají stanoviska k tomuto problému, zvažují 

různé související aspekty (Ulrychová, Gregorová, Švejdová, 2000). 

 Postojová osa  - Postojová osa či škála je technika s hodnotícím významem. Může 

mít podobu čáry, kdy na ní hráči zaujímají takovou pozici, která je jim v nastoleném 

rozhodování nejbližší. Např. v pohádce O Budulínkovi může být dětem dána 

možnost, aby si vybraly, zda se nechají liškou zlákat k jízdě na ocásku či nikoliv. Ti, 

co se nechají přemluvit, se postaví k oknu, v opačném případě ke dveřím. Ten, kdo je 

na vážkách, stoji uprostřed. 

Pedagog má dvě možnosti, jak lekci vést. Jedná se o boční vedení, kdy učitel dává 

hráčům instrukce zvenku. Druhou možností je vedení zevnitř, tzv. učitel v roli, přičemž 

učitel vstupuje do role a stává se tak jedním z aktérů hry (Bláhová, 1996). 

Situace, kdy učitel vstupuje do role, může být pro některé hráče natolik neobvyklá, že 

zpočátku mají potíže při jednání s učitelovou postavou v nastoleném příběhu. Nevědí, 

jak ho mají oslovovat, mohou být nesmělé nebo naopak drzé, reagují nepřiměřeně a 

k situaci nevhodně (např. se smějí, mají nevhodné poznámky aj.). S těmito projevy by 

měl učitel předem počítat, připravit se na ně a zvážit vhodné řešení jejich eliminace 

(Marušák, 2010). 

 

4.4 Tvorba lekce dramatické výchovy 

Na začátku plánování lekce dramatické výchovy stojí vhodný výběr tématu a stanovení 

cílů (viz kapitola 4.1. Cíle dramatické výchovy). Dále bychom při tvorbě dramatických 

her měli dbát na určitou vnitřní stavbu a strukturu. Ta je jednoduchá u dramatických her 

bez dramatického děje, které mají např. seznamovací nebo ověřovací funkci. Složitější 

strukturu mají ovšem dramatické hry s dramatickým dějem (Bláhová, 1996).  
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Bláhová (Koťátková a kol., 1998, str. 94) člení přípravu dramatu do třech fází: 

„1) Hledání a formulace tématu, námětu a cíle (o čem a proč budeme hrát, co chceme, 

aby se děti tím naučily?). 

2) Určení základního dějového obsahu (jak se bude děj vyvíjet, jaké bude jeho řazení? = 

syžet). 

3) Výběr metod a technik (jaké metody a techniky použijeme ke strukturování 

dramatu?).“ 

Aby byla dramatická hra účinná, je nutné v hodině/lekci docílit plynulosti práce. 

K neutuchajícímu zájmu hráčů v průběhu lekce slouží i monotematičnost všech her a 

cvičení. Zásadním úkolem pedagoga je na začátku lekce navodit tvořivou atmosféru, 

zaujmout hráče natolik, aby byli do hry po celou dobu plně pohrouženi. Stálé místo na 

začátku lekcí by měla mít úvodní cvičení na rozehřátí, uvolnění a soustředění 

motivovaná následujícím tématem. Neměla by však zabrat mnoho času, doporučuje se 

nanejvýš pětiminutové cvičení. Pokud těžiště lekce spočívá v etudách a improvizacích, 

je možné lekci zahájit jiným způsobem, a to např. prezentací určitých motivů tématu 

vyvolávající u dětí zájem a navozující napětí (Machková, 2011). 

Z důvodu časové omezenosti lekce se doporučuje do poslední čtvrtiny lekce zařazovat 

takové činnosti, které nejsou emocionálně náročné, výrazně tvořivé apod., u kterých 

nevadí případné přerušení, nebo je možné na ně navázat při příštím setkání. Mezi 

vhodné aktivity na závěr patří např. fyzicky náročnější cvičení s pravidly, technická 

cvičení, činnosti založené na rozumové aktivitě (tamtéž). 

Podle Machkové (2011, str. 33-34) by se každé cvičení „mělo úplně vyčerpat až do té 

míry, do jaké mají hráči ještě schopnost je se zájmem dále rozvíjet. Nelze proto stanovit 

ani počet opakování, ani dobu trvání jednoho cvičení. Je také mnohdy těžké říci, kde 

jedno cvičení končí a druhé začíná.“  

Při volbě organizačních forem a strategií postupu při výstavbě lekce máme neomezené 

možnosti. Podle Bláhové (1996, str. 53) bychom si měli být schopni odpovědět na tyto 

otázky: 
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 O čem bude dramatická hra a improvizace a jaký problém bude řešit? 

 Jaký bude děj dramatické hry a improvizace? 

 Jak bude uspořádána? 

 Jaký dramatický prvek bude obsahovat? 

 Jaké zvolíme pro jeho řešení techniky? 

 Jaký bude nejvhodnější způsob expozice (začátek a rozehrání)? 

 Čím vznikne dramatické napětí? 

 Jaké možnosti řešení nabídne dramatická hra a improvizace? 

 Jaké role budou dětem nabídnuty? 

 Co bude udržovat zájem hráčů? 

 Jakou zvolíme techniku vedení? 

 Jaký prostor, pomůcky, rekvizity apod. budeme potřebovat? 

 Jaký zvolíme způsob reflexe? 

 Jaký časový prostor nám lekce zabere? 

 Jaké by mohly nastat komplikace? Co by mohlo lekci ohrozit? 

Vedoucí lekce by neměl brát scénář lekce jako neměnný, neboť při realizaci mohou 

nastat různé situace, z nichž vyplyne např. nový problém, jiné možnosti řešení, 

s kterými předem nepočítal, učitel či samy děti mohou přijít s jinými nečekanými 

nápady apod.  

 

4.5 Role literatury v dramatické výchově 

Zdrojem příběhu a práce s ním se mohou stát reálné situace a zážitky dětí či učitelky, 

ale především pohádky, povídky, bajky, básničky, písničky, říkadla, hádanky, film nebo 
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divadelní představení. Dalším zdrojem může být nějaký předmět, hračka. Při práci 

s příběhem metodami dramatické výchovy nemusí být vždy podstatou to, že se mi 

příběh líbí, naopak první může být myšlenka na to, jaký problém budeme sledovat, 

s jakým záměrem a cíli budeme lekci sestavovat. Teprve potom hledáme (popř. 

vymýšlíme) vhodný příběh, který dále využijeme při dramatické výchově. Někdy nás 

však určitý příběh osloví natolik, že bychom jej rádi využili jako námět (předlohu) 

k tvorbě lekce. Pak již záleží jen na umu, tvořivosti a zkušenostech učitele, jak daný 

příběh uchopí a propojí s dramatickou výchovou. Jak vyplývá z názvu diplomové práce, 

v její praktické části jsou zdrojem dramatických lekcí právě náměty z literatury. 

Využití literatury jako východiska pro dramatickou hru a improvizaci může mít několik 

podob. Literární předlohu využijeme v plné šíři tak, jak byla napsána. Druhou možností 

je úprava literární předlohy podle našich představ, kdy může dojít ke zkrácení či naopak 

doplnění textu. Další cestou je použití jen některých motivů či tematických prvků, např. 

dějového motivu, postavy aj. (Bláhová, 1996). 

Literatura jako předloha pro dramatickou výchovu má mnoho pozitiv, mezi která podle 

Machkové (2007b, str. 129-130) patří např. širší životní zkušenost, kterou literatura 

poskytuje, a bohatství témat, dějů a situací. Literární text dále obsahuje životní hodnoty, 

morálku, filosofii a myšlenky. Literatura poskytuje učiteli již zpracovaný materiál, čímž 

jemu i skupině usnadňuje práci. Tento materiál je tvořen fabulí, situací, postavami, 

prostředím a jinými okolnostmi, které můžeme dále rozvíjet a dotvářet. Literatura 

využitá při dramatické výchově plní ještě jednu podstatnou funkci – vede ke čtenářství, 

a to především z kvalitativního hlediska, protože přispívá k porozumění obsahu.  

Pro dramatickou výchovu můžeme využít jako zdroj inspirace mnoho literárních žánrů 

(viz kapitola 5.1 Druhy a žánry umělecké literatury pro děti předškolního a mladšího 

školního věku využitelné v dramatické výchově). Měli bychom se však vyvarovat 

takové literatury, kde podle Machkové (2007b, str. 128) převažují tyto složky a 

principy: lyričnost, idyličnost, převaha věcných prvků a informací, převaha 

dekorativních prvků, převaha psychologie v charakteristice postav, převaha lidských, 

ale nedramatických dějů, náročnost a stylizovanost jazyka a hra se slovy, hromadnost 
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dějů, asociativní metoda, filosoficky laděná literatura. Využití takové tvorby je pro 

dramatickou výchovu velmi obtížné, mnohdy až nevhodné. 

 

4.6 Práce s literárním textem v dramatické výchově a možnosti jeho využití 

Literatura obsahuje nepřeberné množství příběhů, které učiteli nabízejí zpracované 

téma, chronologicky a kauzálně propojenou řadu událostí, které mohou tvořit v lekci 

dramatické výchovy základní nebo vedlejší dějovou linii, prehistorii, expozic i  

(tzn. drama začíná v místě, kde končí původní příběh) nebo budoucnost (pozn. tyto 

možnosti je v práci s literárním textem možné kombinovat). Dále literární text poskytuje 

problémové situace, ve kterých se hlavní postavy příběhů ocitly a musí je řešit, postavy 

se svou minulostí, svými vztahy a potřebami, zabydlující příběh a uvádějící jeho děj do 

pohybu svým jednáním, čas a prostor vnášející do příběhu svou jedinečnou atmosféru, 

ovlivňující jednání a chování lidí a v neposlední řadě jazyk, který je v příběhu použit a 

dodává příběhu charakter osobitosti a ozvláštnění (Ulrychová, 2007). 

Podle Ulrychové (2007, str. 72) „literárně zpracovaný příběh nabízí jak to, co v něm je 

autorem napsáno, tak i to, co autor vynechává, ať už tomu budeme říkat místa 

nedourčenosti nebo podle S. Rimmon-Kenanové mezery. (…) Pro učitele dramatu pak 

„mezery“ představují jeden z nebohatších zdrojů jeho práce s literárním textem, protože 

provokují jeho představivost a tvořivost a inspirují ho k otázkám, kterými se dostává 

pod povrch příběhu a objevuje tam prostor, který může nabídnout hráčům 

k samostatnému prozkoumávání a vyplnění.“ 

Marušák (2010, str. 48-49) ve své knize Literatura v akci uvádí etapy práce s literárním 

textem, který označuje jako umělecký narativ, tzn. text obsahující příběh.  

 První etapou je volba textu. Při výběru textu by měl pedagog brát ohledy na skupinu, 

pro kterou dramaticko-výchovnou lekci připravuje, a také na to, jaký zvolí způsob 

práce s textem. Zásadní je také skutečnost, zda text zaujal samotného učitele.  

 Ve druhé etapě dochází k hledání v textu a za textem. V této fázi, kdy již učitel 

vybere konkrétní literární text, proniká do jeho obsahu, hledá možná témata, děje, 
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dramatické situace, postavy, kterých bude moci ve tvorbě příběhu pro lekci využít. 

Tyto podstatné momenty nemusí být v textu obsaženy přímo, ale po hlubším 

prozkoumání obsahu textu z něj mohou vyplývat, být ukryty v jeho pozadí.  

 Třetí etapa práce s narativním textem obsahuje tvorbu příběhu pro lekci. 

Z nalezených obsahů v literární předloze vytváří učitel příběh, na jehož základě bude 

lekce vystavěna. Podle Marušáka (2010, str. 68-69) pedagog v této fázi práce „vybírá 

skutečnosti, které jsou důležité pro sdělení tématu a dosažení cíle, ale současně by 

obstály z hlediska příběhu. Pro proces prezentizace je důležité, aby tento příběh pro 

lekci v sobě obsahoval možnosti dalšího utváření. V příběhu pro lekci tak mnohdy 

nejde o vytvoření konkrétního příběhu, který bude skupině nabídnut v plnosti a 

celistvosti, ale o jistou příběhovou linii, jež má potenciál dalšího příběhového 

dotváření, hledání, potenciál mnohosti konkrétních příběhů.“ Prezentizaci Marušák 

(2010, str. 42) definuje jako „proces práce s literárním textem-narativem (a zároveň i 

typ lekce, v němž se tento proces realizuje), kdy je část některé z rovin narativu 

zobrazována psychofyzickým modelem nebo takovýmto modelováním vytvářena, 

přičemž tento model je prostředkem sdělení a sdílení, je vytvořen samotnými 

subjekty procesu z nich samým a je jim nabídnut k poznávací aktivitě.“ 

 Ve čtvrté etapě se pedagog zaměřuje na komponování lekce a tvorbu scénáře. 

Dochází k tematickému zúžení (zaostření) lekce, které je základem pro přetvoření 

příběhu pro lekci ve vyprávění, které je v tomto případě určeno hráčům (nikoliv 

čtenářům) a je jim prezentováno pomocí herních činností. Učitel tvořící vyprávění 

pro lekci, zvažuje především, jaká fakta z příběhu, proč a jakou formou budou 

hráčům sdělena (v herní aktivitě, epicky, dramaticky), která místa z příběhu jsou 

nejdůležitější a měla by být zdůrazněna, z pohledu koho se má vyprávět apod. Další 

součástí této etapy je volba strategie, tedy v jaké míře se v lekci uplatní rovina 

epická (tzn. využití verbální prezentace ve formě vyprávění nebo psaného textu), 

rovina dramatická (tzn. využití psychosomatických modelů prezentace - aktivní účast 

hráčů v procesu, nebo verbální prezentace - fiktivní dopisy, deníky, novinové články) 

a rovina reflektivní a hodnotící. Následujícím důležitým krokem je výběr vhodných 

metod a technik, při kterém učitel přihlíží ke stanoveným cílům lekce, ke zvolenému 
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tématu, ke zvláštnostem skupiny (věk, velikost, zkušenosti, vztahy), k časovým 

možnostem, prostředí apod. 

 Pátou etapou je proces lekce. Marušák (2010, str. 109) tvrdí, že „v procesu se 

aktualizují obsahy vnesené, tvoří obsahy nové, nalézají významy a smysl. (…) Až 

díky procesu a jeho kvalitě je nalezen, umocněn významový a edukační potenciál jak 

samotného narativu, tak i činností s ním spojených, nalezen jejich smysl.“ Vyprávění 

pro lekci je v procesu lekce přetvořeno ve vyprávění v lekci, což je proces jedinečný, 

neopakovatelný, neboť každá skupina hráčů ho dotvoří zcela odlišně. Tvorba scénáře 

však není uzavřena jeho realizací, naopak učitel na základě jejího průběhu, reflexí 

může scénář upravovat, hledat jiné varianty uchopení dané části příběhu, 

přizpůsobovat scénář jiné skupině atd. 

Také Tomková (Koťátková a kol., 1998, str. 177-178) považuje rozbor literárního textu 

za velmi zásadní, neboť díky němu učitel dramatické výchovy odkryje možnosti jeho 

zpracování, témata, cíle, činnosti, které lze využít nejen v dramatické výchově, ale i 

v jiných předmětech. Pro dramatickou hru je vhodný takový literární text, který 

obsahuje děj, příběh, postavy, prostředí a konflikt. Při rozboru díla hledáme ve třech 

základních rovinách tvořících strukturu literárního textu, tj. v rovině tematické, 

kompoziční a jazykové. Výběrem jevů ze skutečnosti vzniká námět a téma. Námět 

podle Tomkové (Koťátková a kol., 1998, str. 178) „konkretizuje sociální prostředí, dobu 

nebo povahu lidských vztahů nebo konfliktů. Téma je v díle obsažená lidská pravda. 

Téma spočívá v tom, proč postavy jednají, jak jednají.“ Mezi základní jednotky 

tematické roviny patří postavy, děje a prostředí. Z hlediska kompozičního je pro 

dramatickou výchovu důležitá vnitřní výstavba děje. V jazykové rovině učitel řeší, zda 

zachová způsob použití jazyka z předlohy či nikoliv. 

Machková (2004, str. 52) nabízí pro analýzu literární předlohy okruh otázek, kterými by 

se měl učitel zabývat: 

 Zda je předloha pro hráče zajímavá, jaké může uspokojit potřeby hráčů? 

 Jaké téma předloha obsahuje? 

 Jaká je kompozice díla? 
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 Obsahuje-li literární předloha dramatické prvky a situace, čím je hnán děj kupředu? 

 Jaká je zápletka a scénická akce posunující děj (popř. konflikt)? 

 Jaké postavy v příběhu vystupují? 

 Jaké jsou v příběhu obsaženy akce postav? 

 V jakém prostředí se děj příběhu odehrává? 

 Jakým způsobem probíhá scénická akce? 

 Jaký je obsažen typ dialogu? 

Z hlediska hledání témat v literární předloze je nutné ji analyzovat věcně, učitel by měl 

být schopen konkrétně doložit téma v ní nalezené, nevolit témata intuitivně, citově. 

Dalším krokem je výběr z variant příběhu, který mohl být zpracován více autory, 

především se s touto možností setkáváme u převzatých příběhů z ústní lidové 

slovesnosti (pohádky, bajky, pověsti, hrdinské mýty aj.). Literární dílo je třeba ve větší 

či menší míře přestavět pro potřeby dramatické výchovy. Úpravy textu probíhají např. 

formou škrtů nedějových pasáží nebo pasáží odbíhajících od hlavní dějové linie, které 

pro naši práci nejsou podstatné. Z literárního textu je možné si zvolit pouze motiv nebo 

téma a volně ho zpracovat. Tento způsob uchopení literární předlohy pro dramatickou 

výchovu ale vyžaduje značnou schopnost pedagoga fabulovat a mít větší zkušenosti 

s vlastní autorskou prací, také cílová kategorie hráčů by měla být věkově starší a zběhlá 

v dramatických aktivitách (Machková, 2004).  

Podle Machkové (2004, str. 76) „výstavba textu a jeho členění pro interní práci 

v dramatické výchově vyžaduje, aby učitel zvolil takový způsob uspořádání a 

rozčlenění látky, který neumožní odbíhání od tématu, těkání a řešení příliš mnoha 

tematických prvků současně, tj. aby téma bylo skutečným tématem, myšlenkou, která 

spojuje celek a týká se všech jeho částí.“ Machková dále rozlišuje příběh o jedné situaci 

(krátký příběh s drobnou zápletkou), dvoudílnou stavbu příběhu (úvodní situace – 

konečné řešení, příčina - následek), trojdílnou stavbu (příčina – průběh – následek).  

Nejsložitější je pětidílná klasická výstavba dramatu obsahující pět částí: expozici 

(uvedení do děje), kolizi (zařazení dramatické prvku – rozporu nebo konfliktu), krizi 
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(vyvrcholení konfliktu, vyhrocení zápletky), peripetii (obrat, rozuzlení zápletky), 

katastrofu a závěr (vyřešení, uzavření příběhu). S touto nejsložitější stavbou dramatu se 

setkáváme v tzv. strukturovaném dramatu.  

Ulrychová (2007, str. 51) uvádí ve své knize Drama a příběh následující základní 

schéma výstavby dramatu: „1. Startovací bod, 2. Budování víry a sběr informací,  

3. Nastolení problémové situace, 4. Zkoumání problémové situace, 5. Řešení 

problémové situace, 6. Důsledky – nová problémová situace, 7. Závěrečná reflexe.“ 

Výstavba lekce tedy závisí na zvoleném typu dramatu. Stavba hodiny však může být 

postavena i na hrách a cvičeních, jejichž cílem je rozvoj určitých dovedností nebo 

uspokojení psychických a fyzických potřeb. Existuje proto zvláštní kategorie metod 

dramatické výchovy nazvaná průpravné hry a cvičení, které se zaměřují např. na  

a) seznámení, uvolnění a rozehřátí; b) soustředění; c) rytmus, temporytmus, dynamiku a 

smysl pro gradaci; d) smyslové vnímání; e) prostorové cítění; f) fantazii a 

představivost; e) partnerské vztahy a skupinovou citlivost (Bláhová, 1996). Zvláštní 

kategorii tvoří hlasová, dechová a artikulační cvičení. I při těchto průpravných hrách a 

cvičeních může být využit literární text, ať už jako motivační prvek, tak jako prostředek 

rozvoje dané oblasti. 

 

5. LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ 

Dítě se s knihou setkává už od raného dětství. Díky knize může prožívat hezké chvíle 

s rodiči, kniha mu poskytuje odpovědi na rozmanité otázky, jejím prostřednictvím si 

utváří představy o životě, o světě. Společně s knižními postavami prožívá jejich osudy, 

příběhy. Kniha také umožňuje vnímat krásy mateřského jazyka. Základní vztah dítěte ke 

knize se utváří v rodině, cílevědomou práci s knihou přináší do života dítěte mateřská 

škola. V obou těchto případech je dítě především posluchačem, ale s nástupem do školy 

a získáním dovednosti číst dítě přijímá novou roli – roli čtenáře. Na utváření vztahu 

dítěte k literatuře působí podnětně přítomnost kvalitních knih v prostředí, kde se děti 

pohybují (Koťátková a kol., 1998). 
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Koťátková působení literatury na dítě shrnuje ve své publikaci Vybrané kapitoly 

z dramatické výchovy (Praha, 1998, str. 161) takto: „Dítě se potřebuje aktivně setkávat 

s uměleckou literaturou. Rozvíjí i jejím prostřednictvím svou osobnost, poznává skrze 

literaturu sebe i svět, učí se číst, vnímat, představovat si, prožívat, tvořit, hodnotit, 

jednat, utváří si svou škálu hodnot, své postoje k věcem, lidem, sobě samému.“ 

Specifickou součástí umělecké literatury je umělecká literatura pro děti a mládež (neboli 

dětská literatura), přičemž jejím hlavním adresátem je dítě, tedy dětský posluchač a 

čtenář. Dětská literatura je zacílena na čtenáře ve věku tří až patnácti let. Cílem dětské 

literatury je podle Karpatského (2008, str. 104) „probouzet v dětech aktivní vztah 

k jazyku, vést je nenásilně a zajímavě k novým poznatkům, k chápání významu slov, 

podněcovat fantazii dětí i rozvíjet jejich schopnosti rozlišovací a usuzovací, vštěpovat 

jim smysl pro hodnoty estetické a mravní.“ 

 Od umělecké literatury pro dospělé se umělecká literatura pro děti a mládež odlišuje 

zejména v uměleckých kvalitách díla. Hlavní je způsob realizace tzv. dětského aspektu - 

tzn. způsob, jak se v díle odráží autorova koncepce dětství, jestli jsou zvolený jazyk, 

tematické prvky a kompoziční principy dětskému čtenáři blízké (Koťátková a kol., 

1998). 

Mezi základní literární druhy patří lyrika, epika a drama. Lyrika a epika jsou projevy 

monologické, drama je založeno na dialogu. Charakteristickou vlastností umělecké 

literatury pro děti a mládež je rozmanitost žánrových obměn a variant. Děti se postupně 

setkávají s prózou ve formě pohádky, povídky, báje, pověsti, bajky, krátkého příběhu.  

Z poezie se seznamují hlavně s kratšími básnickými útvary.  

Dětská literatura se člení podle věku čtenářů, kterým je určena, do třech skupin:  

a) literatura pro předškolní děti od tří do šesti let, kterým jsou určeny omalovánky, 

leporela, říkadla, hádanky, jednoduché povídky o zvířatech a příběhy ze života, 

loutkové hry; 

 b) literatura pro děti mladšího školního věku, pro které jsou typické pohádky, povídky 

ze života dětí, rytmické verše s účinnou pointou, příběhy z přírody, dějin i současnosti;  
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c) literatura pro děti a mládež staršího školního věku, u nichž se do popředí dostává 

literatura umělecko-naučná, dobrodružná, fantasy, western, dívčí romány (Karpatský, 

2008).  

Dominantním žánrem první věkové kategorie je tedy říkadlo, u mladších školních dětí 

pohádka a u dětí staršího školního věku dobrodružná literatura. 

Žánry tvořící literaturu pro děti a mládež můžeme podle Čeňkové (2006, str. 17) 

získávat ze tří základních zdrojů. Prvním z nich jsou žánry určené právě dětem a 

mládeži, mezi ně patří říkadlo (folklórní, umělé, nonsensové), autorská pohádka, próza 

s dětským hrdinou, hrané či loutkové drama a obrázková kniha. Druhou skupinou 

zdrojů jsou žánry převzaté z folklórní a starověké literatury, řadíme mezi ně pohádku, 

pověst, bajku, epos a mýtus. Třetím zdrojem jsou univerzální žánry literatury pro děti a 

mládež a literatury pro dospělé zahrnující např. dobrodružnou, historickou, 

vědeckofantastickou, detektivní prózu, autorskou pohádku, prózu s dívčí hrdinkou, 

novodobou mytickou prózu, poezii, komiks, literaturu faktu a fantasy literaturu. 

Nedílnou složkou literatury pro děti a mládež je ilustrace, která může být v některých 

případech (např. komiks, leporelo, obrázková kniha) nadřazená nebo rovnocenná 

literárnímu textu. 

Na rozdíl od Čeňkové rozlišuje Genčiová (1984, str. 24) čtyři skupiny žánrů (žánrových 

forem). V prvé řadě se jedná o žánry patřící výhradně do oblasti umění určeného dětem, 

jejichž původ se nachází ve folklóru, který má stále neodmyslitelnou roli v dětském 

životě a je zdrojem estetických prožitků. Do této kategorie patří např. ukolébavky, 

rozpočítadla, říkadla, dětské popěvky, škádlivky. Druhou oblastí žánrů jsou žánry, které 

přešly do oblasti dětské literatury z ústní lidové slovesnosti či literatury dospělých. Jde 

o bajku, baladu a především pohádku. Třetí skupina zahrnuje žánry, které jsou společné 

jak pro literaturu dospělých, tak pro dětskou literaturu, což je např. novela, román ze 

života nebo povídka. Čtvrtá kategorie obsahuje dobrodružnou a vědeckofantastickou 

prózu a uměleckonaučnou literaturu, což jsou žánry existující jak v dětské literatuře, tak 

v literatuře pro dospělé, kde ovšem plní spíše okrajovou funkci.  
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5.1 Druhy a žánry umělecké literatury pro děti předškolního a mladšího školního 

věku využitelné v dramatické výchově 

Hlavním cílem této diplomové práce není poskytnout charakteristiky všech literárních 

žánrů, proto v této kapitole přiblížím pouze některé žánry určené věkové skupině dětí, 

na kterou je zacílen můj výzkum. V oblasti prózy se tedy dále zaměřuji na pohádku 

lidovou (konkrétně na zvířecí pohádku a pohádku kouzelnou) a pohádku autorskou, 

příběhovou prózu s dětským hrdinou, báji, pověst a bajku. Z oblasti poezie přibližuji 

různé formy říkadla, umělou poezii pro děti a veršovanou pohádku.  

POHÁDKA – Pohádka je původní žánr lidové slovesnosti, nastoluje nekomplikovaný 

obraz života. Jde o záměrnou a poetickou fikci se zjednodušeným dějem, situacemi a 

základními mezilidskými vztahy. Zvláštnost pohádky spočívá v dynamičnosti děje, 

lhostejnosti k zevnějšku postav a k prostředí a času, ve kterých se odehrává děj příběhu. 

Hlavní postavy v pohádce jsou odrazem určitých typů – např. chytrák, hlupák, hrdina 

apod. (Koťátková a kol., 1998).  

Karpatský (2008, str. 366) ve své knize Labyrint literatury definuje pohádku podobně 

jako Koťátková a kolektiv. Jedná se o „prozaický žánr lidové slovesnosti s poutavým 

dějem, v němž dobrý a statečný a obětavý hrdina překonává nástrahy a nebezpečí, aby 

splnil obtížný a záslužný úkol, a to s pomocí nadpřirozených bytostí nebo kouzelných 

předmětů.“ Pohádka je vypravována s takovou samozřejmostí, jako by se skutečně 

udála. Na začátku a konci pohádek často nalezneme ustálené formule typu: Byl jednou 

jeden král…; Bylo, nebylo…; Za devatero horami a devatero řekami…; A jestli 

neumřeli, žijí dodnes. Zazvonil zvonec a pohádky je konec (Karpatský, 2008). 

Pohádka je pro děti přitažlivá tedy díky jednoduchosti, dějovosti, rychlému spádu děje, 

citové bezprostřednosti a vítězství dobra v rozporu se zlem. Podle Kadnerové (1982, str. 

31) se prostřednictvím pohádky „rozvíjí dětská schopnost vnímat soustředěně delší 

monologické vyprávění.“  

Podle způsobu vzniku dělíme pohádku na lidovou a autorskou. Folkloristika rozlišuje 

lidové pohádky zvířecí, kouzelné a novelistické. Z pohádky novelistické se vyčleňuje 
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pohádka anekdotická (žertovná) a do lidových pohádek patří také tzv. pověrečná 

povídka (tj. pohádka o strašidlech). 

Lidová pohádka: 

Za nejstarší typ pohádky je podle Genčiové (1984, str. 24) považována zvířecí pohádka. 

Vznikla na základě primitivního myšlení člověka a jeho vřelého vztahu k přírodě, kdy 

byla zvířatům, stromům, kamenům apod. přisuzována duše a byli považováni za myslící 

bytosti. Charlotta Bühlerová (in Genčiová, 1984, str. 24) rozdělila zvířecí pohádku do 

tří okruhů: a) vlastní zvířecí pohádky, ve kterých zvířatům zůstávají stejné vlastnosti 

jako v přírodě, ale navíc je jim dána schopnost mluvit. Místo zvířat v nich mohou 

vystupovat i oživlé věci z bezprostředního okolí dítěte; b) pohádky, ve kterých mají 

zvířata roli pomocníků člověka, vedle lidské řeči dovedou tato zvířátka kouzlit; c) 

pohádky, v nichž zvířata alegoricky ztvárňují lidské vlastnosti, jednání a vztahy. Tento 

typ pohádek má úzkou vazbu s bajkou. Úkolem zvířecích pohádek je pomoci dětem 

orientovat se přiměřeným a poutavým způsobem v mezilidských vztazích (Genčiová, 

1984). Konkrétní zvířata vystupující v pohádkách mají často shodné charakterové rysy 

– vlk bývá zlý a hloupý, liška lstivá a chytrá, pes věrný a dobrý, medvěd nedůvtipný a 

silný aj. Na závěr děje zvířecí pohádky bývá nějaké mravní ponaučení (Gebhartová, 

1987). 

Speciálním typem zvířecí pohádky se stala pohádka pěstounská, která má výchovný 

charakter. Jejím cílem je např. získání schopnosti rozpoznat nebezpečí, ubránit se mu 

svým rozumem, rozvoj schopnosti samostatného jednání dítěte, dovednost ovládat 

neuvážené pohnutky k jednání, snaha o ochranu dítěte. Do kategorie pěstounských 

pohádek patří např. pohádka O Budulínkovi, O Smolíčkovi, O Červené Karkulce. Pro 

nejmenší děti vznikl v oblasti zvířecí pohádky ještě jeden typ, tzv. pohádka 

kumulativní založená na opakování jednoduchého děje s pravidelným rozšiřováním  

o další postavy a situace se závěrečným rozuzlením. Taková pohádka kromě mravního 

ponaučení rozvíjí mluvní projev dítěte. Do kumulativních pohádek lze zařadit např. 

pohádku O Koblížkovi, Boudo, budko, O kohoutkovi a slepičce, O Otesánkovi,  

O veliké řepě (Genčiová, 1984).  
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Dalším okruhem lidových pohádek je pohádka kouzelná. Mezi její základní rysy 

přitahující dětského čtenáře patří fantastičnost, dynamický děj směřující k odplatě či 

odměně, polarita postav vedoucí ke snadné orientaci v mezilidských vztazích, 

antropomorfizace a animizace, magie slova, vítězství dobra a spravedlnosti (tamtéž). 

Kouzelné pohádky mají základ ve starodávných představách o silách, které řídí běh 

světa, o lidské společnosti a o přírodě. Vedle hlavních hrdinů se v nich setkáváme 

s nadpřirozenými bytostmi, jako jsou draci, obři, trpaslíci, víly, sudičky, čarodějnice, 

zakleté princezny, princové, kouzelníci, čarodějové, čerti, vodníci, a s kouzelnými 

předměty, jako je např. čepička neviditelnosti, ubrousek či stoleček, který se sám 

prostírá, kouzelná hůlka, začarované ovoce, bezedný měšec, sedmimílové boty aj. 

(Karpatský, 2008).  

Právě lidové pohádky jsou většinou zdrojem námětů pro dramatickou výchovu (dále jen 

DV), děti přitahuje pohádková říše, kouzla a čáry, vzdálené země, nadpřirozené bytosti. 

Pohádka poskytuje možnost hlouběji se zabývat otázkou dobra a zla, vztahy mezi lidmi, 

lidskými činy, vlastnostmi a hodnotami. DV využívá jak dramatického děje pohádky, 

jednotlivých situací, tak jejích postav (Koťátková a kol., 1998). 

Lidová pohádka není doslovně zapsaný folklórní text, ale je jeho literární adaptací. 

V pravém slova smyslu se již jedná o pohádku literární. Podle toho, jak je uplatněna 

autorova osobnost, lze podle Genčiové (1984, str. 26) literární pohádku členit do tří 

základních typů: První typ je převyprávění pohádky kopírující motivy a osnovu 

pohádky, kterým poskytuje autor vybroušenější literární formu. Takto postupoval např. 

Alexej Tolstoj s ruskými pohádkami. Druhý typ je zpracování pohádky na základě 

folklórních motivů, přičemž autor pracuje volně s motivy, nedodržuje osnovu 

původního textu, ale zachovává tradici skladby pohádky. Autor přináší do tohoto typu 

pohádky pro lidovou pohádku netradiční postupy (např. motivace hrdinova jednání, 

líčení prostředí, detaily apod.). Mezi autory (sběratele) těchto pohádek patří např. bratři 

Grimmové, Alexandr Sergejevič Puškin, Charles Perrault, Wilhelm Hauff, Božena 

Němcová, Karel Jaromír Erben, František Hrubín, Josef Štefan Kubín a řada dalších. 

Třetí typ zahrnuje takové literární pohádky, které se neopírají o lidovou tradici, ale 

pouze dodržují základní zákony tohoto žánru. Autoři do pohádky vkládají netradiční 

postavy a motivy. Jedná se o pohádku autorskou (Genčiová, 1984). 
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.Autorská pohádka: 

Autorská (umělá) pohádka může být psána prózou i veršem a navazuje na různé typy 

lidové pohádky. Hlavním hybným principem je stejně jako u pohádky lidové 

smyšlenka, také místo a čas jsou v ní ignorovány. Umělá pohádka se od lidové pohádky 

odlišuje výběrem a charakteristikou postav, rozvíjením děje a motivací jednání postav. 

Umělá pohádka v těchto oblastech přebírá postupy dalších epických prozaických žánrů, 

jako jsou např. romány, povídky, črty (Gebhartová, 1987).  

Syžet moderní autorské pohádky přibližuje život moderní současné civilizace, bývá 

určen časově i místně. Hrdinou těchto pohádek je většinou dítě, kouzelné bytosti jsou 

polidštěny a nemají již absolutní moc zasahovat do osudu hlavního hrdiny příběhu 

(Lederbuchová, 2002).  

Za hlavního zakladatele autorské pohádky je považován Hans Christian Andersen, který 

čerpal inspiraci pro své dílo vedle lidového vyprávění z vlastní zkušenosti nebo  

z dobových společenských a sociálních problémů. Také zachycoval nadčasové lidské 

nectnosti v ironickém nadhledu (např. Slavík, Císařovy nové šaty), moralizoval 

s oporou o křesťanské hodnoty (O dívce, která šlápla na chléb). Andersen ve svých 

pohádkách oživoval běžně užívané předměty a jejich děj soustřeďoval do civilního 

prostředí (např. Cínový vojáček, Ošklivé káčátko, Pastýřka a kominíček). Ve všech 

Andersenových pohádkách je přítomen romantický prvek, charakteristický je pro ně 

také autorův skepticismus, neboť jeho pohádky nekončí vždy šťastně. Jedním z prvních 

autorů, který do pohádky včlenil problémy současného světa a civilní reálie, byl vedle 

Andersena také Oscar Wilde (Šťastný princ a jiné pohádky, Dům granátových jablek). 

Zásadní zlom do vývoje autorské pohádky přinesla také tvorba Alana Alexandra Milna 

(Medvídek Pú) a Lewise Carrolla (Za zrcadlem, Alenka v kraji divů), neboť tito 

spisovatelé nabídli široký okruh tvůrčích postupů a námětů, na který reagovali další 

autoři. V neposlední řadě je nutné zmínit Astrid Lindgrenovou (Pipi dlouhá punčocha, 

Karkulín ze střechy), která předložila svět z pohledu dítěte v širokém žánrovém záběru. 

V sérii příběhů o Pipi využila nadsázku s prvky nonsensu (Čeňková a kol., 2006). 

 Za zakladatele žánru autorské pohádky u nás je považována Eliška Krásnohorská, která 

upravovala a rozšiřovala folklórní motivy (Sluníčkovy sestry), ve stylu folklórních 
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pohádek psala vlastní pohádky (Láska otcovská), ale také vybírala témata ze 

současného světa (předměty denní potřeby v díle Měch a samovar a svět zvířat 

v pohádce Dvojí přátelství). Ideály křesťanského života přiblížil Jan Karafiát 

v pohádkovém příběhu Broučci. Ve 20. a 30. letech 19. století vzniklo několik druhů 

autorské pohádky – pohádka se sociálními motivy (např. Jiří Wolker), zvířecí pohádka 

inspirovaná folklórem (např. Jiří Mahen) a delší pohádkový příběh a seriál (Josef 

Čapek – Povídání o pejskovi a kočičce). Karel Čapek (Devatero pohádek) vnesl do 

autorské pohádky nové přístupy, hrdina pohádky se již nesetkává s kouzly, 

nadpřirozenými bytostmi atd. na své cestě do světa, ale magie a kouzla jsou součástí 

současného světa. S novým typem pohádky se setkáváme také u díla Josefa Lady, který 

převracel klasické pohádkové motivy (Nezbedné pohádky, Pohádky naruby, Bubáci a 

hastrmani), tím vznikalo jisté napětí. Pro jeho tvorbu je typické spojení textu s kresbou 

(Mikeš, O chytré kmotře lišce), což je patrné i v knihách Ferda Mravenec a Trampoty 

brouka Pytlíka od Ondřeje Sekory (Čeňková a kol., 2006). Čapkovými pohádkami se 

inspirovali např. Jan Drda (České pohádky), Jan Werich (Fimfárum) a Václav Čtvrtek 

(Rumcajs, O Rumcajsovi a loupežnickém synkovi Cipískovi, Cesty formana Šejtročka), 

kteří také pohádku obohatili o nové tvůrčí prvky (Genčiová, 1984).  

Werich je autorem zcela osobitého druhu pohádky, kdy dával látce folklórní nové 

vyznění. V reakci na ústní tradici pohádek používal hovorový jazyk, aktualizoval děj a 

vnášel do něj nové skutečnosti, do pohádky vkládal rekvizity současného světa. Děj byl 

komentovaný z pohledu vypravěče. Dalším představitelem autorské pohádky, kterého je 

nutné zmínit, byl František Hrubín (Špalíček veršů a pohádek). Velké množství 

kvalitních českých pohádek vzniklo v 60. letech 20. století. Jmenujme Milenu 

Lukešovou, Ludvíka Středu, Olgu Hejnou nebo Václava Čtvrtka. Čtvrtek vnesl do 

pohádky postupy pověsti (např. O Česílkovi, Šejtročkovi a jednom známém 

loupežníkovi), děje umisťoval do konkrétního prostředí (Rumcajs), používal lidová 

úsloví a zkomolené cizí výrazy. Spojitost pohádkového a současného světa je zjevná  

u Miloše Macourka, Eduarda Petišky, Hermíny Frankové, Oty Hofmana a dalších, kteří 

také obohacovali pohádkovou tvorbu o postupy jiných literárních žánrů, jako je fantasy, 

dobrodružná próza, science-fiction (Čeňková a kol., 2006). 
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Novějším literárním žánrem inspirovaným autorskou pohádkou je pohádková próza, 

přičemž její základ není v bohaté dějové linii, ale hlavní roli hraje zobrazení 

fantazijních představ a asociací a evokace atmosféry. K představitelům pohádkové 

prózy patří O. Hejná, D. Mrázková, M. Macourek (Koťátková a kol., 1998). 

PŘÍBĚHOVÁ PRÓZA S DĚTSKÝM HRDINOU – Próza s dětským hrdinou má 

spojitost s konkrétním okruhem motivů a témat souvisejícím s pojetím dětství ve 

společnosti. Může jít o novelu, román, povídku. Tento typ prózy přebírá některé 

postupy z prozaických žánrů určených dospělým – např. hlubší psychologickou 

charakteristiku hlavních postav, vnitřní monolog, zrání postavy ve společenských a 

politických vztazích dané doby, používání ich-formy, experimentální vypravěčské 

postupy (Čeňková a kol., 2006). 

Nejmladší děti přitahují příběhy z reálného světa, starší dávají přednost fantazii. 

Prostřednictvím této literatury se mohou čtenáři dostat do minulosti i současnosti. 

Příběhy ze současného života dítěte zachycují obraz reálného jevového dětského světa, 

přitažlivost je postavena právě na blízkosti postav a prostředí (Koťátková a kol., 1998).  

Velké množství variant, forem, vypravěčských technik v příběhové próze s dětským 

hrdinou vede k základnímu dělení do třech stavebných typů: a) první typ je 

kronikářským seřazením jednotlivých příhod s dětského života, které nejsou nijak 

kauzálně spojeny (dítě je vyčleněné od ostatního světa); b) druhý typ představuje 

vyprávění uceleného příběhu, který je v průběhu děje dovršen (dítě je součástí okolního 

světa), nastolený konflikt končí většinou šťastně; c) třetí varianta postihuje širší význam 

životní zkušenosti dítěte, vyznačuje se vnitřní otevřeností příběhu (Chaloupka, 

Nezkusil, 1979). 

Autory prózy s dětským hrdinou jsou např. O. Hofman (Útěk), M. Twain 

(Dobrodružství Toma Sawyera), M. Drijverová (Domov pro Marťany), I. Březinová,  

I. Procházková (Únos domů, Středa nám chutná). Z meziválečné a poválečné prózy 

jmenujme příběhy dětských hrdinů určené mladším dětem, jako je Gabra a Málinka 

spisovatelky Amálie Kutinové, Malý Bobeš Josefa Věromíra Plevy, Školák Kája Mařík 

od Marie Wagnerové (vystupující pod pseudonymem Felix Háj) nebo Bylo nás pět 

Karla Poláčka (Čeňková a kol., 2006).  
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Příběhová próza je často využívána v dramatické výchově pro známé prostředí, hlavní 

hrdiny, aktuálnost nastolených konfliktů, problémů i přání (Koťátková a kol., 1998).  

POVĚST A BÁJE – Pověst patří do žánrů lidové vypravěčské prózy a je spojena 

s konkrétní událostí, časem, místem nebo zvláštním předmětem. V pověsti se objevují i 

nadpřirozené jevy. Vyznačuje se jednoduchým dějem často jen s jedinou zápletkou 

(Koťátková a kol., 1998).  

V pověsti se mísí realita s jistou mírou fantazie. Od pohádky se pověst liší konkrétním 

určením času a místa, kde se děj odehrává. Pověst je vyprávění, v němž převažuje snaha 

o hodnověrnost děje. Pourová (in Čeňková a kol., 2006, str. 100) rozděluje pověsti na 

rodové, erbovní, legendární, pověrečné (démonologické), historické, národní a místní. 

Stejné nebo podobné dělení používají i další autoři (např. Lederbuchová, Karpatský 

atd.). Ne vždy je v současné době možné pověsti klasifikovat, protože se tematicky 

proměňují (např. mísení historické a místní nebo legendární pověsti). Národní 

(mytické) pověsti mají spojitost s dávnověkými počátky národa a hrály důležitou roli 

v národním uvědomění. Do této kategorie řadíme některé pověsti Aloise Jiráska z knihy 

Staré pověsti české. K národním dějinám se vztahují i historické pověsti, v nich však 

převažují lidové revolty, válečná témata, důležité historické postavy či rozvoj měst a 

řemesel. Tímto typem pověstí se zabýval např. Eduard Petiška ve svém souboru pověstí 

Čtení o hradech, zámcích a městech. Petiška spojil historické náměty s erbovními a 

místními. Součástí regionálních souborů, vlastivědných publikací a čítanek bývají 

místní pověsti, ve kterých autoři přibližují tajemství spojená s konkrétními místy, domy, 

hrady, kopci, kostely, kapličkami apod. Za příklad uvádím Zrcadlo starých časů Heleny 

Lisické, z jejíhož díla je patrná etická zaujatost, hluboká psychologická znalost 

mezilidských vztahů a vysoká literární erudice. Námětem legendárních pověstí se stala 

zjevení zesnulých a zázračná vidění. Autorkou tohoto typu pověstí byla např. Popelka 

Biliánová (Z tajů pražských pověstí). Pověrečné pověsti se vážou ke konkrétnímu 

místu, kde se údajně zjevuje nějaká nadpřirozená bytost, jako je např. vodník, bílá paní, 

divá žena. Jsou častou látkou k prezentaci při místních slavnostech (Čeňková a kol., 

2006). 
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Báje nazývaná také jako mýtus zobrazuje vznik a vývoj světa a člověka, historii bohů, 

nebo vysvětluje některé přírodní a sociální jevy. Skutečnost bývá v bájích vysvětlována 

jako důsledek projevů nadpřirozených sil a jevů (Koťátková a kol., 1998).  

Bozi, polobozi a démonové, ačkoliv mají nadlidskou moc, jsou polidštěni, náleží jim 

lidské radosti, starosti a potřeby. Mytický příběh poukazuje na dřívější pochopení světa 

a postavení člověka v něm, dokládá starověkou lidskou víru v nadosobní řád, který se 

stal vzorem (morálním kodexem) lidského chování v jistých životních situacích 

(Lederbuchová, 2002).  

Základním posláním bájí je neustálý boj proti zlu, které opakovaně povstává, přičemž 

bojující člověk nesmí i přes vidinu smrti nikdy zlu podlehnout. Využít můžeme 

knižních titulů např. E. Petišky (Staré řecké báje a pověsti), V. Hulpacha (Rytíři krále 

Artuše), E. Doskočilové (Diogenes v sudu a dalších dvacet známých příběhů z dob 

dávnějších a nejdávnějších). Dětskému čtenáři je možné mýtus přiblížit ještě jiným než 

tradičním způsobem. Myticky inspirovaný příběh se odehrává v jiných reáliích, jako je 

tomu např. v díle Letopisy Narnie C. Lewise. Za autora novodobého mýtu lze také 

označit J. R. R. Tolkiena. Jeho dílo obsahuje všechny znaky skutečného mýtu. 

Jmenujme např. jeho publikace Pán prstenů, Hobit, Silmarillion (Čeňková a kol., 2006). 

BAJKA – Bajka je žánrem umělé literatury, může mít veršovanou nebo prozaickou 

podobu. V bajce vystupují zvířata jednající jako lidé s lidskými vlastnostmi. Bajka 

obsahuje jednu či dvě vyhrocené dramatické situace s rychlým průběhem děje. V bajce 

vystupuje málo postav. Na závěr následuje mravní ponaučení (Koťátková a kol., 1998). 

Alegorie v bajce slouží k názornějšímu vyjádření autorovy kritiky špatných 

mezilidských a společenských vztahů a lidských vlastností (Lederbuchová, 2002). 

 V DV můžeme bajku využít ke krátkým etudám s hledáním východisek a řešením 

počátečního konfliktu. Zdroji pro DV mohou být bajky P. Šruta, O. Syrovátky,  

J. Vladislava a V. Stanovského (Koťátková a kol., 1998). 

ŘÍKADLO – Říkadlo je původní folklórní žánr určený dětem, který je tvořen 

jednoduchým, úsporným veršem často postrádajícím logický smysl. Pomocí tohoto 
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literárního útvaru se děti učí mluvit. Lidovými říkadly se inspirovali mnozí autoři 

literatury pro děti a začala vznikat i říkadla umělá (Gebhartová, 1987).  

Podle Karpatského (2008, str. 419) je říkadlo, říkanka „jednoduchá veršovaná a obvykle 

rýmovaná básnička s výrazným jednoduchým rytmem. Patří většinou mezi projevy 

dětské lidové slovesnosti, přednáší (odříkává) se skandovaně (s důrazem na rytmus) a 

má svou významnou roli při dětských hrách a dalších činnostech.“ 

V říkadle nad složkou sémantickou převažuje rytmus a rým. Obsah říkadel se obohacuje 

s věkem dítěte. Říkadla mohou mít mnoho podob, např. jsou určená ke společným 

činnostem dítěte a dospělého, doprovází nácvik nějakých pohybů (Paci, paci, 

pacičky…), prostřednictvím říkadla se poznávají věci (Šiju boty do roboty…), blízcí 

lidé aj.  Se zábavnou činností jsou spojená říkadla, ve kterých kromě rytmu hraje úlohu i 

obsah (např. Vařila myšička kašičku…). Specifickou úlohu má tzv. nonsens, tedy 

veršovaná říkanka se záměrně pomíchanými logickými vztahy mezi jevy a věcmi, která 

vedle rozesmání nutí dítě nalézt správnost těchto vztahů. Genčiová (1984, str. 21) 

zastává názor, že „říkadla nevznikala jen z touhy dítě pobavit: vzbuzovala v něm lásku 

k rodnému kraji, vychovávala a tvořila základní etické normy, učila je poznávat 

bohatství rodné řeči.“ Zvláštním typem říkadla jsou zaříkadla, která obsahují 

starodávné výzvy k příchodu jara, k slunci, dešti apod. (např. Šnečku, šnečku, vystrč 

růžky…). Dětské hry a zábavy doprovázejí rozpočitadla (Enyky, benyky, kliky bé…), 

kterými se může stát citované říkadlo. Rozpočitadla si děti vymýšlely samy. Ke 

škádlení a vysmívání patří tzv. škádlivky (Ten náš Vašek, to je kos…), k nácviku 

některých hlásek oblamovačky (jazykolamy), k tříbení důvtipu hádanky. Všechny typy 

říkadel si dítě snadno zapamatovává často po celý život pro jejich rytmičnost, přesnost, 

maximální výraznost a sevřenost (Genčiová, 1984). 

V dramatické výchově můžeme říkadla využít v rytmických cvičeních, k rozvoji 

jazykového citu a tvořivosti, k vnímání rýmu. Říkadlo můžeme použít také jako 

zástupný text. Rozpočitadlo lze v DV použít, jak již vyplývá z názvu, k rozpočítávání 

hráčů, dále jako impulz k pohybovým činnostem, ke kontaktu zúčastněných. Co se týče 

hádanek, v DV pracujeme s vlastním textem hádanky nebo s jejím rozluštěním 

(Koťátková a kol., 1998).  
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UMĚLÁ POEZIE PRO DĚTI, BÁSEŇ 

Poezie je literární dílo psané veršem, tedy tzv. řečí vázanou s básnickými prvky. Báseň 

je rytmicky uspořádaný literární útvar, kde zásadní úlohu mají rytmus a rytmický 

impulz, na němž se podílí rým, zvukosled, verš, figury, strofa. Umělecký smysl básně 

dotváří kromě rytmu tvůrčí záměr autora a obrazové pojmenování (Chaloupka, 2005). 

Až do 19. století byla umělá poezie využívána k didaktickým účelům. Její poslání bylo 

mentorské, poučující. Pod vlivem romantismu byla do oblasti působení na dítě zahrnuta 

složka citová a emocionální. Básníci se stylizovali do role otce, který vede děti 

k pochopení krás a šíře života. Teprve ve 20. století se stalo zdrojem inspirace dětství 

samo o sobě. Na dětství již nebylo pohlíženo jako na fázi příprav pro život, ale dětství 

bylo považováno za právoplatnou součást života zbavenou ovšem starostí dospělosti. 

Básníci předkládají svou tvorbu z pohledu dítěte, které vidí svět krásnější, čistší a 

spravedlivější. Z českých autorů jmenujme Josefa Václava Sládka (Zlatý máj, Zvony a 

zvonky), Josefa Kožíška (Ráno), Vítězslava Nezvala (Od dvou do pěti), Františka 

Hrubína (Říkejte si se mnou, Ladův veselý přírodopis), Františka Halase (Před usnutím) 

(Genčiová, 1982). 

Až po roce 1990 se do povědomí dostaly verše vzniklé ve 40. letech 20. století Václava 

Renče (Perníková chaloupka), Ivana Blatného (Na kopané) a Jana Zahradníčka 

(Ježíškova košilka). Významné je dílo básníka Jaroslava Seiferta (Koulelo se, koulelo; 

Maminka; Chlapec a hvězdy). Nonsensovou poezií se zabýval např. Pavel Šrut (Ostrov, 

kde rostou housle; Petrklíče a petrkliky), Emanuel Frynta (Písničky bez muziky) a Josef 

Kainar (Nevídáno, neslýcháno). V 70. letech 20. století vyšly sbírky Ladislava Dvořáka 

Omluvenka pro žáky poškoláky, Ludvíka Středy Z holubí pošty a Jiřího Havla Člověče, 

nemrač se!. Nutno je zmínit také básnické sbírky Jana Vodňanského Hádala se paraplata 

a Šlo povidlo na vandr. Mezi významné osobnosti 80. let patří Miroslav Florian (Jaro, 

napověz), Milena Lukešová (Jak je bosé noze v rose, Kde dávají sloni dobrou noc), 

Josef Brukner (Obrazárna), Jan Skácel (Uspávanky) a především básník Jiří Žáček 

(Aprílová škola, Kolik má Praha věží, Dvakrát dvě je někdy pět, Rýmy pro kočku), 

který se dostal do popředí čtenářského zájmu díky umění básnické improvizace, smyslu 

pro humor a komičnosti a spontánní nápaditosti. V 90. letech se do zájmu dětí a 
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mládeže dostali písničkáři Jaromír Nohavica (Tři čuníci), dvojice Zdeněk Svěrák 

(Dělání všechny smutky zahání) s Jaroslavem Uhlířem a Jan Vodňanský s Petrem 

Skoumalem. Poslední desetiletí 20. století bylo v dětské poezii také ve znamení již dříve 

tvořících autorů, např. Šruta, Středy, Havla, Fišera, Vodňanského, Černíka, Žáčka, 

Bruknera aj. (Čeňková, 2006).  

V novodobé poezii hrají důležitou roli slovní hříčky, hra se slovy, alogismus nebo 

nonsens. Básně jsou založeny na originálním a vtipném základu. Typický pro dětskou 

poezii je častý návrat k tradičním námětům a motivům (Genčiová, 1982).  

Z hlediska žánrů je poezie pro mladší děti převážně epická a lyrickoepická. Největší 

počet žánrů a žánrových forem dětské poezie je převzat z folklóru (např. ukolébavka, 

píseň, říkadlo a říkanka, rozvinutá pořekadla). Z větších epických žánrů se do popředí 

dostala také veršovaná pohádka (viz níže). Poezie také převzala z epických lidových 

útvarů baladu a bajku.  

Veršovaná pohádka je žánr poezie pro děti s epickými prvky. Jsou to miniaturní 

příběhy lidí, zvířat a věcí. Veršovaná pohádka dodržuje základní zákonitosti lidové 

pohádky, má různou formu a charakter. U nás jsou nejznámější veršované pohádky  

F. Hrubína – např. První pohádka, Kuřátko a obilí, Pohádka o Květušce a její zahrádce 

aj. (Genčiová, 1982).  

Do DV se hodí právě proto, že obsahují počáteční konflikt postav, děj i dialog. 

K dramatickým hrám a improvizacím můžeme využít celý příběh nebo jen jeho část 

(Koťátková, 1998). 
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Praktická část 

 

6. ÚVOD 

Jelikož jsem si na začátku této diplomové práce vytýčila cíl zjistit možnosti a specifika 

využití metod a technik dramatické výchovy při práci s literárním textem u 5-7letých 

dětí a poskytnout náměty pro dramatickou výchovu této věkové skupiny dětí, je stěžejní 

částí této práce část praktická obsahující scénáře lekcí vytvořených na základě literární 

předlohy, popis jejich realizací s dětmi a reflexe obsahující porovnání práce s dvěma 

věkově blízkými skupinami dětí. Při tvorbě scénářů lekcí jsem vycházela z poznatků 

vývojové psychologie, teorie hry, teorie dramatické výchovy a literární teorie shrnutých 

v teoretické části diplomové práce a z dovedností a znalostí načerpaných v rámci studia 

dramatické výchovy jako specializace oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. 

Při výběru literárních předloh jsem se snažila obsáhnout co největší množství žánrů, 

které jsou vhodné pro děti ve věku pěti až sedmi let a jsou použitelné pro dramatickou 

výchovu. V mých lekcích se tedy setkáváme s pohádkou (klasickou a veršovanou), 

pověstí, bajkou, příběhovou prózou s dětským hrdinou, básní a umělou písní.  

Nejoblíbenější pro toto věkové období jsou pohádky, proto právě ony jsou v scénářích 

mých lekcí zastoupeny nejčastěji. Třikrát jsem využila veršované pohádky Františka 

Hrubína, které jsou pro děti dost často známé, na jejich základě jsem se pokusila 

seznámit děti s některými metodami a technikami dramatické výchovy (viz První 

pohádka a Kuřátko a obilí). Téma nebezpečí při neuposlechnutí zákazu jsem nastínila ve 

scénáři lekce na motivy pohádky O Budulínkovi. Z dalších literárních žánrů jsem 

využila umělé poezie, kdy základem lekce na motivy básně Co všechno musí udělat jaro 

od Františka Halase je rozvoj techniky živého obrazu. S písňovým textem se děti 

setkaly v lekci Strašidýlko Emílek, ve které se řeší téma opuštěnosti a strašidel. Téma 

vychloubání a namyšlenosti je zpracováno v lekci Pes a lev na základě stejnojmenné 

bajky. Žánr pověsti zastupuje lekce Kouzelník žito, příběhovou prózu s dětským 

hrdinou Lentilka pro dědu Edu. U dětí oblíbených hádanek jsem využila jako úvodní 

aktivitu jedné z lekcí. 
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Většina těchto lekcí byla realizována s dvěma věkovými kategoriemi dětí. První 

kategorii tvořili žáci ve věku šesti až sedmi let navštěvující první a druhý ročník 

základní školy. Druhou zkoumanou skupinou byly děti pěti až šestileté z mateřské 

školy. Konkrétní charakteristiky herních skupin uvádím v realizacích jednotlivých lekcí. 

Lekce probíhaly v běžných třídách mateřské a základní školy, v případě málotřídní 

školy v místnosti školní družiny. Na závěr shrnuji své poznatky z uskutečněných lekcí 

dramatické výchovy na motivy literárních textů týkající se vhodnosti literárních žánrů, 

metod a technik dramatické výchovy, specifičnosti herní skupiny apod. 
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7. LEKCE DRAMATICKÉ VÝCHOVY RELAIZOVANÉ V MŠ A ZŠ 

7.1 První pohádka 

Téma: Ztráta věci, autorita 

Námět: Veršovaná pohádka F. Hrubína (2008) První pohádka 

Hlavní cíl: Seznámení s technikami DV v krátkém literárním útvaru 

Cíle v osobnostně-sociální rovině: Rozmluvit skupinu; rozvíjet komunikaci a spolupráci 

ve skupině, schopnost naslouchat; uvědomit si vliv použití hlasových prostředků 

(modulace hlasu) na způsob vyjádření (rozkaz, prosba, legrace, naštvání, dojetí apod.) 

Dramatické cíle: Rozvíjet techniku rozhovoru, asociačního kruhu, hru v roli; reagovat 

na štronzo; uvědomovat si partnery v prostoru při dramatické hře; zkoušet jednat a 

komunikovat v roli; vytvářet postavy na základě jednoduchého znaku (rekvizity, gesto, 

pohyb) 

Cíle ve výchovně-vzdělávací rovině: Naučit se text První pohádky 

Text:  

Princeznička na bále poztrácela korále. 

Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal: 

„Honzíku, máš namále, přines nám ty korále!“ 

Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů. 

Vysypal je před krále: „Nesu vám ty korále, 

větší už tam neměli, snědli je už v neděli.“  

Pomůcky: korálek, královská koruna a žezlo, židle, papírová klíčová dírka, CD 

přehrávač a CD s pohádkovými písničkami, karty s popisem situací pro živé obrazy, 

triangl 

Doba trvání lekce: 45 minut    
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Scénář lekce: 

 „Rozhovor v kruhu“ - Děti odpovídají na otázku, zda už se jim někdy něco ztratilo, 

pokud ano, co to bylo, zda to našly. Mluví ten, kdo drží v ruce korálek. 

 „Rozehřívací hra Na krále“ – Děti stojící v zástupu za králem (učitelem, v dalším 

kole vybraným dítětem) opakují pohyb předváděný králem. Když se král otočí za 

sebe, děti musí udělat domluvenou věc (poklonit se, sednout si na zem, pokleknout 

apod.). Kdo se splete, nebo daný úkon neudělá, vypadá ze hry. 

 „Klíčová dírka“ - Učitel uvede děti slovně do prostředí zámku, kde se právě koná 

královský ples. Po kruhu posílá barevný kartón s vystřiženou klíčovou dírkou od 

zámeckého sálu a ptá se dětí, co vidí, jak to na plese vypadá, kdo tam je a co dělá 

apod. 

 „Princezna” -  Učitel říká: „Ani na našem královském plese nemůže chybět 

princezna.“ – „Jak ta naše princezna vypadá, co má na sobě, jak se chová?“ – Dívky 

si postupně sedají na židli jako princezny a říkají, jaké jsou, jak vypadají. 

 „Účastníci plesu“ – Učitel: „My se teď staneme účastníky plesu.“ – Každé dítě si 

zvolí samo svou roli, popř. učitel upřesní počet konkrétních účastníků - kapela, 

sloužící, tanečníci, král, hodující u stolu… (zazní část vhodné písně z CD), děti 

improvizují podle toho, jak si myslí, že to na královském plese chodí. 

 „Korále I“ - Učitel: “Jenže co se nestalo… PRINCEZNIČKA NA BÁLE 

POZTRÁCELA KORÁLE.“ – Improvizovaná pantomima ve skupinkách o tom, jak 

se mohlo stát, že princezna poztrácela korále. Začátek a konec improvizace je 

signalizován úderem na triangl. 

 „Korále II” - Děti se promění v korále, které se z přetržené šňůrky kutálejí po 

podlaze. Na pokyn „štronzo“ se žáci zastaví, učitel chodí mezi dětmi-korálky a ptá 

se jich, kam se dokutálely. 

 „Honzík“ – Učitel: „JEJÍ TÁTA, MOCNÝ KRÁL, HONZÍKA SI ZAVOLAL.“ - 

„Proč si král zavolal Honzíka? Jaký asi Honzík je?“ – Chlapci si sedají na židli, v tu 

chvíli se stanou Honzíkem, říkají, jací jsou, proč právě je si král vybral. 
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 „Král” -Učitel je v roli krále, sedí na trůnu, na hlavě má papírovou korunu, v ruce 

žezlo, zavolá na Honzíka – toho představují děti, řekne rozkazem: „Honzíku, máš 

namále, přines nám ty korále!“ Potom předá královskou korunu a žezlo některému 

z dětí, to má za úkol tuto větu říct mile, další plačtivě, naštvaně, tajemně, 

legračně…(ostatní mohou hádat, jaký je ten který král). Po vyčerpání všech 

vymyšlených možností se učitel vrátí do role krále a ptá se dětí-Honzíků, kde 

budou korále hledat; např. odpovídá ten, na koho ukáže král žezlem. 

 „Honzík a korále“ - Narativní pantomima: „HONZÍK BĚŽEL ZA HORU, 

NAKOPAL TAM BRAMBORŮ. VYSYPAL JE PŘED KRÁLE: „NESU VÁM 

TY KORÁLE, VĚTŠÍ UŽ TAM NEMĚLI, SNĚDLI JE UŽ V NEDĚLI.“ 

 „Fotografie z pohádky“ - Děti vytvoří 4 skupiny, vylosují si kartu s popisem 

situace. Po domluvě vytvoří čtyři živé obrazy umístěné v takovém sledu, jako je 

text pohádky.  

a) Princeznička na bále poztrácela korále. 

b) Mocný král přikazuje Honzíkovi, aby nalezl korále. 

c) Honzík hledá korále – kope brambory. 

d) Honzík přináší korále ke králi. 

Děti společně s učitelem odříkávají verše, učitel vždy ukazuje na skupinu, která 

daný verš znázorňuje. 

 „Reflexe“ - Na závěr následuje reflexe, děti hodnotí průběh celé lekce, co se jim 

líbilo/nelíbilo, dařilo/nedařilo apod. 

 

7.1.1 Realizace lekce v mateřské škole a v základní škole 

Popis skupiny dětí z mateřské školy: Lekce „První pohádka“ byla realizovaná ve 

skupině 15 dětí z Jablíčkové třídy v Mateřské škole Habry, přítomno bylo sedm dívek a 

osm chlapců. Dvě děti měly odloženou školní docházku, ostatní byly ve věku pěti až 
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šesti let před vstupem do školy. Jednalo se převážně o klidné děti respektující pravidla, 

až na tři výjimky, které bylo poměrně snadné uklidnit. Pět dětí bylo velmi zvídavých a 

nad očekávání schopných v rozmanitých činnostech. V této skupině měly vůdčí roli dvě 

dívky, které mnou předložené aktivity vesměs zaujaly a bavily, takže dokázaly svým 

nadšením strhnout i ostatní členy třídního kolektivu. Tato skupina dětí dokázala udržet 

pozornost dost dlouho, proto následující lekce proběhla bez přerušení. Tyto děti se 

s dramatickou výchovou v tomto ještě pojetí nesetkaly.  

Popis skupiny dětí ze základní školy: Lekce „První pohádka“ proběhla v 1. C Základní 

školy Lánecká ve Světlé nad Sázavou. Tuto třídu navštěvuje 16 žáků, šest chlapců a 

deset dívek. Jeden chlapec je autista, ne vždy je ochoten spolupracovat. Kromě třídní 

učitelky je ve třídě také asistentka autistického chlapce. Před uskutečněním této lekce 

jsem se s těmito žáky setkala dvakrát. Prvně jsme za pomocí dramatické výchovy 

zkoumali v rámci prvouky téma zimy a po druhé jsme spolu pracovali při pohádce  

O dvanácti měsíčkách. Nemám dojem, že by v této skupině dětí někdo zastával 

dominantní roli. Přibližně dvě třetiny žáků jsou aktivní, další část tvoří žáci ostýchaví a 

líní. Lekce byla realizována v běžné třídě základní školy. 

Průběh aktivit: 

 „Rozhovor v kruhu“ 

MŠ: Každý účastník si vzpomněl na něco, co kdy ztratil, a dokázal situaci vhodně 

popsat. 

ZŠ: Žáci popisovali situace krátce a výstižně. Někteří se ostýchali hovořit před celou 

třídou, dva žáci využili možnosti nic neříkat a předat slovo dál. 

 „Rozehřívací hra Na krále“  

MŠ: Hru děti již znaly, neboť ji občas zařazuji s určitými obměnami do pohybových 

činností. Neměly tedy problémy s vymýšlením pohybů.  

ZŠ: Pohybová hra žáky evidentně pobavila. Chtěli ji hrát opakovaně, což nebylo cílem 

práce. Omezoval nás prostor nepříliš velké školní třídy. 
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 „Klíčová dírka“  

MŠ: S asociacemi se děti v tomto provedení setkaly poprvé. Některé měly ostych 

vyslovit svou myšlenku nahlas, ale když slyšely názory ostatních hovořících beze 

strachu, tak se nakonec také odhodlaly říct svůj názor. Děti v klíčové dírce viděly např. 

princeznu; jak přichází princ; jak princ tancuje s princeznou; jak se princezna 

s ženichem políbila; koníka na obraze; krále s královnou a princeznou, jak sedí na trůnu; 

kytky ve vázičkách na stole; krále, jak někam odchází s princeznou; jak tam tancují 

krásní princové a na stole jsou samé dobrůtky; dort na stole; jak král říká své sestře, aby 

začala tancovat. 

ZŠ: Dětem z první třídy vymýšlení toho, 

co vidí klíčovou dírkou, nečinilo potíže. 

Zapojily se i ty, které měly obavy 

vyjadřovat se v úvodním rozhovoru. Žáci 

např. vymysleli, že vidí, jak princ a 

princezna jedí u stolu jídlo; jak královna 

tancuje; stoly obložené jídlem; prince 

sedícího na trůnu, jak sleduje princezny; 

jak princ tancuje s princeznou; jak princ nazouvá princezně střevíček; víno; jak se 

princezna s princem pusinkují. 

 „Princezna”  

MŠ: Při této aktivitě šlo také o to, aby se děti vzájemně poslouchaly a neopakovaly tak 

již vyřčené charakteristiky. V tomto směru jsem několikrát zasahovala, aby se dívky 

neopakovaly. Při popisování toho, jaká princezna je, se děvčata omezila pouze na její 

vzhled a dovednosti. Výsledná princezna vypadala takto: „Mám bílé šaty a náušnice. 

Jsem dobrá ve vyšívání. Já jsem šikovná na nošení knížky na hlavě. Umím dobře kreslit. 

Mám zelené střevíčky se zlatým srdíčkem. Mám culík a hnědé vlasy.“ 

ZŠ: Také děvčata ze základní školy se zaměřila na vzhled princezny. Jejich princezna 

měla blonďaté dlouhé vlasy, krásné vlasy, krásné střevíce, krásnou královskou korunu, 
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copánky, nové zlaté náušnice, růžové střevíce, bílé šaty, modrobílé šaty, řetízky a 

stříbrné náramky. 

 „Účastníci plesu“  

MŠ: Hráči se svých rolí zhostili nad očekávání 

znamenitě, bez ostychu se vrhli do tance. Při 

vybírání rolí se roztřídili rovnoměrně. Sama jsem se 

zapojila do role účastníka na plese a ukazovala 

dětem, jak mohou reagovat např. na sluhu 

nabízejícího víno, na příchod krále apod.  

ZŠ: Improvizovaný bál na zámku žáky první třídy také dost zaujal, takže tuto aktivitu 

mohu hodnotit jako vydařenou. Dokonce si žáci vyžádali její opakování, přičemž se 

vystřídali v nabízených rolích. Výhodou bylo i dobrovolné zapojení obou přítomných 

učitelek (resp. učitelky a asistentky), díky němuž se žáci zbavili zbytků trémy. 

 „Korále I“  

MŠ: V této aktivitě se projevila nezkušenost dětí s improvizovanou hrou. Musela jsem 

dětem nabídnout nějaké možnosti, jak se korále mohly princezně ztratit. Ne všichni se 

chtěli předvádění zúčastnit, nenutila jsem je tedy, stali se tak diváky. Svou krátkou 

improvizaci předvedly jen dvě skupinky hráčů. V jednom případě princezna ztratila 

korále při tanci, když se jí rozvázaly na krku samy od sebe. V druhém případě zavadila 

při vstupu do sálu o kopí hlídající stráže a korále se jí roztrhly. 

ZŠ: Tento úkol se příliš nevydařil ani u žáků 

první třídy. Nebyli schopni sami vymyslet 

situace, kdy se princezně mohli ztratit korále. 

První ukázku tedy dětem na mou výzvu 

předvedla třídní učitelka s asistentkou. Tím 

dětem dodaly odvahu k zrealizování jejich 

nápadů. Originální však byl jen ten první (při 

tanci s princem princezně ukradl nenápadně korále zloděj), jehož téma ostatní skupiny 

částečně kopírovaly. 



67 

 

 „Korále II” 

MŠ: Názory dětí na to, kam se poztrácely 

princezniny korále, mě příjemně překvapily 

svou originalitou přesahující prostředí sálu, 

zámku, ale i pohádky. V reakcích dětí se 

objevila lednice, potok, les, Perníková 

chaloupka, skrýš, prostor pod židlí, dřez 

 v kuchyni, trouba nebo vězení.   

ZŠ: Děti se snažily vymyslet něco originálního, takže při vyjadřování myšlenek 

panovalo absolutní ticho, aby jim neuniklo, kam se zakutálely korálky spolužáků. Ty se 

zakutálely např. pod koberec, pod stůl, pod skříň na chodbě, za brnění postavené  

u dveří, princovi do boty, do královské zahrady, do kuchyně, do myší díry aj. 

 „Honzík“  

MŠ: Hoši byli ve vyjadřování toho, jaký Honzík je, když si ho král vybral ke splnění 

úkolu, mnohem nápaditější než dívky při popisu princezny. První z Honzíků řekl: „Já 

jsem chudý Honza z lesa, umím bojovat.“ Následovaly další reakce: „Umím dobře 

sbírat korále a dobře bojovat. – Umím moc plavat ve vodě, umím pomáhat. – Sbírám 

houby, bojuju. – Umím štípat dříví, bydlím ve vesnici. – Umím zabíjet draky, jsem 

hodnej a poctivej. – Jsem krásnej, chytrej. Umím ochraňovat všechen zámek.“  

ZŠ: Z důvodů malého počtu chlapců ve třídě měli hráči možnost vyslovit víc 

charakteristik Honzíka. Setkali jsme se tedy s takovýmito popisy: „Já jsem silný. – Já 

dobře vidím. – Já jsem sportovec. – Já dobře slyším. – Mně se moc líbí princezna. – 

Mám nejkrásnějšího koně. – Jsem chytrý. – Mám nejkrásnější vlasy na světě.“ 

 „Král”  

MŠ: Děti v roli krále dokázaly hlasovými 

prostředky vystihnout předloženou charakteristiku 

králova sdělení téměř ve všech případech. Potíže 

měl hráč sdělující králův rozkaz tajemně, tak jsme 
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tuto možnost vyzkoušeli s více dětmi. Žezlo umocňující gestikulaci krále při 

rozkazování jsme nahradili makovicí.   

ZŠ: Většina žáků měla zájem být králem. 

Z časových důvodů jsem však musela tuto 

hru omezit na šest účastníků. Dítě v roli 

krále si vždy zvolilo svého nástupce a samo 

mu pošeptalo, jak má sdělení Honzíkovi 

přednést.  

  „Honzík a korále“ 

MŠ: Narativní pantomima proběhla bez obtíží. 

Děti, které si nevěděly rady, se rychle 

zorientovaly v situaci a napodobily pohyby 

ostatních. 

ZŠ: Do narativní pantomimy se opět zapojily 

obě učitelky, takže méně aktivní žáci se 

pohybovali podle nich. Dívka, která se při této 

pantomimě vžila do role krále, na závěrečné verše pohádky reagovala odpovědí: „Ty jsi, 

Honzíku, veselá kopa, já ti dám princeznu za ženu.“ – Na to odpověděl jeden z chlapců: 

„Děkuju, já si ji rád vezmu.“  

 „Fotografie z pohádky“  

MŠ: Děti jsem nechala rozdělit se do skupin dobrovolně. Při vytváření živých obrazů 

jsem musela dětem hodně radit. Snažila jsem se je podnítit vhodnými pokyny a 

otázkami k utvoření vlastní fotografie, což se mi povedlo ve dvou případech. U dalších 

dvou skupin jsem předložila jasnou představu o tom, koho či co má ten daný hráč 

znázorňovat. 

ZŠ: Žáci tvořili fotografie podle vlastních nápadů. Před samotnou prezentací 

jednotlivých živých obrazů jsem raději skupinky žáků obešla s nabídkou pomoci, kterou 

však nepotřebovali. Výsledné fotografie byly celkem čitelné. 
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 „Reflexe“ 

MŠ: V reflexi jsme nejprve shrnuli všechny činnosti, které jsme dělali. To bylo důležité 

pro následující hodnocení toho, co se dětem nejvíce líbilo. Překvapivě u dětí zvítězila 

aktivita „Korále II,“ kterou označilo za nejlepší osm hráčů, třem se líbila hra „Účastníci 

plesu“ a třem rozehřívací aktivita „Na krále.“ Účastníci lekce nedokázali ve většině 

případů říct, co se jim nedařilo. Jen dvě dívky uznaly, že jim nešlo vymýšlení toho, jak 

má vypadat princezna.  

ZŠ: Hodnocení průběhu lekce proběhlo stejně jako s dětmi ve školce. Pět dětí bylo 

spokojeno se všemi aktivitami, kladné ohodnocení získala především hra „Účastníci 

plesu.“ Školní děti dokázaly ve více případech pojmenovat své neúspěchy. Nevěděly 

např., jak mají formulovat své myšlenky při asociacích, ostýchaly se, aby něco 

neudělaly špatně apod.  

 „Svatba“  

Lekci jsme zakončili v MŠ i ZŠ svatbou princezny s Honzíkem, na které se děti opět 

proměnily v účastníky svatební hostiny a plesu.   

 

7.1.2 Komentář k lekci a porovnání reflexí lekce v obou skupinách 

Pro skupinu školních dětí byla lekce „První pohádka“ společným třetím setkáním, 

naopak s dětmi z mateřské školy jsem pracovala metodami dramatické výchovy poprvé. 

Předpokládala jsem, že aktivity více zaujmou děti z mateřské školy, a že žáci první třídy 

některé z nich budou považovat za příliš dětinské (korále, hra na princeznu, Honzíka). 
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Dále jsem očekávala, že ani jedna skupina hráčů nebude příliš ochotná stát se účastníky 

plesu. Ani jedna z mých obav se nevyplnila. Celou lekci obě dvě skupiny pracovaly ve 

většině případů s velkým zaujetím. Především činnost „Účastníci plesu“ sklidila velký 

úspěch bez rozdílu věku, proto jsem na závěr lekce zařadila v obou případech svatbu 

Honzíka a princezny, kde děti opět přebíraly role svatebních hostů, muzikantů, číšníků 

apod., což si opravdu užívaly. Komunikace v roli jim naopak činila potíže v činnostech 

„Princezna“ a „Honzík.“ V těchto aktivitách, kdy měli hráči na sebe vzít roli princezny 

a Honzíka, ne všichni dokázali odpovědět na otázku, jaký jsem jako Honzík, jaká jsem 

jako princezna v první osobě. Teprve po mém upozornění odpověď přeformulovali.  

Pokud ale vstupovali do role krále, který říkal Honzíkovi, že má přinést korále, opět jim 

jednání v této roli potíže nezpůsobovalo. Usuzuji, že to bylo z toho důvodu, že jim byl 

předem znám text, který měli v roli krále říci různými způsoby, kdežto v případě 

princezny a Honzíka měli sami vymýšlet, jak se daná postava sama charakterizuje.  

Z aktivity „klíčová dírka“ a rozhovoru na začátku lekce jsem usoudila, že rozhovory, 

asociace, otázky a odpovědi v kruhu jsou vhodnou technikou pro obě věkově blízké 

skupiny hráčů, což se mi potvrdilo i v následujících lekcích. Velmi mě potěšily reakce 

dětí v obou skupinách při hře „Korále II,“ kdy jejich názory na to, kam se korále mohly 

poztrácet, byly vskutku nápadité a nečekané. Naopak na základě nevydařené aktivity 

„Korále I,“ kdy děti nedokázaly vymyslet téměř žádný důvod, jak princezna mohla 

ztratit korále, popř. se ostýchaly svůj názor vůbec vyslovit, natož pantomimicky 

předvést, usuzuji, že některé metody či techniky dramatické výchovy nelze všem 

hráčům předložit bez předchozího představení a jejich rozvoje v krátkých hrách. 

Technika živého obrazu byla snadnější pro žáky první třídy. Domnívám se však, že je 

vhodná i pro předškolní děti v případě, že mají možnost se s ní seznámit dříve a 

vyzkoušet si ji. I přes tyto nezdary považuji cíle za splněné v obou případech realizace 

této lekce.  
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7.2 Kuřátko a obilí 

Téma: „Ztracení se“ 

Námět: Příběh kuřátka z veršované pohádky F. Hrubína (2008) Kuřátko a obilí 

Cíle v osobnostně-sociální rovině: Uvědomit si pocity a emoce ztraceného mláděte a 

jeho rodiče; rozvíjet spolupráci ve skupině; rozvíjet fantazii při napodobování zvuků  

v přírodě 

Dramatické cíle: Vyjádřit pocity pomocí hlasu a pohybu; rozvíjet techniky DV – 

pantomima, ozvučení situace, asociační kruh; vytvářet postavy na základě 

jednoduchého kostýmního znaku; vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich 

jednat 

Cíle ve výchovně-vzdělávací rovině: Nacvičit veršovanou pohádku Kuřátko a obilí 

Pomůcky: barevná peříčka, Orffovy a další rytmické nástroje, igelitové sáčky, petláhve, 

slepičí čepice 

Doba trvání lekce: 45 minut 

Text: 

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko   

za zahradou mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí.  

Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. 

„Povězte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi!“ 

„Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.“ 

Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. 

„Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?“ 

Ječmen syčí mezi vousy: „Ptej se pšenic, vzpomenou si!“  
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Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic:   

„Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to!“ 

Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. 

A na suchá strniska vítr tiše zapíská:  

„Vždyť jsi doma za chalupou. Slyšíš?  

V stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní  

– a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.“ 

 „Děkuji ti, žitné pole!“ – „Pozdravuj tam ve stodole!“ 

„Koho, milé políčko?“ – „Zrno i to zrníčko! 

Až se ke mně zjara hlásí, vychovám z nich nové klasy!“ 

A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko.     

Scénář lekce: 

 „Motivační aktivita“ – Děti se postaví do kruhu těsně k sobě, zavřou oči a ruce dají 

za záda. Učitel vloží každému do ruky žluté peříčko, aniž by jim řekl, co to je. Děti si 

mají předmět osahat a říkat nejprve to, jaký je, co by se s ním dalo dělat. Teprve 

v momentě, když jsou nápady vyčerpány, otevřou děti oči, řeknou, co si myslí, že to 

je, a potom se podívají. Následuje hra s peříčkem, kdy do něj děti foukají, snaží se ho 

udržet co nejdéle ve vzduchu, dofouknout co nejdále, pošimrají se jím apod. 

 „Peříčko“ – Učitel si sedne s hráči do kruhu, položí jim otázku, komu by mohlo 

takové peříčko patřit. Vyslechne nápady dětí, lze předpokládat, že se mezi 

odpověďmi objeví i kuřátko. Pokud odpověď „kuřátko“ nezazní, učitel na ni žáky 

nenápadně navede. Na tento moment učitel zareaguje začátkem pohádky.  

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko   

za zahradou mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí.  
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 „Bloudící kuřátko“ – Učitel vyzve příhodnými pokyny hráče, aby se proměnili 

v kuřátka a představili si, že zabloudili, a předvedli to pohybem i slovně. Učitel při 

tom může opakovat první verše pohádky. 

 „Kuřátko a jeho pocity“ - Po kruhu posíláme peříčko. Kdo má peříčko, je kuře, 

vysloví myšlenku, pocit kuřete, které se ztratilo. Obměnou může být „alej“ – kdy 

dítě-kuře prochází uličkou mezi ostatními dětmi, ty vyslovují pocity ztraceného 

kuřátka v momentě, kdy je procházející míjí. 

 „Kvočna a její pocity“ – Stejným způsobem proběhne i vyjádření pocitů matky-

kvočny, když zjistí, že se jí ztratilo kuře. Jinou možností je sehrání krátké 

improvizace o tom, jak se kvočna chová při a těsně po zjištění ztráty svého mláděte. 

 „Kuřátko prosí o pomoc“ – Učitel přečte další verše.  

Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. 

„Povězte mi, milé ovsy, kudy vede cesta do vsi!“ 

Doprostřed kruhu dáme židli, na kterou si sedají ti zájemci, kteří chtějí předvést, jak 

prosí kuře o pomoc. Jde nám o modulaci hlasu bezmocného kuřete. Děti říkají větu: 

„Povězte mi, bílé ovsy, kudy vede cesta do vsi!“ 

 „Obilí“ – Učitel dovypráví pohádku po verše „A tvá máma za vraty, zob, zob, zobe 

bílé zrní s ostatními kuřaty.“ 

*„Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene.“ 

Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. 

„Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku?“ 

*Ječmen syčí mezi vousy: „Ptej se pšenic, vzpomenou si!“  

Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic:   

*„Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to!“ 

Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé. 
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*A na suchá strniska vítr tiše zapíská: „Vždyť jsi doma za chalupou. Slyšíš?  

*V stáji koně dupou, kocour ve stodole vrní – a tvá máma za vraty zob, zob, zobá bílé 

zrní s ostatními kuřaty.“ 

Děti se rozdělí do čtyř až pěti skupinek (oves; pšenice; ječmen; vítr; koně, kocour a 

kvočna s kuřaty, popř. vítr a zvířata jsou společně) a vymyslí ozvučení přiděleného 

verše (viz *) pomocí rytmických nástrojů a dalších pomůcek (Orffovy nástroje, 

igelitové sáčky, víčka a pet láhve….). 

 „Shledání“ – Učitel dovypráví pohádku do konce. 

 „Děkuji ti, žitné pole!“ – „Pozdravuj tam ve stodole!“ 

„Koho, milé políčko?“ – „Zrno i to zrníčko! 

Až se ke mně zjara hlásí, vychovám z nich nové klasy!“ 

A tak mámu zakrátko našlo také kuřátko. 

Hráči mají za úkol pantomimicky ve dvojicích předvést radost ze shledání ztraceného 

kuřátka a kvočny. 

 „Reflexe“-  Děti se vyjadřují k proběhnuté lekci, ke svým pocitům, k tomu, co se jim 

líbilo, či nelíbilo a proč apod. Při závěrečném hodnocení může zaznít i otázka, zda už 

se děti někdy ztratily a pokud ano, jak se při tom cítily. 

 „Nácvik pohádky“ – Podle schopností dětí je pohádku naučíme. Školní děti se při 

recitaci mohou zaměřit i na modulaci hlasu podle pocitů v dramatických momentech 

veršované pohádky. 

 

7.2.1 Realizace lekce v mateřské škole a v základní škole 

Popis skupiny dětí z mateřské školy: Lekci „Kuřátko a obilí“ jsem realizovala v Hruš-

kové třídě MŠ Habry, do které dochází 14 dětí (šest dívek a osm chlapců). Z toho sedm 

dětí nastoupí v září do základní školy, tři děti jsou pětileté a čtyři tři až čtyřleté. V daný 
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den bylo přítomno pouze devět dětí – sedm pěti až šestiletých, jeden čtyřletý chlapec a 

tříletá holčička. Jedná se o klidné děti, až na jednu dívku, která nerespektuje pravidla, 

od činnosti často odbíhá, vstupuje ostatním do řeči apod. Někteří chlapci jsou hodně 

ostýchaví, dva neradi dělají neznámé činnosti. Raději se dívají z povzdálí a teprve, když 

se jim hra zalíbí, tak se připojí. V kolektivu není žádná vůdčí osobnost. Skupina dětí 

nemá téměř žádné zkušenosti s dramatickou výchovou.  

Popis skupiny dětí ze základní školy: Lekce „Kuřátko a obilí“ se uskutečnila v druhém 

ročníku málotřídní Základní školy v Lučici, který navštěvuje celkem 8 žáků. Přítomno 

bylo sedm žáků, z toho pět chlapců a dvě dívky. Všichni splňovali věkové kritérium 

sedmi let. S těmito dětmi jsem se v rámci dramatické výchovy setkala přibližně půl roku 

před touto lekcí jednou na podzim. Skupina tedy má minimální zkušenosti 

s dramatickou výchovou. Z krátkého poznání mohu děti ohodnotit jako aktivní, 

nápadité. Dva chlapci měli tendenci se trochu předvádět, což ovšem nijak více 

neovlivnilo naši společnou činnost. Tato lekce proběhla v místnosti školní družiny a to 

ve stejný den, jako lekce „Co všechno musí udělat jaro.“  

Průběh aktivit: 

 „Motivační aktivita“  

MŠ: Předškolní děti chtěly hned říct, co mají v ruce. I přesto, že slovo „peří“ zaznělo 

dříve, než jsem chtěla, požadovala jsem po dětech, aby popisovaly, jaké to je a kde to 

můžeme najít. Děti odpovídaly, že je to chlupaté, měkké, lehké, z jedné strany špičaté, 

hebké. Může to být z papouška, ptáčka, kuřátka. Dá se s tím lechtat, chytat na to kočku, 

používají to indiáni do čelenky. Hry s peříčkem děti velmi zaujaly, závodily o co 

nejdelší odfouknutí peříčka aj. 

ZŠ: Školní děti respektovaly mé přání, aby 

nevyslovovaly název předmětu dříve, než je 

k tomu vyzvu. Popisovaly peříčko takto: lehké; 

hebké; dole je to tvrdší; zapíchne se to do 

kšiltovky, nosí to indiáni a myslivci; kdyby to 

bylo větší, mohl by to být štětec nebo prachovka 
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na uklízení. Po odhalení peříčka hned žáci usoudili, že by mohlo patřit kuřátku. 

  „Bloudící kuřátko“  

MŠ + ZŠ: Předvádění bloudící kuřátka proběhlo 

v obou skupinách dětí podobně. Děti chodily ve 

dřepu a volaly o pomoc, pípaly apod.   

 

 

 

 

 „Kuřátko a jeho pocity“ 

MŠ: Školkové děti nedokázaly až na jedno vyjádřit pocity v roli kuřátka. Takže 

odpovídaly na otázku, proč si myslí, že kuřátko zabloudilo, co dělá, jak se cítí. Reakce 

byly takovéto: „Je smutné.“ – „Je skrčené a mračí se.“ – „Asi chtělo odejít a najít si 

nový domov.“ – „Začíná brečet.“ – „Lituje, že uteklo.“ – „Vylíhlo se a hned uteklo.“ 

Jediná dívka by jako kuřátko volala: „Haló, pomoc, já jsem zabloudilo. Nevím, kudy 

domů, hledám maminku!“ 

ZŠ: Podle školních dětí je kuřátko shrbené, má sklopená křídla, skrčenou hlavu a volá: 

„Pomoc, pomoc, nožky bolí.“ – „Pomoc, zabloudilo jsem.“ 

 „Kvočna a její pocity“  

MŠ: Děti sehrály krátké improvizace. Využila jsem kostýmního znaku – slepičí čepičky, 

kterou si dobrovolníci vzali při představování kvočny na hlavu. Čtyři „kvočny“ 

postupně hledaly své kuřátko všude po třídě a volaly např.: „Já si myslím, že se nám 

ztratilo jedno kuřátko. Budu ho hledat. Vezmu si baterku.“ – „Kuřátko, kdepak jsi?“ – 

„Ztratilo se kuřátko, jdu ho hledat na pole. Kokokodák.“ – „Kuřátko, děťátko, kde jsi? 

Teď jdu na louku vedle naší farmy. Tady taky není.“ 

ZŠ: Děti měly k dispozici čepice slepice i kohouta. Roli kvočny a kohouta hledajících 

kuře si vyzkoušelo šest dětí. Jejich reakce si byly dost podobné. V jednom případě byl 

slovní rozhovor kvočny a kohouta při hledání kuřete celkem nápaditý, tito hráči si 
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rozdělovali území, na kterém budou hledat, domlouvali si signály, když se budou 

potřebovat na něčem dohodnout, když kuře najdou apod. 

 „Kuřátko prosí o pomoc“  

MŠ + ZŠ: Všichni zájemci předvádějící prosící kuřátko se pokusili napodobit řeč při 

pláči. Působili lítostivě a smutně nejen svým hlasem, ale i postojem těla. 

 „Obilí“  

MŠ: Děti jsem rozdělila do dvojic a jedné 

čtveřice (zařazení mladších dětí) a přidělila jim 

příhodné verše. Neboť si text nedovedly 

zapamatovat, přeříkávala jsem verše pohádky 

sama (v některých momentech se děti připojily) 

a hráči dle vlastního výběru nástrojů danou 

situaci ozvučili a případně doplnili i pohybem. 

Závěrečnou část, kdy vítr sděluje kuřátku, že je doma za chalupou atd., jsme sehráli 

všichni společně. 

ZŠ: Žáci utvořili dvě dvojice a jednu trojici podle vlastního přání. První dvojice děvčat 

měla přidělené dvě části (oves a pšenice), tudíž si volila i dvě varianty vyjádření zvuku. 

Chlapci v poslední fázi použili k napodobení dupotu koní např. dřevěné kostky ze 

stavebnice. 

 „Shledání“  

 

 

 

MŠ + ZŠ: Shledání probíhalo ve dvojicích či 

trojicích (kvočna a kuře; kvočna, kohout a 

kuře) většinou podle stejného scénáře, který vymýšlely samy děti, kdy kvočna s 
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kuřetem se při shledání objala. Pouze v jednom případě se u školních dětí objevil trest 

pro kuře, kterého jeho otec-kohout pokloval a vynadal mu. 

  „Reflexe“ 

MŠ: Děti se nechtěly k ničemu příliš vyjadřovat. V tomto případě nepomohly ani 

konkrétní otázky. Vyjádřily se pouze k tomu, že se jim hraní na kuřátko líbilo. 

Zkušenosti se ztracením děti neměly. Pokusila jsem se je aspoň dovézt k vymyšlení 

nějakých pravidel, jak se chovat, aby se neztratily, a co dělat, když by se to stalo. 

ZŠ: V závěrečné reflexi jsme se věnovali především tomu, jak se chovat, když někdo 

zabloudí. Žáci vyprávěli své zážitky, když se ztratili, zda je někdo hledal, jaké byly 

reakce rodičů, když se shledali apod. 

 

7.2.2 Komentář a porovnání reflexí lekce v obou skupinách 

V případě realizace této lekce se v činnostech projevila větší životní zkušenost školních 

dětí, což bylo patrné nejen z jednání v rolích, ale i ve způsobu komunikace, slovního 

vyjadřování myšlenek a názorů. Dalším opodstatněným hlediskem, proč v aktivitách 

byli úspěšnější školáci, jsou individuální specifika skupiny předškolních dětí. Roli hrála 

např. jejich nezkušenost v oblasti dramatické výchovy, malá iniciativa, obavy z nového 

způsobu práce, ostych. I přes řadu nezdarů nelze hodnotit průběh lekce „Kuřátko a 

obilí“ u předškolních dětí jako nevydařený. V případě dalšího využití dramatické 

výchovy v této skupině bude nutné postupovat pomaleji, rozvoji jednotlivých technik 

věnovat více času, skupinu podporovat ve vyslovování názorů, v rolové hře, rozvíjet 

jejich verbální a neverbální komunikační schopnosti apod. Stejně jako v lekci „První 

pohádka“ měly předškolní děti (ačkoliv se jednalo o dvě různé skupiny) potíže 

s vyjadřováním pocitů v roli, v tomto případě v roli kuřátka. Z obou situací tedy usuzuji, 

že děti jednají přirozeněji v roli v případě, že je spojena s hrou a pohybem, neboť při 

vyjadřování pocitů kuřátka jsme seděli v kruhu a reagovat měl pouze ten, kdo měl 

v ruce peříčko, kdežto v aktivitě „Kvočna a její pocity“ děti sehrávaly krátké 

improvizace. V případě ozvučení zadaných situací pomocí hudebních nástrojů a jiných 

pomůcek nebyl v obou skupinách žádný rozdíl v originalitě použití těchto předmětů. 
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Hráči nevybírali nástroje podle podobnosti se zvuky přírody nebo veršů pohádky, ale 

podle svého zájmu o daný nástroj. Myslím si, že toho by byli schopni až hráči herně 

vyspělejší a věkově starší. V případě aktivity „Shledání“ děti z obou skupin většinou 

vycházely z obecně propagovaných způsobů vítání po dlouhém odloučení (vliv televize, 

filmu), ale i z vlastní zkušenosti. V případě školních dětí byly splněny všechny cíle 

lekce, některé alespoň částečně (viz cíl „rozvíjet fantazii při napodobování zvuků 

v přírodě“).  

U předškolních dětí nedošlo ke splnění cíle „vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně 

v nich jednat“ v tom smyslu, že nedokázaly vstupovat do role v případě verbálního 

projevu postavy bez spojení s dramatickou akcí, pohybem. 

 

7.3 Co všechno musí udělat jaro 

Téma: Příroda na jaře 

Námět: Báseň F. Halase (1997) Co všechno musí udělat jaro  

Výchovně-vzdělávací cíle: Seznámit se s přírodou na jaře, seznámit se s pojmem verš, 

vytvořit ilustrace básně za pomoci fotografií vzniklých zachycením živých obrazů 

Dramatické cíle: Rozvíjet a upevnit techniky DV – brainstorming, štronzo, živý obraz 

(fotografie), aktivně pracovat s prostorem; účelně pracovat se zástupnými rekvizitami a 

při tom rozvíjet fantazii; vytvářet postavy pomocí jednoduchých znaků 

Osobnostně-sociální cíle: Spolupracovat ve skupině; rozvíjet schopnost prosadit 

ohleduplně (kultivovaně) svůj názor  

Pomůcky: fotoaparát, látky, šátky, šály, kostýmy, běžné vybavení třídy 

Doba trvání lekce: 30 minut 

Text: 

Co všechno musí udělat jaro 

Vytáhnout trávu z hlíny a na zeleno ji natřít, 
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načernit pěkně stíny a všechno živé sbratřit. 

Všem hadům svléci kůži, načesat řádně louky, 

spočítat lístky růží a pruty leštit brouky. 

Nachystat noty ptáčkům, obléci nahé stromy, 

vysmát se poškoláčkům, pozlatit střechy, domy. 

Rozmíchat v lese barvy a kdeco zrána zrosit, 

probudit v zemi larvy a teplo do děr nosit. 

Včeličkám květy sladit a děcka nutit vstávat 

a kožich kočkám hladit a peckám jádra dávat. 

Scénář lekce: 

 „Brainstorming“ – Děti sedí v kruhu a učitel položí otázku: „Co se vám vybaví, 

když se řekne jaro?“ Začíná učitel, řekne: „jaro,“ on i všichni ostatní učiní pohyb 

rukama dotýkajícími se dlaněmi před tělem směrem dolů (znázornění knihy o jaru), 

po té všichni dlaně rozevřou, učitel vysloví např. slovo sněženka. Pokračuje dítě po 

jeho levici stejným způsobem. Kromě brainstormingu cvičení slouží k rozvoji 

schopnosti udržet rytmus. 

 „Báseň“ – Učitel přečte dětem báseň „Co všechno musí udělat jaro.“ 

 „Fotografie“ – Učitel vysvětlí dětem, že ke každé části (verši) básně vytvoří 

fotografii. Vybraní jedinci představují jaro (popř. sluníčko apod.) a zvolí si vhodné 

kostýmní znaky (klobouk, šátky, šaty apod.), ostatní vytváří scénu pro živý obraz a 

účastní se jako další elementy obrazu. Když je scéna připravená (předpokládám, že 

mladší děti nevydrží od začátku bez pohybu), učitel „štronzem“ znehybní obraz a 

děti v něm opravdu vyfotografuje. 
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7.3.1 Realizace lekce v mateřské škole a v základní škole 

Popis skupiny dětí z mateřské školy: K realizaci této lekce jsem zvolila předškolní třídu 

MŠ Habry, kterou tvoří 15 dětí, šest děvčat a devět chlapců (skupina shodná jako v lekci 

Strašidýlko Emílek a Pes a lev). Jedenáct dětí nastoupí v září do první třídy, ostatní až 

příští rok. Tři děti mají v tomto školním roce odklad školní docházky, jeden osmiletý 

chlapec je mentálně postižený, špatně se vyjadřuje. Do aktivit se ho snažím většinou 

neúspěšně zapojovat. Reaguje pouze v přítomnosti své třídní učitelky. Skupina dětí 

z této třídy je velmi živá, chlapci jsou agresivnější, tři jedinci často ostatním ubližují. 

Jeden chlapec a dvě dívky (dva z toho s odkladem školní docházky) v případě, že mají 

něco samy vymyslet, jsou nesamostatné, méně schopné, často opakují vyslovené 

myšlenky jiných dětí. Další dva chlapci jsou škodolibí, často se snaží hru něčím pokazit, 

přerušit, nebo zesměšnit. Čtyři děti lze označit za velmi schopné, vnímavé a zvídavé. 

Jednu dívku ale v projevu brzdí její ostýchavost. Udržet zájem dětí, ale i kázeň v této 

třídě je někdy velmi pracné. 

Popis skupiny dětí ze základní školy: Lekce byla uskutečněna ve stejné skupině dětí jako 

v předchozí lekci „Kuřátko a obilí.“ 

Průběh lekce v MŠ: 

Využití lekce jsem v daném dni neměla v plánu. Její nasazení vyplynulo ze hry, kterou 

jsem s dětmi hrála v průběhu dopoledního programu v MŠ (viz Motivační aktivita).  

 „Motivační aktivita“ 

Na koberci jsou 

rozmístěny barevné šátky 

představující záhonky 

pro květiny. Děti jako 

semínka se posadí na 

šátky a učitelka 

představující nejprve sluníčko chodí mezi nimi a ten, koho 

se dotkne, začne jako semínko klíčit a při daném zvukovém 

signálu se klíčení rostliny zastaví. Dále učitelka v roli deště chodí mezi dětmi a ten, 
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koho se dotkne šátkem, roste dál. Když jsou všechny květiny vyrostlé, učitelka dětem 

vysvětlí, že ten kdo bude mít šátek, je vítr a ostatní jsou odkvetlá pampelišková 

semínka, která se po doteku větru rozletí po okolí. Na zvukový signál se musí semínka 

usadit na jakémkoliv záhonku (šátku).  

V každém kole učitelka ubírá šátky představující 

záhonky, děti se v roli větru střídají. Když jsou 

všechna semínka na posledním šátku najednou, 

přikryje je učitelka padákem. Děti se pod ním 

pravidelně rozmístí a schoulí vkleče do klubíčka. 

Koho učitelka pohladí, ten opět začne růst jako 

květina, až všechny děti stojí pod padákem s rukama nad hlavou. Celá činnost je 

doprovázena relaxační hudbou – např. CD Do nálady (reklamní CD firmy Petrol).   

 „Brainstorming“ 

Tuto aktivitu s dětmi již jejich třídní učitelka dělala při jiných tématech, takže ji znaly 

předem. Dvě děvčata dle očekávání nevymyslela nic nového a zopakovala stejný výraz 

na téma „jaro“ jako jejich kamarádi. Děti hlavně vyjmenovávaly jarní květiny, ale 

objevila se i jména ptáků vracejících se z teplých krajin, sluníčko a Velikonoce. 

 „Fotografie“ 

Při přípravě fotografií se v první polovině básně zapojovala většina dětí, v druhé půli už 

jejich zájem upadal. Myslím si, že to bylo způsobeno dlouhou úvodní aktivitou. Snažila 

jsem se nechat rozhodování o tom, jak bude fotografie vypadat, na dětech, ale když si 

opravdu nevěděly rady, tak jsem je nejprve nenápadně směrovala k možnému řešení 

scény, teprve když neměly žádný nápad, jsem jim poradila úplně. V postavě jara se děti 

střídaly. Ilustrovanou báseň „Co všechno musí udělat jaro“ je možné nalézt v Příloze  

č. 1. 

 Závěr 

Na konec jsem s dětmi báseň zopakovala formou ozvěny. 
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Průběh lekce v ZŠ: 

Z důvodů časového omezení lekce vyučovací hodinou jsem nezařazovala na začátek 

lekce žádnou jinou motivační aktivitu, jako tomu bylo v případě realizace lekce 

v mateřské škole. 

 „Brainstorming“ 

Vymýšlení toho, co děti napadne, když se řekne jaro, probíhalo ve dvou kolech. 

V prvním případě činnost proběhla přesně podle scénáře lekce. V druhém kole děti 

k vymyšlenému pojmu předváděly i pohyb či postoj vystihující tento pojem, což bylo 

pro ně trochu obtížnější a ne tedy plynulé. Abychom docílili rytmu, zopakovali jsme na 

závěr aktivity slovo s pohybem ještě jednou. 

 „Fotografie“ 

Poté, co jsem žákům vysvětlila, jak bude další hra probíhat, si děti zvolily ze svého 

středu postavu „jara.“ V ostatních rolích se na fotografiích hráči střídali, většinou se při 

jednotlivých obrazech zapojili všichni zúčastnění ať už jako aktéři, či při přípravě 

rekvizit. Děti to podle jejich závěrečného hodnocení velmi bavilo. Kdybychom nebyli 

omezeni časem, tak by zajisté bylo možné zařadit další živé obrazy, autory jejichž 

námětů by byli sami žáci. Popř. by hráči mohli zahrát příběh o tom, co všechno musí 

udělat jaro, jako krátkou etudu či improvizaci. Obrazový materiál je k dispozici 

v Příloze č. 2.   

 „Závěr“ 

Děti samy projevily zájem se báseň naučit. K nácviku básně využívám hromadné 

ozvěny, kdy přečtu první verš a děti ho po mně zopakují, tak pokračujeme v celé básni. 

Další možnost nácviku básně jsem nechala individuálně na dětech, kdy jsem jim 

věnovala text a sdělila jejich přání se básničku naučit jejich třídní učitelce. 
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7.3.2 Komentář k lekci a porovnání reflexí lekce v obou skupinách 

Před uskutečněním lekce měly obě skupiny přibližně shodné zkušenosti s dramatickou 

výchovou, byly do této doby účastníky jedné nebo dvou lekcí. Předškolní děti znám 

mnohem více než žáky z první třídy, neboť v dané mateřské škole pracuji jako učitelka 

a s konkrétní třídou se setkávám ve společném dopoledni jednou týdně, popř. při 

odpoledních směnách, vycházkách a společných aktivitách. Školní děti znám jen, dalo 

by se říct, „podle vidění,“ z jejich předchozí docházky do mateřské školy, kde jsem 

několikrát zastupovala nemocnou učitelku a z prvního setkání s dramatickou výchovou 

při lekci „Adam v nesnázích“ realizované v loňském roce. Pro neznalost skupiny jsem 

tedy nevěděla, co od hráčů mohu v případě realizace lekce „Co všechno musí udělat 

jaro“ očekávat. Naopak při práci s předškolními dětmi jsem měla obavy, zda na ně 

nekladu velké nároky. To se nepotvrdilo, naopak mě děti z této konkrétní třídy příjemně 

překvapily svým zájmem, aktivitou a iniciativou při uskutečňování jednotlivých 

myšlenek básně. Troufám si říct, že je vhodně motivovala úvodní aktivita, při které i 

největší „zlobivci“ byli plně pohrouženi do hry. Dalším pozorovaným jevem, který 

nastal při sestavování živých obrazů, byla absence preferování nejlepších kamarádů, 

která je pro tuto skupinu dětí v běžných činnostech v MŠ typická. I děti, které nebývají 

jindy příliš aktivní a spíše čekají, zda na ně vyjde řada, či se na ně zapomene, se chtěly 

účastnit v první půli všech obrazů, ať už přípravy prostředí, tak představování postav na 

fotografiích. Hlavně proto se v roli „jara“ a dalších postav na jednotlivých obrazech 

střídaly na rozdíl od školních dětí, kde postavu „jara“ zastávala ve všech obrazech jedna 

a ta samá dívka, což si žáci sami zvolili na začátku lekce. Nejaktivnějšími se stali tři 

chlapci, kteří jindy mají problémy s udržením kázně, a jedna nesmělá dívka, což zajisté 

také mluví o velkém zaujetí pro nabízenou činnost. Pozornost některých dětí z mateřské 

školy v druhé půli sestavování živých obrazů upadala. To přikládám náročnosti 

programu, protože motivační aktivita zabrala dost času, a teprve na základě její 

úspěšnosti jsem zařadila po malé přestávce v podobě svačiny i lekci „Co všechno musí 

udělat jaro.“ Někteří hráči se tedy dokončení činnosti účastnili pouze v pasivní roli 

diváků, popř. nápovědy, jak mají ostatní naaranžovat rekvizity (v našem případě šátky a 

šály) na dané verše básně. Předškoláky jsem musela občas navést otázkami či 

instrukcemi, jak by konkrétní obraz mohl vypadat, ale většinu nápadů jsem nechala jen 
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na nich samotných. Naopak školní děti realizovaly všechny obrazy samostatně. Jelikož 

jich bylo mnohem méně než dětí předškolních, bylo možné, aby se na všech obrazech 

podílely všechny. Nemůžu říci, že by ze sedmi účastníků byl někdo vyloženě 

dominantní, spíše dva chlapci příliš neprosazovali své názory a drželi se rad ostatních.  

I pro tuto skupiny bylo téma lekce a činnosti poutavé, což mohu usuzovat také ze 

spontánního zájmu se báseň dobrovolně naučit. Děti z MŠ i ze ZŠ při práci  

s rekvizitami braly v potaz vhodnost použití na základě materiálu, barvy, tvaru apod. 

Např. školní žáci při verši „pozlatit střechy, domy“ využili žlutých peříček, které jsme 

použili při lekci „Kuřátko a obilí,“ jenž byla uskutečněna o chvíli dříve ve stejný den 

jako tato lekce. Mohu konstatovat, že všechny cíle stanovené před uskutečněním lekce 

byly splněny a mnohdy ještě ve větší míře, než jsem původně očekávala.  

 

7.4 Strašidýlko Emílek 

Téma: Strašidla, opuštěnost 

Námět: Píseň textaře Z. Svěráka (2004) „Strašidýlko Emílek“ 

Cíle v osobnostně-sociální rovině: Rozvíjet schopnost koncentrace, naslouchání 

druhým; rozvíjet dovednost vyjádřit lítost, povzbuzení; uvědomit si pocity a důvody 

opuštěnosti 

Dramatické cíle: Rozvíjet improvizaci a hru v roli; rozvíjet schopnost převádět 

fantazijní představy do příběhu, pohybu a obrazu; vytvořit krátký příběh a vyprávět ho 

poutavě a se zaujetím; využít nabízeného materiálu k vybudování dané stavby 

(prostředí) 

Pomůcky: CD přehrávač, CD s písní Strašidýlko Emílek, dětský padák, papíry, fixy, 

pastelky, šátky a šály, plyšový králíček 

Doba trvání lekce: 90 minut 
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Text písně „Strašidýlko Emílek“: 

Uši má z angorského králíka, naříká, strašidelně naříká. 

Je to mé ochočené strašidlo. Mám ho rád, chodí se mnou spát. 

Refrén: Strašidýlko, strašidýlko Emílek patří do všech postýlek, 

   strašidýlko, strašidýlko Emílek chce si s vámi děti hrát. 

Vypadá trochu jako mumie, ve dne spí, v noci se s ním užije. 

Očima znenadání zabliká. Bu, bu, bu, to se začnu bát. 

Refrén: Strašidýlko, strašidýlko Emílek patří do všech postýlek, 

              strašidýlko, strašidýlko Emílek chce si s vámi děti hrát. 

Nosí mi otrávená jablka, někdy se přestrojí i za vlka. 

Já však vím, že je to můj Emílek, klidně spím, nechám si ho zdát. 

Refrén: Strašidýlko, strašidýlko Emílek patří do všech postýlek, 

               strašidýlko, strašidýlko Emílek chce si s vámi děti hrát.  

Scénář lekce: 

 „Úvodní motivační aktivita“ - Hra s dětským padákem: hudební doprovod písně 

Strašidýlko Emílek z CD – pohyb (malé pohupování) celé skupiny s dětským 

padákem naznačující uspávání plyšového králíčka, při refrénu změna – „mávání“ 

padákem tak, že králíček nadskakuje, úkolem skupiny je udržet králíčka na ploše 

padáku, aby nespadl na zem; děti musí pozorně poslouchat písničku, aby včas 

změnily pohyb. Na konci písně učitel vezme králíčka do ruky a společně se s dětmi 

schová pod padák, kde následuje další aktivita. 

  „Strašidýlko“ – Učitel položí dětem otázku „Jaká strašidla znáte?“ Odpovídá ten, 

kdo má v ruce plyšového králíčka z předchozí činnosti. Pro nastolení vhodné 

atmosféry je dobré mít při této aktivitě v místnosti, kde lekce probíhá, přítmí. 
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 „Píseň“ – Děti si lehnou do kruhu a přikryjí se padákem, tak jakoby to byla peřina, 

pozorně poslouchají píseň Strašidýlko Emílek. 

 „Vím – chci vědět“ – Děti společně s učitelem zapisují/zakreslují na papír většího 

formátu, co se z písně dozvěděly o Emílkovi (pomocné otázky: jaký je, jak vypadá, 

co umí, jak se chová), co by se chtěly ještě dozvědět. Učitel se snaží děti záměrně 

směřovat k touze po získání informací o Emílkově původu, rodině apod. 

 „Kresba strašidýlka ve skupinách“ – Děti vytvoří menší skupiny či dvojice a mají 

za úkol nakreslit strašidýlko Emílka tak, jak si ho představují, přičemž se mohou i 

nemusí inspirovat informacemi z písně (uši má z angorského králíka, vypadá trochu 

jako mumie), všechny výtvory si prohlédneme. 

 „Budování Emílkova domečku“ – Učitel vyzve děti rozdělené do stejných skupin 

jako v předchozí aktivitě, aby v místnosti vybudovaly z dostupného materiálu 

domeček, kde Emílek žil, než se dostal k nám. Potom společně s ostatními 

skupinami „navštívíme“ všechny domečky, jejichž majitelé nám představí, jak to 

 u Emílka vypadá, kdo tam s ním bydlí atd. 

 „Jak jsme si strašidýlko ochočili?“ – Děti se vrátí do svých domečků, kde se 

společně dohodnou na příběhu, jak se Emílek dostal právě k nám – jedno dítě ve 

skupině představuje Emílka, další samy sebe, skupiny postupně sehrají krátkou 

etudu. 

 „Jak a proč Emílek strašidelně naříká?“ – Alej č. 1: jeden prochází uličkou mezi 

ostatními, děti tvořící uličku vydají nějaký zvuk (strašidelný skřek), děti se v roli 

procházejícího mohou vystřídat. Alej č. 2: jedno dítě prochází pomalu uličkou, 

ostatní vyjadřují Emílkovy chmurné myšlenky o tom, proč strašidelně naříká. 

 „Jak Emílka utěšit I“ – Každý si sedne ke svému obrázku strašidýlka. Ten, kdo má 

nápad, postaví se s obrázkem a řekne větu, která má Emílka utěšit a povzbudit. 

 „Jak Emílka utěšit II“ – Žáci napíší krátký dopis Emílkovi, který ho potěší a 

alespoň na chvíli zbaví stesku; pozn. školní děti píší dopis samy za sebe – každý 

zvlášť. Předškolní děti tvoří dopis společně s učitelkou, obě skupiny mohou připojit 

obrázky o radostných zážitcích s Emílkem. 
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7.4.1 Realizace lekce v mateřské škole a v základní škole 

Popis skupiny dětí z mateřské školy:  Skupina shodná jako v lekci „Co všechno musí 

udělat jaro“ a „Pes a lev.“ První části lekce se zúčastnilo 13 dětí, druhé části 12 dětí. 

Popis skupiny dětí ze základní školy: Lekce „Strašidýlko Emílek“ proběhla v 2. C 

Základní školy Lánecká ve Světlé nad Sázavou, stejně jako lekce „První pohádka“ (Ta 

se konala v době, kdy žáci navštěvovali první ročník ZŠ). Tuto třídu navštěvuje 16 

žáků, šest chlapců a deset dívek. Jeden chlapec je autista, ne vždy je ochoten 

spolupracovat, ten se ale této akce neúčastnil. V této třídě jsem již několik lekcí 

dramatické výchovy uskutečnila (především v první třídě), takže některé aktivity pro ně 

již byly známé. Děti se na mou návštěvu vždy těší a činnosti je baví. Tato lekce byla 

součástí programu Pohádkové noci, kdy děti ve škole přespávaly. Kromě mě a třídní 

učitelky byla přítomná bývalá asistentka autistického chlapce. Lekce se zúčastnily také 

dvě děti třídní učitelky.  

Průběh aktivit: 

 „Úvodní motivační aktivita“ 

MŠ: Hra s padákem je podle mých předchozích zkušeností pro předškolní děti velmi 

atraktivní volbou. Skupinu hráčů velmi bavila, po realizaci této lekce jsme ji již 

několikrát na přání dětí opakovali i ve spojení s písní Strašidýlko Emílek. 

ZŠ: Herní skupina dětí se s padákem setkala doposud jen sporadicky, takže byla velmi 

nadšená z nabízené aktivity. Hru reagující na text písně jsme opakovali pro velký 

úspěch dvakrát. 

  „Strašidýlko“  

MŠ: Polovina dětí pohotově vymyslela nějaké známé strašidlo z pohádky. Ostatní hráči 

reagovali až na návodné otázky, nebo zopakovali již řečené strašidlo. Tajemnou 

atmosféru jen umocnilo sezení pod padákem, kde nám ale bylo poměrně brzy teplo. 

ZŠ: Místo pod padákem jsme seděli na padáku, protože nás bylo poměrně hodně. Děti 

vyjmenovávaly klasická pohádková strašidla. V odpovědích se objevil i zombie a 

strašidýlko Emílek. 
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 „Píseň“ + „Vím – chci vědět“  

MŠ: Při prvním poslechu písně vleže se ne 

všechny děti soustředily plně na text písně, spíše 

se zabývaly přetahováním o padák apod., takže 

moc informací o Emílkovi nezaregistrovaly. 

Reagovali pouze bystřejší jedinci. Píseň jsme 

poslouchali tedy dvakrát, podruhé vždy se 

zastavením hudby po každé sloce, takže 

nakonec všechny popisy Emílka z textu děti zopakovaly a nakreslily. Při kresbě 

informací z písně (viz Příloha č. 3) jsme používali jen určité symboly toho daného 

popisu (postel, jablko, srdce, oči aj.). Otázky děti vymýšlely postupně po kruhu, protože 

jsem předpokládala pasivitu některých dětí v případě možnosti otázku nevymyslet. 

Otázky dětí byly takovéto: „Schovává se pod postel? – Schovává se pod peřinu? – 

Jakou má barvu? – Má nohy? – Může lítat? – Je neviditelnej? – Co jí? – Kde bydlí? – Jí 

jablka? – Chodí zdí? – Jak straší děti? – Umí utíkat? – Má kamarády?“ 

ZŠ: Skupina žáků postřehla všechny 

informace hned po prvním poslechu písně.  

O zapisování na papír byl velmi velký 

zájem, děti se předháněly ve sdělování 

informací. S vymýšlením otázek také 

neměly potíže. Dotazy se týkaly především 

Emílkových schopností a zálib (viz Příloha 

č. 4).  

 „Kresba strašidýlka ve skupinách“  

MŠ: Děti nakreslily strašidla (viz Příloha č. 5) dle svých schopností (každé samostatně). 

Po nakreslení všech Emílků jsme si všechny obrázky prohlédli, děti měly označit pro ně 

nejpoutavější obrázek (vyjma svého), zajímavé bylo, že každé nakreslené strašidýlko 

bylo od někoho označeno, že se mu líbí nejvíc. Po této výtvarné činnosti lekce s dětmi 

v MŠ skončila. Další následovala o týden později.  

ZŠ: Školní děti kreslily Emílky ve dvojicích, zde se tedy uplatnila spolupráce a 

schopnost vzájemné dohody. K obrázku strašidýlka měly napsat i charakteristiky svých 

Emílků, což se jim docela dařilo. 
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 „Budování Emílkova domečku“  

MŠ: Po týdnu jsem s dětmi v MŠ realizovala druhou část lekce. Před tím, než jsme 

pokračovali v činnostech navržených ve scénáři, jsme si znovu zahráli hru s padákem a 

zopakovali informace o Emílkovi s pomocí dětských ilustrací z aktivity „Vím – chci 

vědět.“ Na základě realizace lekce v ZŠ, kde jsem ji uskutečnila dříve než ve školce, 

jsem pozměnila zadání. Děti se měly podle vlastní volby rozdělit do dvojic a vybudovat 

pouze pelíšek/postýlku, kde Emílek spí. Mohly využít cokoliv ze třídy a také jsem jim 

nabídla různé šátky a šály. Do tohoto pelíšku uložily svá nakreslená strašidýlka. 

ZŠ: Z důvodu prostorového omezení jsem dvojicím dětí dala za úkol vybudovat pro své 

nakreslené Emílky pelíšky, ve kterých strašidýlko spí. Žáci využili především své 

polštáře, které mají ve třídě na židli, dále pak šátky a šály, které jsem přinesla já.  

 „Jak jsme si strašidýlko ochočili?“  

MŠ: V této aktivitě došlo k odchylce od scénáře, místo improvizací měly děti za úkol 

vyprávět krátký příběh. Domluva ve dvojicích o tom, jak se k nim strašidýlko dostalo, 

nebyla příliš úspěšná. Vyhrál téměř vždy nápad dominantnějšího dítěte. Pouze ve dvou 

případech byla dvojice schopná domluvit se na společné variantě příběhu. Nevěděla 

jsem, co mám od předškolních dětí očekávat, proto jsem byla velmi překvapená tím, jak 

první oslovený „majitel“ Emílka Vašík odpověděl (druhý z dvojice neměl žádný nápad). 

Chlapec začal slovy: „Žilo, bylo jedno strašidýlko…“ Následoval krátký příběh na 

motivy pohádky O perníkové chaloupce do chvíle, kdy Jeníček s Mařenkou objevili 

v dálce světýlko a vydali se k němu. Další dvojice byly méně nápadité, odpovídaly 

nanejvýš dvěma větami. Použila jsem podpůrné otázky, které děti dovedly k nějakému 

závěru. Za zmínku stojí ještě poslední dva příběhy. V prvním dvě dívky vymyslely toto: 

„Emílek se k nám dostal dírkou na klíček. My jsme byly uvnitř. Řekl nám, kde bydlel a 

my jsme si ho nechaly.“ Dva chlapci sice zopakovali začátek příběhu podobně jako 

Vašík při první prezentaci příběhu, ale použili i vlastní motivy. Příběh byl takovýto: 

„Jednou bloudil Emílek lesem, vylezl na strom, uviděl světýlko. Tak tam letěl, bydleli 

jsme tam my. Povídal si s námi, kde žije a kde žijeme my. Poprosil nás, abysme si ho 

nechali.“  

ZŠ: Reakce a příběhy dvojic žáků na zadání tohoto úkolu byly natolik originální a 

úžasné, že je považuji za dosavadní vrchol činností v mnou realizovaných lekcích. Při 

zadání jsem dětem řekla, že mohou příběh vyprávět nebo zahrát a použít jakékoliv 
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rekvizity nalezené ve třídě. Všechny příběhy, ať už hrané či vyprávěné, byly něčím 

zajímavé a jejich prezentace byla přímo úchvatná. Např. dvojice dívek sehrála krátkou 

etudu s plyšáky, kteří měli narozeniny, a přišel k nim kamarád Ferda a přinesl jim dárek 

– Emílka. U dvou chlapců ležel Emílek v zeleném pelíšku, a to proto, že se narodil na 

fotbalové tribuně. Další příběhy byly např. takovéto: „Emílek byl v lese. Ostatní 

duchové ho strašili a hodili ho do studánky. Naštěstí jsme přišli my a zachránili ho.“ – 

„Jednou u nás někdo zaťukal na dveře. Otevřeli jsme a za dveřmi leželo miminko….“ - 

„Děti si v lese hrály na schovku. Emílek hrál s nimi a ztratil se. Objevil chaloupku. Byl 

vyčerpaný. Ujali se ho duchové dědečka a babičky.“ – „Přišel sám, přivedla ho 

kočka….“ Po této aktivitě byla lekce přerušena, neboť následovala příprava večeře 

v rámci Pohádkové noci. 

 „Jak a proč Emílek strašidelně naříká?“  

MŠ: Zpočátku probíhalo procházení uličkou mezi 

ostatními hráči podle pravidel. Jelikož se chtěli 

vystřídat v roli procházejícího všichni, aktivita 

trvala déle, než byli někteří jedinci schopni vydržet 

bez projevů nevůle. I přes horší koncentraci dětí 

v závěru jsme nářek Emílka zažili všichni. Většině 

hráčů se to líbilo. Druhou alej jsem již s dětmi 

nedělala, jen jsem je vyzvala, aby postupně řekly, 

proč Emílek naříká. Převládaly odpovědi o tom, že 

se Emílek nějakým způsobem zranil (zakopnul, 

narazil do stromu, bouchnul se, spadl do komína a 

je celý černý, bouchl se o zeď, někdo ho vyhodil z okna). Objevily se dva názory o tom, 

že je mu smutno, když je sám, a že nemá rodiče. 

ZŠ: Alej Emílkových nářků jsem zařadila do programu Pohádkové noci při návratu 

z večeře do třídy. Alej jsme vybudovali v šeru chodby, což jen doladilo správnou 

atmosféru pro strašidelný nářek. Nářky „Emílků“ byly jako opravdové. Uličkou si prošli 

všichni se zavřenýma očima. V druhé uličce v roli Emílků žáci vyjadřovali myšlenky, 

proč jsou smutní. Odpovědi byly rozdílné – např. „Jsem sám.“ – „Nemám rodiče.“ – 

„Nemůžu strašit.“ – „Děti se mě nebojí.“ 
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 „Jak Emílka utěšit I“  

MŠ: Při práci v MŠ se mi osvědčila komunikace v kruhu, takže jsem ji zvolila i pro tuto 

aktivitu. Děti si vzaly obrázky Emílků z vybudovaných 

pelíšků k sobě. Každé dítě mělo za úkol předvést, jak by 

Emílka utěšilo. Ne všem se dařilo mluvit k Emílkovi, ale 

vyjádřili svou myšlenku jako odpověď na otázku, co bys 

dělal pro utěšení Emílka. Setkali jsme se např. s těmito 

reakcemi: „Vytáhnul bych ho za uši z komína.“ – „Budu 

ti dělat tatínka.“ – „Budu si s tebou hrát.“ – „Pohladila 

bych ho.“ – „Pochovám tě a utřu ti slzičky.“ – „Pochovala 

bych ho a obejmula bych ho.“ – „Já bych se převlékla za 

maminku.“ – „Řekla bych mu, aby se mnou šel dělat oběd.“ Všechny děti své 

strašidýlko k sobě přivinuly, nebo ho pohladily apod. 

ZŠ: Úkolem školáků bylo krátce a výstižně utěšit Emílka. Seděli jsme opět v kruhu na 

padáku. K utěšování jsme nepoužili obrázky strašidýlek, ale plyšového králíka. Děti ho 

chovaly, objímaly, pusinkovaly, hladily, zpívaly mu písničku.  

 „Jak Emílka utěšit II“  

MŠ: Dopis (viz Příloha č. 6) Emílkovi napsaly děti společně se svou třídní učitelkou  

o týden později. Podle vyjádření třídní učitelky měly děti při psaní dopisu plno nápadů, 

téměř všechny byly aktivní, rozhodly se nakreslit Emílkovi obrázky a vyslovily názor, 

že by chtěly, aby se k nim Emílek vrátil. Pro dopis vyrobily a vyzdobily i obálku. 

Učitelka jim musela napovědět, že je nutné na dopis napsat, komu patří. Obálku se 

rozhodly dát za okno, shodně s místem, kam dávají dopis pro Ježíška. 

ZŠ: Dopis podle scénáře lekce jsme nepsali. Místo toho každé dítě vyslovilo Emílkovi 

přání k tomu, co se mu má ve snu zdát. Plyšáka jsme položili na padák a potichu mu 

zazpívali písničku a pohoupali ho na padáku. Tím se žáci opět ztišili a mohli jsme 

s nimi pokračovat v dalším programu Pohádkové noci. Hodnocení na závěr proběhlo 

podle tradice, která v této třídě panuje. Na třech místech ve třídě jsou pověšeny tři 

obrázky smajlíků (usměvavý, zamračený, s rovnými ústy), žáci mají za úkol postavit se 

k tomu, který vyjadřuje jejich spokojenost s vykonanou činností, a poté okomentovat 

svou volbu, říct, co se jim dařilo a naopak. 
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7.4.2 Komentář a porovnání reflexí lekce v obou skupinách 

Průběh lekcí v jednotlivých skupinách se lišil tím, že zatímco lekce „Strašidýlko 

Emílek“ probíhala se žáky základní školy v jednom podvečeru, tak pro předškolní děti 

byla rozdělena do dvou (resp. tří) dnů s týdenním rozestupem. Jelikož se skupinou 

školních dětí pracuji metodami dramatické výchovy dlouhodoběji (ne však pravidelně), 

je velký rozdíl mezi jejich zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi v rámci dramatické 

výchovy než mezi zkušenostmi, schopnostmi a dovednostmi předškolních dětí. Ty měly 

možnost účastnit se lekcí dramatické výchovy před tímto setkáním pouze dvakrát. I přes 

jejich malé zkušenosti byli předškoláci velmi aktivní, tvořiví a snaživí. Opět si troufám 

hodnotit motivační aktivitu k lekci jako vhodně zvolenou, neboť v průběhu činností 

neutuchal zájem téměř u žádného účastníka lekce. Z různých důvodů (prostor, 

momentální nálada, náhlé nápady apod.) jsem pozměnila některé části scénáře. Jelikož 

jsem nejprve lekci realizovala v základní škole, využila jsem např. odchylky ve scénáři 

v případě „Budování Emílkova domečku“ i v mateřské škole. Z důvodů malého 

prostoru jsem po žácích 2. třídy (splňující stále požadovaný věk 7 let) chtěla, aby 

namísto domečků vybudovali „pouze“ pelíšek/postýlku pro Emílka, i přesto byli velmi 

tvůrčí a výsledky jejich práce originální. Po předškolácích jsem nevyžadovala pro jejich 

nezkušenost v aktivitě „Jak jsme si strašidýlko ochočili?“ improvizaci, ale spokojila 

jsem se s krátkým vyprávěním, které použili i některé dvojice hráčů ze základní školy. 

Problém v obou skupinách byl trochu s kázní při procházení alejí Emílkových nářků, 

kdy děti potřebovaly na procházejícího sahat, zanaříkat mu přímo do ucha atd. Lekce 

v základní škole proběhla nad moje očekávání. Průběh některých aktivit (např. „Vím – 

chci vědět“ a „Jak jsme si strašidýlko ochočili?“) mě u obou skupin doslova ohromil 

v pozitivním slova smyslu. Do té doby jsem netušila, jaký potenciál je v dětech 

nastřádán. Realizaci této lekce ve skupině školních dětí považuji za zatím nejzdařilejší 

ze všech společných setkání. Její úspěch přikládám tedy především dlouhodobější práci 

s danou skupinou metodami a technikami dramatické výchovy. Kladně hodnotím i 

průběh lekce s předškolními dětmi, které příběh Emílka opravdu zaujal, což lze soudit i 

z napsaného dopisu. V mateřské škole se do činností zapojovaly i jindy pasivnější děti, 

což zajisté svědčí o přitažlivosti aktivit. Cílů lekce bylo dosaženo v obou skupinách 

zúčastněných dětí. 
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7.5 Pes a lev 

Téma: Odvaha - zbabělost, namyšlenost - uznání síly soupeře 

Námět: Bajka Pes a lev z knihy Nejkrásnější Ezopovy bajky (2005) 

Cíle v osobnostně-sociální rovině: Rozvíjet schopnost spolupráce ve dvojici, schopnost 

uznat porážku, ocenit kvality kamaráda či soupeře, uvědomit si své možnosti a umět 

jich využít 

Dramatické cíle: Upevnit techniky DV – pantomima, improvizace, narativní 

pantomima, ozvučení situace; rozvíjet schopnost převádět fantazijní představy do 

příběhu/pohybu; aktivně pracovat s prostorem 

Pomůcky: Běžné vybavení třídy ZŠ či herny MŠ 

Doba trvání lekce: 45 minut 

Scénář lekce společně s textem bajky: 

 „Motivační aktivita“ – Učitel dává dětem hádanky se zvířecí tématikou (viz Příloha 

č. 7). Děti mají za úkol odpovědi předvádět pantomimicky. Poslední hádanka se týká 

psa, na což učitel naváže tím, že právě následující příběh se bude tohoto zvířete 

týkat. Přečte/vypráví začátek příběhu. 

Pes se jednoho dne rozhodl, že se vydá do džungle a zjistí, co v ní je. Ještě nikdy 

v džungli nebyl a nevěděl, jaká zvířata tam žijí. 

 „Džungle“ – Učitel zadá dětem následující pokyny: „Změňte to tady tak, abychom se 

cítili jako v džungli. Představte si, že jste zvířetem z džungle, co jste za zvíře, jak 

vypadáte, kde máte svůj úkryt?“ – Děti přemění místnost za pomoci jejího vybavení 

a pomůcek v džungli. Po té si vyberou úkryt a určí si, čím nebo kým se v džungli 

stanou. Učitel obchází jednotlivé děti a ptá se jich, koho představují a jací jsou. 

 „Skvělý lovec“ - Hráči mají po přečtení další části příběhu vymyslet ve dvojicích či 

trojicích krátké etudy o tom, proč pes získal pověst skvělého lovce. 

Ani ho nenapadlo, že by měl být opatrný. V jeho domovině ho pokládali za skvělého 

lovce. Uštval a zabil mnoho zvířat. Byl si jist tím, že také v džungli se ho budou 

všechna zvířata bát. 
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 „Setkání psa se lvem“ – Děti utvoří dvojice. První z nich bude lev, druhý pes. Dále 

reagují na pokračování příběhu tak, jako by byly daným zvířetem. 

Pes kráčel džunglí, proplétal se mezi stromy, vyhýbal se bažinám... (Učitel čte 

pomalu, domýšlí další možnosti toho, kudy pes mohl jít, jaké překážky mohl 

zdolávat). 

Za nedlouho před sebou uviděl lva. Ještě nikdy žádného lva neviděl, a proto se ho ani 

trošku nepolekal. Pomyslel si, že i tohle velké zvíře se stane jeho kořistí. Pes chvíli 

kráčel za lvem. Pak se rozběhl, a když byl těsně za ním, připravil se ke skoku.  

Tehdy se majestátní zvíře otočilo a upřelo na svého protivníka pohled. Psovi něco 

napovídalo, že zvíře, které před ním stojí, je mnohem silnější a nelítostnější než 

všechna zvířata, s nimiž se dosud setkal. Obě zvířata se chvíli měřila očima.  

 „Pes versus lev“ – Úkolem hráčů je ozvučit předcházející i následující okamžik 

hudebními rytmickými nástroji a jinými pomůckami – proti sobě stojí skupina dětí 

představující lvy a skupina představující psy. Jinou variantou by bylo ozvučení 

okamžiku setkání lva a psa podle různých pokynů – např. ozvučení pomocí citoslovcí 

(hlasem), pomocí Orffových nástrojů, pomocí hry na tělo (tleskání, škrábání, 

dupání…). 

Pak lev rozevřel tlamu a zařval. Pes ještě nikdy tak strašný zvuk neslyšel. Lví řev se 

nesl mezi stromy. Pes se strachem nedokázal ani pohnout, nemohl odtrhnout oči od 

krvelačných tesáků. Uvědomil si také, jakou má lev mohutnou hruď.  

 „Jak to asi dopadlo“ – Děti ve dvojicích mají za úkol vymyslet, krátce nacvičit a 

poté ostatním předvést pokračování příběhu podle vlastní fantazie. Po sehrání etud 

může učitel žákům přečíst skutečný závěr příběhu. 

A tehdy se pes obrátil a dal se na útěk. Běžel džunglí, jak nejrychleji mohl, srdce mu 

divoce bilo. Měl jen jedno přání – aby byl co nejdále od zvířete, které tak 

hrůzostrašně řve a má tak hrozné zuby. Liška, která celou příhodu pozorovala, se 

nahlas zasmála a zavolala za upalujícím psem: „Stačilo málo, abys utekl, milý 

příteli!“ 
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Dřív, než se pustíme do boje, měli bychom o soupeři vědět co nejvíc. 

 „Reflexe“ – Zhodnotíme společně v kruhu průběh lekce. Děti se vyjádří k tomu, co 

podle nich znamená to, že je někdo namyšlený, odvážný nebo zbabělý, popíší, jaký 

byl pes a lev z našeho příběhu. Na závěr každý vysloví názor, co mu jde nejlépe, 

v čem vyniká, s dodatkem, zda si myslí, že to umí někdo ještě lépe než on sám. 

 

7.5.1 Realizace lekce v mateřské škole a v základní škole 

Popis skupiny dětí z mateřské školy:  Skupina shodná jako v lekcích „Co všechno musí 

udělat jaro“ a „Strašidýlko Emílek.“ Přítomno bylo12 dětí. 

Popis skupiny dětí ze základní školy: Lekci „Pes a lev“ jsem realizovala v 1. třídě 

málotřídní Základní školy v Lučici. Lekce se zúčastnilo 9 žáků (3 dívky, 6 chlapců). 

Většina dětí působila živěji, domluvená pravidla nechtěla příliš respektovat. Práce 

s touto skupinou nebyla vůbec snadná. Děti neměly předchozí zkušenosti s dramatickou 

výchovou. Děti jsem znala pouze povrchně z občasného setkání při zástupu v mateřské 

škole, když jim byly přibližně čtyři roky. 

 

Průběh lekce: 

 „Motivační aktivita“ 

MŠ + ZŠ: Hádanky děti podle jejich reakcí bavily. Nedělalo jim žádné potíže předvést 

hádané zvíře. U dětí z MŠ se v několika případech objevilo připojení zvuků. 

  „Džungle“  

MŠ: Před stavbou jsem zjišťovala, zda děti vědí, co je to džungle, a jak to v džungli 

vypadá. Děti měly dost znalostí (džungle je 

prales; žije tam žirafa, papoušek, slon, hadi, 

opice a pavouci; jsou tam liány, palmy a 

pařezy; roste tam hodně stromů a jsou tam 

nahusto větve; taky tam jsou bažiny a v nich 

hroši a krokodýli). Pro stavbu děti využily 

především převrácených židliček, polštářů a 

molitanových kostek. Hráči se proměnili do různých zvířat. V naší džungli se objevila 
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opice, leguán, koala a had na stromě; dva hroši v bažině; modrý had pod větví; žirafa; 

velký chlupatý pavouk; tři krokodýli v močále; žirafa.  

ZŠ: Džungli děti vybudovaly ze židlí, 

polštářů, bedýnek a krabic se stavebnicemi, 

z šátků aj. V roli zvířat představovaly zlého 

lva a tygra v jeskyni; lvici a žirafu v jeskyni; 

samici a mládě zebry; zlého tygra; slona 

v domečku a tygra stavějícího si dům v jižní 

Argentině. 

 „Skvělý lovec“  

MŠ + ZŠ: Obě dvě skupiny hráčů vymyslely a předvedly etudy s tématem psa lovícího 

kořist. Pouze v jednom případě v základní škole se místo zvířete vyskytl myslivec, 

kterého pes poslouchal a přinášel mu kořist na povel. 

 „Setkání psa se lvem“  

MŠ + ZŠ: Narativní pantomima byla pro všechny děti zřejmě snadná. Při pohledu psa a 

lva na sebe navzájem školní i předškolní děti na sebe začaly vrčet. Dva chlapci z MŠ 

v roli psů nereagovali na zastavení příběhu a na dítě-lva opravdu skočili. 

 

 

 

 

 

 

 „Pes versus lev“  

MŠ + ZŠ: Nástroje k napodobení zvuků, které 

by vydával pes a lev, děti nevybíraly podle 

podobnosti, ale spíše náhodně. Jejich cílem 

bylo způsobit co největší hluk, takže jsem 

musela aktivitu přerušit, protože hrozilo 

poškození nástrojů. V této činnosti byly 

snaživější a nápaditější dívky.  
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 „Jak to asi dopadlo“ 

MŠ: Z předškolních dětí mělo nápad na zakončení příběhu pět dvojic. V prvním případě 

pes skočil na lva a začal se s ním rvát. V druhém a shodně i třetím případě pes vystrčil 

drápy a lva poškrábal. Dále by jedna dívka psa drápla do oka, kousla by ho a snědla. 

V poslední předvedené možnosti pes utekl z džungle pryč. 

ZŠ: Příběhy o tom, jak se pes zachoval, dopadly nerozhodně. Dvě skupiny žáků sehrály 

etudu o tom, jak se pes a lev poprali. Další dvě skupiny předvedly útěk psa z džungle. 

 „Reflexe“ 

MŠ: Děti byly schopné ve svých odpovědích uznat, že je někdo lepší ve vybrané 

činnosti, než ony samy. Většinou jmenovaly své kamarády ze třídy. Např. Adam uznal, 

že mu jde stavět puzzle, ale Deniska je lepší. Lucka umí dobře malovat, ale Páťa ještě 

lépe. Dušan umí poznávat traktory, ale Petr a Pepa to dokážou lépe. Jediný chlapec 

uznal, že nikdo neumí líp stavět z lega než on sám. 

ZŠ: Pojmy namyšlenost, odvaha, zbabělost jsou dětem z první třídy známé. Dokázaly je 

popsat. Na rozdíl od předškolních dětí nebyly schopné ve většině případů uznat, že je 

někdo lepší jak ony v tom, v čem se cítí být dobré. Podle nich byl pes z příběhu zbabělý, 

strašpytel, houžvička, strašně se bál, měl mál odvahy a síly, ze strachu dokázal rychle 

běžet. Lev byl na jednu stranu zlý, ale také hodný, protože psovi nic neudělal. Byl 

klidný, silný, chlupatý, hrůzostrašný a rváč. 

 

7.5.2 Komentář a porovnání reflexí lekce v obou skupinách 

Tato lekce nebyla podle mého názoru příliš úspěšná ani v jedné skupině. Důvody 

neúspěchu vidím ve více rovinách způsobených nedomyšlením možných důsledků při 

plánování lekce. První z nich je nevhodná volba předlohy, jejíž děj nenabízí příliš 

mnoho prostoru pro rozvoj fantazie. Především v činnostech, kde měly děti vymýšlet 

samy etudy, jak pes získal pověst dobrého lovce, či v domýšlení příběhu neexistovalo 

mnoho možností k vyřešení daných situací. U méně zkušených hráčů se dalo 

předpokládat, že si zvolí takovou možnost, která nebude vyžadovat příliš velké úsilí při 

vymýšlení příběhů. Další rovinu neúspěchu vidím v tom, že příběh sám o sobě u dětí 

vzbuzoval zájem místo o nabízené aktivity, o možnost se „poprat,“ jednat agresivně, 
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hlučně apod., což by ve větší skupině mohl být problém kázeňsky udržet v přípustných 

mezích. Za další důvod označuji hlubší neznalost skupiny školních dětí. Zvolené 

činnosti spojené s příběhem děti zřejmě chápaly pouze jako způsob seznámení 

s příběhem a nenalezly v něm žádné hlubší souvislosti. Počáteční uvedení do příběhu 

tím, že hráči měli za úkol proměnit třídu v džungli a stát se v ní zvířetem, bylo jednou 

z mála aktivit, kterou lze kladně ohodnotit. Pozitivem v lekci realizované v mateřské 

škole byla také schopnost dětí v závěrečné reflexi uznat skutečnost, že je někdo lepší jak 

ony samy ve vybrané činnosti. 

 

7.6 Budulínek je sám doma 

(Pozn. Tento projekt dramatické výchovy byl použit jako diplomový úkol ke Státním 

závěrečným zkouškám z dramatické výchovy.) 

Téma: Sám/sama doma, hrozící nebezpečí 

Námět: Pohádka O Budulínkovi (např. Pleva, J. V.: Budulínek. Brno: Blok, 1986) 

Cíle: Hlavním cílem projektu „Budulínek je sám doma“ je uvědomění si nebezpečí, 

které děti může postihnout, když jsou samy doma, a pochopení nutnosti dodržování 

pravidel stanovených společně s rodiči (resp. učiteli, vychovateli apod.) pro danou 

situaci. Dalším cílem je získání dovednosti odmítnout nabídku cizí osoby a schopnosti, 

jak zareagovat při možném ohrožení. 

Cíle v osobnostně-sociální rovině: Vhodně argumentovat, vyjadřovat svoje názory; 

rozvíjení schopnosti vyslechnout a respektovat názory druhých; domluvit se ve skupině 

a dokázat spolupracovat; prezentovat vhodnou formou výsledky svojí práce; na základě 

vlastního jednání zkoumat témata a konflikty z nich vyplývající. 

Dramatické cíle: Vyjádřit vhodnými slovy a pohyby své myšlenky, názory a pocity; 

rozlišit reálnou a fiktivní situaci a orientovat se v ní; pantomimicky ztvárnit nabízené 

činnosti; rozvíjet dovednost improvizovat a reagovat na nečekané situace; přijmout 

nabízenou roli, vžít se do dané postavy; 

Pomůcky: Papíry, tužky, pastelky, fixy; knížka Budulínek; běžné vybavení třídy, herny; 

CD přehrávač, CD s vhodnou hudbou; klavír/keyboard, rytmické nástroje (tamburína, 
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triangl, bubínek, drhlo); velkoformátové obrazy s Budulínkem a liškou, karty 

s vlastnostmi lišky; čepice pro lišku, šátek pro babičku, klobouk pro dědečka. 

Doba trvání lekce: Pro školní žáky 3 vyučovací bloky po 90 minutách s možností 

přestávek v průběhu lekce; v případě předškolních dětí délku bloků individuálně 

přizpůsobit skupině (popř. lekci přetvořit výběrem vhodných aktivit) 

 

Scénář lekce vhodný pro žáky mladšího školního věku (pro předškolní děti je nutné 

některé aktivity přizpůsobit jejich možnostem a schopnostem): 

První setkání 

Cíle:  

 vtáhnutí dětí do děje pohádky, uvědomění si možností práce s hlasem v různých 

situacích (babiččino a dědečkovo udílení rad, liščino lákání Budulínka); 

 rozmluvení skupiny, rozvoj vyjadřovacích schopností, spolupráce; 

 rozvoj technik dramatické výchovy – pantomima, improvizace, živé obrazy. 

Aktivity: 

 „Rozehřívací aktivita: Budulínek, babička, liška, hrášek“ – Hra na rychlost, postřeh 

a paměť; žáci stojí v kruhu, učitel v prvním kole hry uprostřed, na někoho ukáže a 

vyřkne jedno ze slov zmíněných v názvu aktivity; vybrané dítě musí zaujmout 

předem daný postoj a spolužáci stojící po levici a po pravici vybraného žáka taktéž; 

kdo nezareaguje okamžitě či se splete v postoji, mění si roli s učitelkou a vybírá 

dalšího hráče. Postoje si lze volit podle představivosti učitele. 

  „Když jsem sám doma I“ – Rozhovor v kruhu; učitel vyzve žáky, aby se přihlásil 

ten, kdo již byl někdy sám doma. Rozhovor pokračuje odpovědí na otázku, jak ses 

cítil/a, jak dlouho jsi byl/a sám/sama doma apod.  

Poté po kruhu děti pantomimicky předvedou jednu činnost, kterou by dělaly, kdyby 

byly doma samy; ostatní hádají, o jakou aktivitu se jedná. Až se všechny děti 
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v předvádění vystřídají, reaguje učitelka: „Já bych určitě dělala toto.“ – Předvede 

čtení knihy, kterou si opravdu vezme do ruky. Když žáci vysloví nahlas činnost, 

kterou učitel předvádí, ukáže dětem obálku knihy (např. Pleva, J. V.: Budulínek, 

Brno: Blok, 1986). 

 „Bylo, nebylo I“ – Učitel předpokládá, že žáci pohádku o Budulínkovi znají; na 

výzvu žáci stále sedící s učitelem v kruhu vypráví pohádku o Budulínkovi tak, že 

každý řekne jenom krátkou část (např. jednu větu). Začít může učitel takto:  

„V jedné chaloupce u lesa žil dědeček a babička se svým vnukem Budulínkem.“ 

(Pokud žáci pohádku neznají, učitel ji převypráví nebo přečte z knihy sám. Vhodné 

je použít zkrácenou verzi.) 

 „Babiččiny a dědečkovy rady“ – Učitel vyzve žáky, aby utvořili skupinky po třech, 

popř. po dvou a rozdělili si role babičky, dědečka a Budulínka. Mají za úkol v dané 

skupince vymyslet, co babička a dědeček poradí před svým odchodem Budulínkovi, 

a jak Budulínek reaguje. Po krátké přípravě své myšlenky ostatním předvedou 

formou krátké etudy. Při této aktivitě využijí kostýmní znaky babičky – šátek, 

dědečka – klobouk. 

 „Budulínek je sám doma“ – Učitel: „Dědeček a babička odešli do města a Budulínek 

zůstal sám doma. Přemýšlel, co by tak mohl dělat, a vzpomněl si, že ještě nemá 

napsané úkoly.“ - Děti mají za úkol pantomimicky předvádět danou činnost. Po 

chvilce učitel činnost zastaví slovem „štronzo“ a vyzve nějaké dítě, aby řeklo, co dál 

Budulínek doma dělal. Všichni opět navrženou činnost předvádí. Ve vymýšlení 

činností se vystřídá více dětí. 

 „Kdo je to?“ - Ve vhodném okamžiku učitel v předchozí aktivitě při „štronzu“ 

zaklepe (např. na lavici, tabuli, dveře). U: „Kdo by to tak mohl být?“ – dítě, kterého 

se učitel dotkne, odpoví na otázku v roli Budulínka. 

 „Liška a Budulínek“ – Učitel doprostřed kruhu, v němž stojí společně s dětmi, 

postaví židli, na kterou bude usedat „Budulínek.“ – Učitel představující lišku 

(kostýmní znak: liščí čepice) láká Budulínka („Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě 

na ocásku), aby otevřel dveře (mluví ke všem dětem). Ten, kdo chce z dětí 

zareagovat, si sedne na židli a řekne svůj argument, proč otevřít či neotevřít (podle 

vlastní vůle dětí). Učitel v roli lišky dále loudí: „Povozím tě po lavici, povozím tě po 

světnici…“ 
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 „Kdo se sveze…“ – U: „Kdybyste byli Budulínkem, nechali byste se od lišky povozit 

na ocásku?“ – Ti, co ano, se postaví ke dveřím; ti, co ne, se postaví k oknu. 

Následuje otázka: „Proč jsi se postavil/a právě tam?“ 

  „Na co nás liška naláká“ – Tentokrát mají děti za úkol vymyslet, co by asi liška 

musela nabídnout, aby jí otevřely dveře. Ten, kdo má nápad, vezme si liščí čepici a 

v roli lišky nabízí nám – Budulínkům to, co vymyslel. Ostatní se vyjádří, zda chtějí 

lišce otevřít či nikoliv. 

 „Bylo, nebylo II“ – Na závěr žáci utvoří živé obrazy shrnující průběh lekce, skupinka 

obdrží stručný popis obrazu: Budulínek před odchodem babičky a dědečka na trh – 

udílení rad, příkazů a zákazů; Budulínek se loučí s babičkou a dědečkem; Budulínek 

je sám doma, neví, čím se má zabavit, liška se plíží okolo chalupy; Liška za dveřmi 

láká Budulínka, aby jí otevřel; Liška přemluvila Budulínka, aby otevřel a nechal se 

povozit na ocásku po lavici, po světnici; Liška vyskakuje s vyděšeným Budulínkem 

oknem ven z chaloupky.  

 

Druhé setkání 

Cíle: 

 uvědomění, prožití a vyjádření pocitů Budulínka při návštěvě lišky; rozlišení 

špatných a dobrých vlastností, přiřazení vhodných vlastností lišce; 

 upevnění technik DV – živé obrazy, práce se stavbami, vyjadřování myšlenek, 

improvizace; 

 nácvik nových technik DV – dopis, ozvučený kruh; 

 rozvoj spolupráce ve skupině. 

Aktivity: 

  „Rozehřívací aktivita: „Ksichtíci šklebíci“ – Žáci s učitelem stojí ve větším kruhu, 

uprostřed kruhu je vyznačené místo (např. obručí, kruhem ze švihadla apod.) 

představující hromadu různých škrabošek (obličejových šklebů). Učitel vyjde 

z kruhu doprostřed, kde učiní pohyb, jako by mu na obličej skočila nějaká škraboška 

a udělá nějaký škleb, se kterým se vydá k některému z dětí, postaví se před něj. Dítě 

se snaží daný škleb napodobit, vymění si s učitelem místo a vyráží doprostřed kruhu, 

kde změní svůj výraz a předá ho dalšímu dítěti. Hra pokračuje, dokud se všichni 

nevystřídají. 
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 „Budulínek v obrazech“ – Na začátku druhého setkání navážeme tam, kde jsme 

minule skončili. Tedy si opět připomeneme pohádku o Budulínkovi. Žáci se podle 

vylosovaných čísel seřadí do skupinek a vytvoří dva až tři živé obrazy přiřazeného 

děje celé pohádky o Budulínkovi. Přechod z prvního obrazu do druhého (popř. 

třetího) ozvučí učitel např. tleskáním, bubnováním, zvoněním (v případě pokročilé 

skupiny si její členové vymyslí způsob přechodu sami). Ostatní žáci v roli diváků 

komentují, co na obrazech vidí. Žáci dostanou na přípravu obrazů dostatek času. 

 „Liška“- Po zemi jsou rozházené kartičky s popisem různých vlastností a 

charakteristik (viz Příloha č. 8); žáci chodí při hudbě mezi lístečky a bez slovního 

komentáře si čtou jednotlivé popisy. Poté jsou vyzváni, aby každý sebral z podlahy 

jednu či dvě kartičky a sedl si na židli do kruhu. Postupně každý přečte to, co je 

napsáno na kartičce, a má za úkol rozhodnout, zda popis patří k lišce z pohádky  

o Budulínkovi či nikoliv. Vybrané charakteristiky naší lišky z pohádky vyvěsíme na 

tabuli a znovu si je vyjmenujeme. 

 „Budulínek při zábavě vs. Budulínek v nesnázích“ – Pojmenování a vyjádření pocitů 

a myšlenek Budulínka, když ho liška vozila na ocásku po světnici vs. vyjádření 

pocitů a myšlenek Budulínka, když ho liška odnesla do nory k liščatům. Učitel 

předloží sedícím dětem do kruhu dva velkoformátové obrazy Budulínka sedícího na 

liščím ocásku, Budulínek nemá úmyslně dokreslený obličej. Na prvním je nakreslen 

v rohu domeček na druhém les. Nejprve mají žáci vyjadřovat pocity a myšlenky 

Budulínka, když ho vozila liška v chaloupce. Tyto myšlenky zapisují na první obraz. 

Naopak na druhý obraz zapisují předem vyjádřené pocity Budulínka, kterého liška 

unáší do lesa. Nakonec učitel znovu všechny myšlenky na jednotlivých obrazech 

přečte a vyzve vybrané žáky, aby dokreslili obličeje jednotlivým Budulínkům. 

 „Budulínek v liščí noře I“- Budování dvou liščích nor v různých částech třídy 

s dostupného nábytku a předmětů; prohlídka nor – zvolené dítě/děti se stává/stávají 

průvodcem a představí nám liščí doupě. Po prohlídce nory následuje ukázka toho, co 

se v noře děje s Budulínkem, liščaty a liškou. Žáci předvedou druhé skupině krátkou 

improvizaci bez přípravy o tom, jak se Budulínkovi v noře přebývalo. 

 „Budulínek v liščí noře II“ – Ozvučený kruh. Žáci, kteří se samostatně rozhodnou 

zúčastnit se této aktivity v roli Budulínků (činnost je předem vysvětlena) se posadí 

doprostřed. Ostatní kolem nich ve větší vzdálenosti vytvoří kruh. Sedící žáci mají 
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zavřené oči a sklopené hlavy, děti v kruhu mají říkat jednotlivá slova, krátké věty a 

vydávat různé zvuky, skřeky, které se ozývají z liščí nory. Kruh se postupně uzavírá 

a přibližuje ke středu, zvuky děti mohou zesilovat. Po skončení aktivity následuje 

vyjádření pocitů obou skupin dětí. Je nutné uvážit, zda je tato činnost pro danou 

skupinu dětí vhodná či nikoliv. 

 „Budulínkův dopis z nory“ – Žáci ve čtyřech skupinách mají za úkol napsat v roli 

Budulínků dopis z nory babičce a dědečkovi a nakreslit k němu příhodný obrázek 

jako fotografii toho, co Budulínek v noře s liškou a liščaty prožívá. Dopisy jsou na 

závěr přečteny tak, jako by děti byly v kůži nešťastného Budulínka. 

 

Třetí setkání 

Cíle: 

 uvědomění si nebezpečí, které může děti potkat, když jsou samy doma; 

 nácvik odmítnutí nabídky nezvané a cizí osoby na základě nastolení imaginárních 

situací; 

 vytvoření pravidel, jak se chovat v situaci možného ohrožení; 

 rozvoj technik DV – improvizace, pantomima, vyjadřování myšlenek, rozhovor. 

Aktivity: 

 Rozehřívací aktivita: „Kamarád, zloději, návštěva“ – Hra na zvukovou percepci a 

rytmus. Děti si v prostoru rozestaví židle a učitel je seznámí se třemi signály, na něž 

mají reagovat. První signál „kamarád“ je dvojí ťuknutí na drhlo a jedno drhnutí, tedy 

přejetí tyčkou přes „zoubky“ drhla (vyjádření krátké a dlouhé slabiky), při tomto 

signálu si mají žáci za úkol stoupnout na židli a zamávat. Druhý signál „zloději“ je 

vyjádřen třemi ťuknutími a žáci se mají schovat pod židli (lehnout, skrčit). Třetí 

signál – jedno drhnutí a dvě ťuknutí znamená slovo „návštěva“ a žáci si sednou na 

židli. Pokud žáci signál poznají, mají začít šeptem dané slovo říkat podle učitelovy 

hry na drhlo. Mezi jednotlivými signály děti chodí prostorem v takovém tempu, 

v jakém hraje hudba puštěná z CD/píseň hraná na keyboard.  

 „Když přijdu domů…“ – Volná improvizace s hudbou; učitel vyzve žáky, aby, až 

začne hrát hudba, pantomimicky předvedli vše, co dělají, když přijdou domů ze školy 

až do té doby, než jdou spát. 
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 „Když je Budulínek sám doma“ - U: „Představte si, že jste stejně jako Budulínek 

sami doma, co byste dělali? Začněte předvádět danou činnost.“ Učitel všechny žáky 

obejde a vyzve, aby nahlas řekli, co právě dělají. Učitel pokračuje: „Když v tom 

najednou někdo zazvoní (triangl)/zaklepe.“ – štronzo (žáci znehybní). „Kdo to může 

být?“  

 „Myšlenky“ – Žáci utvoří dvě řady stojící proti sobě představující chodbu 

v Budulínkově domě, učitelka v roli Budulínka „chodbou“ pomalu prochází. Ten, 

koho zrovna Budulínek míjí, má slovně vyjádřit myšlenku Budulínka, který se blíží 

ke dveřím. 

 -„Když jsem sám/sama doma II“ – Improvizace bez přípravy. Učitelka na sebe bere 

různé role, ve kterých chodí k jednotlivým dětem, které představují samy sebe, když 

jsou samy doma. Učitelka se snaží přemluvit děti, aby ji pustily dovnitř do domu či 

bytu. Může představovat pošťáka, kamaráda, sousedku, podvodníka, příbuzného, 

elektrikáře apod. Zajímá nás, jak děti budou reagovat, zda umí odmítnout výzvu 

k puštění do bytu apod. 

 „Otevřít či neotevřít?“ – Rozhovor/diskuze v kruhu o tom, zda děti mají pustit do 

domu/bytu kohokoliv, nebo jen toho, koho znají apod. 

   „Co se všechno může stát“ – Etudy ve dvojicích/trojicích (podle volby žáků)  

o tom, jak budeme reagovat, či co se může stát, když někdo zazvoní 

 u dveří a my jsme sami doma; jeden/dva z dvojice/trojice je příchozí, druhý 

představuje sama sebe (čas na nacvičení). Etudy si žáci vzájemně předvedou.  

 „Reflexe“ – Každý žák sedící s ostatními v kruhu vysloví názor o tom, koho by do 

bytu pustil, kdyby byl sám doma, v druhém kole, koho by nepustil. Součástí reflexe 

může být sepsání nebo slovní sestavení pravidel, jak se zachovat v situaci, kdy nás 

osloví někdo cizí ať už na ulici, či zazvoní u domovních dveří. 

Popis skupiny: 

Projekt „Budulínek je sám doma“ jsem realizovala ve 2. ročníku Základní školy 

Lánecká ve Světlé nad Sázavou, kam docházím v rámci studia na praxi. Třídu 

navštěvuje šestnáct žáků, z toho je deset děvčat a šest chlapců. Žáci již mají částečné 

zkušenosti s dramatickou výchovou. Spolupracujeme spolu od loňského roku, kdy jsme 

se při lekcích DV setkali pětkrát, v letošním roce před uskutečněním tohoto projektu 



106 

 

dvakrát. Také třídní učitelka využívá ve své výuce občas prvky dramatické výchovy. 

Žáci mou přítomnost ve třídě přijímají pozitivně a podle slov jejich třídní učitelky se na 

moje „vyučování“ vysloveně těší. Při práci jsou aktivnější děvčata, u kterých jsou 

patrné např. při rozřazování do menších skupinek úzké kamarádské vztahy. Čtyři 

chlapci působí stále trochu ostýchavě. Dvě děvčata jednají dominantně, přičemž jedna 

řeší vše pomocí rázného rozhodování a příkazy, což není od ostatních přijímáno kladně, 

kdežto druhá dívka je přirozenou vůdčí skupiny. U všech žáků je znatelný pokrok ve 

vyjadřování, pohybových dovednostech apod. v rámci dramatické výchovy na rozdíl od 

našich prvních setkání. Menší počet žáků ve třídě je ustanoven z důvodů přítomnosti 

autistického chlapce Davida, který se mnou nabízených aktivit účastní podle své nálady. 

Pokud se do činností zapojí, má velmi dobré nápady a názory. Někteří žáci již dosáhli 

věku 8 let, ale většina z nich stále splňovala v době realizace lekce věkovou hranici, 

která je určena v názvu diplomové práce. 

 

7.6.1 Závěrečné hodnocení plánu a jeho realizace v ZŠ 

Při volbě vhodného námětu ke zvolenému tématu jsem neváhala zvolit notoricky 

známou pohádku O Budulínkovi, ač by se zajisté mohla někomu zdát jako námět 

neoriginální, který již byl, jak předpokládám, několikrát zpracován. Při této volbě jsem 

přihlížela také k možnostem a schopnostem cílové skupiny dětí, se kterou jsem projekt 

„Budulínek je sám doma“ realizovala.  

Z realizace projektu jsem měla vesměs pozitivní pocity. Také z odezvy dětí při 

společných činnostech a reakcí třídní učitelky věřím, že projekt proběhl nad moje 

očekávání. Samozřejmě se nevydařily všechny aktivity. Především při činnostech, kdy 

žáci měli pracovat ve skupinách a např. nacvičovat nějakou etudu či vytvořit stavbu, 

nebyli vždy ukáznění a někteří jedinci se snažili prosadit své názory, aniž by 

respektovali své spoluhráče. Naopak mě děti velice překvapily při psaní Budulínkových 

dopisů (viz Příloha č. 9), vyjadřování Budulínkových myšlenek zapisovaných potažmo 

na papír k obrázku lišky a Budulínka (Příloha č. 10), ale i v argumentaci o tom, komu 

otevřít či neotevřít.  
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Při společných setkáváních je lekci od lekce patrný pokrok v jednání dětí, v jejich stále 

přesvědčivější hře v roli a především v prezentaci jejich myšlenek, názorů, postojů 

apod. Někteří žáci se stále ještě ostýchají více se projevit, u pár z nich je ale důvodem 

celkově pasivní přístup k jakékoliv samostatné aktivitě, což mi potvrdila i třídní 

učitelka.  

Nejlépe hodnotím druhé setkání, kdy jsem žákům předložila různorodé činnosti a také 

aktivity, se kterými se setkali poprvé. Z počátku jsem měla obavy, které se nenaplnily, 

ze zařazení písemných projevů žákům druhého ročníku, které pramenily zřejmě z mých 

malých zkušeností při takovýchto aktivitách s mladšími dětmi. Do těchto písemných 

činností se zajisté promítl vliv moderních vyučovacích metod, které třídní učitelka se 

svými žáky praktikuje. 

Dle mého názoru byly stanovené cíle projektu „Budulínek je sám doma“ splněny. Pouze 

v osobnostně-sociální rovině cílů bude u této skupiny, resp. u některých jedinců, nutné 

zaměřit se na utváření schopnosti vyslechnout a respektovat názory druhých zejména při 

spolupráci ve skupinových činnostech. 

 

8. NÁVRHY LEKCÍ DV PRO PRÁCI S 5-7LETÝMI DĚTMI 

8.1 Zvířátka a loupežníci 

Téma: Odchod z domova 

Námět: Příběh zvířátek z veršované pohádky Zvířátka a loupežníci (Hrubín, 2008) 

Výchovně-vzdělávací cíle: Uvědomění si důsledků svých neuvážených činů 

Dramatické cíle: Schopnost pohybově a hrou v roli vyjádřit své myšlenky; zvolit 

vhodný hudební nástroj na základě podobnosti s hlasem zvířete; pomocí výtvarných 

prostředků zobrazit dramatické prvky příběhu 

Cíle v osobnostně-sociální rovině: Prohloubení schopnosti spolupráce ve skupině; 

rozvoj fantazijních představ 
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Pomůcky: Kartičky s obrázky zvířat, CD přehrávač a CD s vhodnou hudbou, velké 

čtvrtky, prstové barvy, rytmické hudební nástroje 

Doba trvání lekce: 45 – 60 minut 

Scénář lekce: 

 „Hra na rozehřátí“ - „Zvířecí cirkus“ (obměna známější hry „Kompot“) – Děti sedí 

v kruhu na židlích tak, aby byl uvnitř kruhu dostatek prostoru; každé dítě si vylosuje 

obrázek zvířete (kohout, kozel, kočička); učitel se postaví doprostřed kruhu a řekne 

jedno zvíře; děti, které mají obrázek tohoto zvířete, si mají za úkol vyměnit místo, 

učitel se snaží zasednout volnou židli; ten, na koho se židle nedostane, vyvolává další 

zvíře; v průběhu hry lze, vyřknout i slovo „cirkus,“ kdy si vymění místa všichni 

účastníci. Děti si ponechají kartičku zvířete, budou tímto zvířetem v nadcházející 

lekci. 

 „Vyprávění“ - Učitel vypráví začátek pohádky: 

Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. 

Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka. 

Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují: 

„Kikirí, kikirí, nač mám vstávat ve čtyry?“ 

„Mňouky mňou, mňouky mňou, už nás trápit nebudou.“ 

„Mée mé, mée mé, s lidmi už být nechceme!“ 

 „Rozhovor v kruhu“ – Odpovědi, proč zvířátka asi opustili domov, proč si stěžují na 

lidi; každý mluví za zvíře, kterým byl ve hře „Zvířecí cirkus.“ 

 „Čím budou živi?“ – Učitel pokračuje ve vyprávění příběhu: 

„V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí, 

kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy, ještě lepší nežli dřív. 
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Nic nás v cestě nezastaví, kikirí, mňou, mée mé, lidem smát se budeme.“ 

Děti mají za úkol sehrát pantomimické improvizace o tom, jak se dále v lese zvířátka 

mohou živit. 

 „Les v noci“  - Pokračování: 

Večer nemohli už zpátky, les se zavřel za zvířátky. 

Les je v noci jako živý: vítr učí mluvit dříví, 

měsíc houby cvičí v tanci a na zádech svatojánci hvězdy z nebe snášejí. 

Je jim čím dál smutněji. 

Děti se volně rozestaví v prostoru, učitel pustí vhodný hudební doprovod (tajemná 

melodie, zvuky lesa apod.). Hráči mají pantomimicky ztvárnit, jak to vypadá v noci 

v lese. 

 „Chůze nočním lesem“ - Narativní pantomima. 

A tak jdou lesem, tmou, levá, pravá, přední, zadní – pozor, kozle, neupadni! 

Na zvířátka padá strach, našlapují po špičkách, 

ale nemohou už zpátky, před zvířátky, za zvířátky 

 černé lesy, tma a tma. Kdopak se tu vyznat má! 

 „Stesky zvířátek“- Ozvučení zvířátek rytmickými nástroji dle vlastního výběru. 

Koza:„Mée mé, mée mé, sotva ten les přejdeme!“ 

Kohout:„Kikirí, kikirí, budem z lesa ve čtyry!“ 

Kočka:„Mňouky mňou, mňouky mňou, řeči nikam nevedou.“ 

 „Objevení chatrče“ – Narativní pantomima. 

A tak jdou lesem, tmou, levá, pravá, přední, zadní, pozor, kozle, neupadni! 
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Vtom probleskla houštím záře, zajásala zvířátka:  

„Cesta lesem překrátká, budem zas mít hospodáře!“ 

Došli k staré chatrči, z okénka se světlo lije. 

Kozel všechny odstrčí, on chce vidět, kdo tam žije, kočka také, kohout též: 

„Počkej, vždyť mě zamáčkneš! Kikirikí! Mée mé! Zacláníš mi! Né a né!“ 

Jeden druhého tu šidí, ale kohout první vidí…. 

 „Kdo je to?“ - Slovní asociace po kruhu, co může být v okně staré chatrče vidět; 

druhou částí je vytvoření nehybných či rozehraných fotografií (tedy živých obrazů) 

ve skupinkách + slovní titulky od pozorovatelů. 

 Následující pasáž textu je možné vynechat a do příběhu zabudovat dětské nápady 

z předchozí aktivity. (Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci, bum! Sedma 

k sedmě, osma k osmě, já teď nesu, eso k esu, bum, bum, bum! A tak hrají, dupou, 

křičí – o podkovu, o káču, o záplaty, o jehličí, bum! Bum, bum, bum!) 

 „Hrozné zvíře“ – Po přečtení úryvku následuje kresba „hrozného“ zvířete ve 

skupinkách na velký balicí papír. 

Vtom zamečel kozel, vevnitř (nahrazeno původní slovo „hráči“) vyskočili ze židlí, ze 

dveří se strachy tlačí, vždyť tam v okně zahlídli hrozné zvíře: má tři hlavy, jedna mečí, 

druhá mňouká a ta třetí kokrhá – utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá! 

 „Výtvarný útěk“ - Výtvarná aktivita ve skupinách, kdy účastníci zobrazují na velkou 

čtvrtku nejméně formátu A3 podle pokynů a na základě čteného textu útěk 

loupežníků: utíkající loupežníci (popř. ti, koho vymyslely děti) = „chůze“ ukazováku 

a prostředníku namočeného do prstových barev po velkém papíře; pařezy = 

namočená celá dlaň s prsty, jejich roztahování a stahování; houby = obarvená špetka 

z prstů, „šroubovací“ pohyb po papíře.  

Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené, karty, káča bláznivá, 

divé houby v patách mají, utíkají, klopýtají, kolem všechno ožívá, 
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pařezy je spolknout chtějí, houby už je dohánějí,  

už je mají – ještě krok… - A tu loupežníci – skok, skok a skok a přes potok. 

Už jsou z lesa za potokem, oddychují, jdou jen krokem,  

už mají dost lesa pranic, zpátky nevrátí se za nic. 

 „Co se stalo se zvířátky?“ – Učitel buď dočte pohádku do konce bez zařazení další 

aktivity, nebo mají hráči zase možnost ozvučit zvířátka stejně jako v části lekce 

„stesky zvířátek.“ 

A zvířátka přes kořeny dál žene les naježený: 

„Mňouky mňou, mňouky mňou, světýlka nás zavedou!“ 

„Mée mé, mée mé, už jim neutečeme!“ 

A tu kohout vesele překřičel své přátele: „Kikirí, kikirí, je tři čtvrtě na čtyři!“ 

Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku,  

levá, pravá, přední, zadní, pozor, kozle, neupadni – 

mezi poli, v ranní záři vracejí se k hospodáři. 

 „Reflexe“ - V závěrečné reflexi je dobré probrat to, co mohla zvířátka dělat, než 

odešla od hospodáře. Učitel směřuje děti k tomu, aby přišly na to, že se nejprve 

v případě nějakého problému mají pokusit danou skutečnost vyřešit samostatně 

v klidu slovně, domluvou. Mohou hovořit o tom, zda někdy reagovaly zbrkle (např. 

místo domluvy někoho uhodily, něco naštvaně rozbily apod.), popř. zkusit tuto scénu 

rozehrát podle toho, jak by se to mělo asi správně vyřešit. 
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8.2 Kouzelník Žito 

Téma: Na co můžu být hrdý 

Námět: Příběh kouzelníka Žita z knihy M. Drijverové České pověsti pro malé děti 

(2002) 

Cíle: v osobnostně-sociální rovině: Rozvoj naslouchání a empatie 

Dramatické cíle: Hrou v roli domýšlet pokračování příběhu o kouzelníkovi Žitovi, 

shrnout příběh prostřednictvím živých obrazů 

Výchovně-vzdělávací cíle: Schopnost vyjádřit pochvalu, uznání; vzbudit v dětech zájem 

seznámit se (četbou, poslechem) s dalším pověstmi z knihy; pomocí živých obrazů 

ilustrovat příběh kouzelníka Žita vyprávěný učitelem v roli krále 

Pomůcky: Triangl, kostýmní znaky pro krále, běžné vybavení třídy 

Doba trvání lekce: 45 minut 

Scénář lekce: 

 „Čáry, máry“ – Úvodní motivační aktivita: Učitel v roli kouzelníka (má v ruce 

triangl) sdělí dětem, že je věhlasný čaroděj a bude je začarovávat do různých 

předmětů, postav, popř. i abstrakcí či přírodních jevů. Vždy, když vyřkne kouzelnou 

formuli „Čáry, máry, ať je z vás …,“ mají děti pět sekund na to, změnit se 

pantomimicky podle daného příkazu. Až učitel cinkne na triangl, vyřkne kouzelné 

slovo „štronzo“ a děti znehybní, čekají na další zadání. Posledním, koho mají děti 

v této aktivitě představovat je kouzelník. 

 „Kouzelník Žito“ – Učitel začne vyprávět příběh v roli krále Václava (použití 

kostýmních znaků – královský plášť a koruna, ozdobená židle jako trůn): „Jsem král 

této země, Václav, a budu vám vyprávět příběh mého kouzelníka, který se Žito 

jmenoval.“ – Hráči mají vymýšlet, jak Žito vypadal a jaké měl vlastnosti: uprostřed 

stojí židle, děti k ní postupně přistupují a říkají své názory. 

 „Překvapení pro krále“ – Učitel vypráví další část příběhu: 
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„Bavil mě a mé hosty svými kouzly den co den. Přijížděl ve voze, taženém dvěma 

černými kohouty. Ti byli tak rychlí, že předhonili každého koně. A Žito mě pokaždé 

něčím překvapil.“- Úkolem hráčů je vytvořit krátké etudy o tom, jakými kouzly mohl 

Žito krále překvapit. 

 „Co vše Žito dovedl“ – Pokračování vyprávění (děti sedí na koberci před králem, 

nebo v půlkruhu na židlích):  

„Uměl věci nevídané!“ – učitel vyjmenuje kouzla, která děti vymyslely. 

„A Žito nikdy nezaváhal a každé přání mi splnil. Byl jsem na svého kouzelníka 

náramně pyšný a chlubil jsem se jím před všemi hosty. Jednou se stalo, že přijel 

k českému dvoru vévoda z Bavorska – a holedbal se: že prý má s sebou kouzelníky, 

kteří Žita v dovednostech předčí. „To bychom se na to podívali!“ rozhněval jsem se. 

„Na mého čaroděje budou krátcí!“ A hned jsem dal Žita zavolat, ať ukáže, co 

dovede. Žito souhlasil. Ale ať udělal jakékoli kouzlo, cizí čarodějové to uměli právě 

tak dobře. Bavorský vévoda se smál, já jsem se mračil …a Žito…“ – Učitel položí 

otázku: „Co si asi myslel kouzelník Žito?“ a děti vyjadřují postupně slovně Žitovy 

myšlenky. 

 „Žitova malá pomsta“ – Vyprávění: „Tu ho něco napadlo… Vyběhl na dvůr a tam se 

dal do ukrutného křiku. „Copak se stalo?“ polekali se druzí dva kouzelníci a zvědavě 

vyhlédli z oken. Na to ovšem Žito čekal. Teď přišla jeho chvíle. Jak se jeho soupeři 

vyklonili…“ – Děti mají vytvořit ve trojicích živé obrazy (dva cizí kouzelníci a 

kouzelník Žito) na téma: Co se stalo, když se soupeři vyklonili z okna? Ostatní 

popisují, co vidí na předváděném živém obraze. 

(Pokračování podle literárního textu: „Jak se jeho soupeři vyklonili, vyrostly jim na 

hlavách obrovské parohy. A oni, k všeobecnému veselí, v oknech uvázli. Nemohli sem 

ani tam. Cítili se tak pokořeni, že všechna kouzla, co by je mohla osvobodit, rázem 

zapomněli. Dokonce začali volat o pomoc.“ – učitel tuto pasáž může vynechat). 

 „Uznání Žitova kouzelnického umění prvním kouzelníkem“ – Učitel vypráví dál: 

„Žito ale čáry zrušil teprve, když se celý dvůr dosyta nasmál. Jeden z kouzelníků 
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uznal Žitovo vítězství.“ – Děti přistupují jednotlivě k židli, na které jako sedí Žito, a 

vyjadřují mu chválu slovně nebo gestem podle vlastní vůle. 

 „Uznání Žitova umění bavorským vévodou“ – Vypravování: 

„Ale ten druhý kouzelník se nechtěl s porážkou smířit. Vztekle sáhl po meči, rozběhl 

se k Žitovi … a jak to mohlo dopadnout? Můj kouzelník byl přece beze zbraně! Já i 

šlechtici jsme vyděšeně vykřikli. Ale Žito se jen zasmál. Otevřel ústa jako bránu a... 

On vám toho vzteklouna spolkl! Celého. Se šaty, s botami i s tím ostrým mečem. 

Bavorští hosté vyskočili od prostřených stolů. Hrůza! V Čechách žijí lidožrouti! To je 

neslýchané! Žito však po chvíli ústa otevřel a vyplivl čaroděje do kádě s vodou. Nic, 

pranic, se mu nestalo, jen prskal a huboval. Vévodovi z Bavorska nezbylo, než sklonit 

hlavu: nad Žita lepšího kouzelníka ve světě není!“ – Hráči mají za úkol tuto poslední 

větu „Nad Žita lepšího kouzelníka ve světě není!“ zkusit vyřknout jako opravdové 

uznání, každý řekne větu vedle sebe sedícímu dítěti a ten ji zase předá podle pokynů 

dál, až se vystřídají všichni. Na závěr zvolají danou větu všichni hráči společně 

s učitelem. 

 „Obrázky z příběhu“ – Vytvoření živých obrazů o tom, jak by vypadaly ilustrace 

v knize k tomuto příběhu. Skupinky dětí dostanou zadání, co mají na obraze ztvárnit; 

po přípravě se rozestaví v místnosti tak, jak jednotlivé části příběhu následovaly; 

učitel chodí od skupiny ke skupině, říká název představovaného obrazu, ostatní 

skupiny sledují obraz předvádějící skupiny; na dané znamení (cinknutí trianglu) děti 

zavřou oči a připraví se další skupina atd. Názvy obrazů: Žito přijíždí ke králi; Žito 

kouzlí; Vévoda z Bavorska se chlubí svými kouzelníky; Jak Žito vyzrál na své 

soupeře; Žito polyká soupeře; Pocta kouzelníku Žitovi od bavorského vévody. 

 „Reflexe“ – V závěrečné reflexi by měly zaznít odpovědi na otázku, zda byl král 

Václav právem hrdý na svého kouzelníka, zda si děti myslí, že se Žito mstil druhým 

kouzelníkům či jen předváděl další svá kouzla apod. Další možností by mohlo být to, 

aby se žáci ve dvojicích vzájemně slovně ocenili za něco, co se jim na sobě vzájemně 

líbí, v čem jsou dobří (toto může proběhnout veřejně přede všemi, nebo jen interně 

ve dvojici). 
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8.3 Lentilka pro dědu Edu 

Téma: Stáří a jeho radosti a starosti, vztah vnoučete ke starému člověku 

Námět: Příběh dědy Edy a jeho pravnuka Honzy z knihy I. Březinové (2012) Lentilka 

pro dědu Edu 

Cíle: v osobnostně-sociální rovině: Rozvoj pozornosti, naslouchání a empatie 

Dramatické cíle: Na základě ilustrací vymyslet a předvést krátké etudy ze společného 

života dědy Edy a jeho pravnuka Honzy; formou živých obrazů ztvárnit společné 

zážitky se svým dědečkem 

Výchovně-vzdělávací cíle: Motivovat děti k přečtení (poslechu) celé knihy, uvědomit si 

svůj vztah k prarodičům (popř. praprarodičům) 

Pomůcky: Kniha Lentilka pro dědu Edu, fotografie starých lidí, ilustrace z knihy 

ofocené na samostatných papírech, běžné vybavení třídy, čtvrtky a pastelky 

Doba trvání lekce: 60 minut 

Scénář lekce: 

 „Starý člověk“ – Děti sedí s učitelem v kruhu, učitel pošle fotografie starých lidí a 

položí dětem otázku: „Co vás napadne, když se řekne starý člověk?“ Hráči se při 

odpovědi mohou inspirovat fotkami. 

 „Děda Eda a pravnuk Honzík“ – Učitel pošle knihu Lentilka pro dědu Edu a chce po 

dětech, aby podle ilustrace na obálce (viz Příloha č. 12) knihy posoudily, jaký je 

vztah dědy a Honzíka, jak se děda k Honzíkovi asi chová a proč si to děti myslí. 

 „Já a můj dědeček“ – Učitel vyzve hráče, aby si vzpomněli na nějaký zážitek (ať už 

příjemný, či nepříjemný) se svým dědečkem. Poté hráči vytvoří dvojice (popř. 

nanejvýš čtyřčlenné skupiny) a své zážitky si vzájemně krátce povypráví. Z těchto 

historek mají vybrat jednu, která se jim líbí nejvíce a danou situaci zachytit jako 

fotografii pomocí živého obrazu. Jeden z hráčů slovně popíše, co ostatní můžou na 

této fotografii vidět. 
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 „Čtení“ – Učitel přečte dětem část příběhu z knihy o tom, jak rodina zjistila, že děda 

Eda zapomíná (Lentilka pro dědu Edu str. 9-16). 

 „Honzíkovy zážitky s dědou Edou“ – Děti jsou rozděleny do skupinek po třech až 

čtyřech (podle celkového počtu hráčů). Každá skupina dostane ofocenou ilustraci 

z knihy (viz Příloha č. 13), na které je děda Eda s Honzíkem v různých situacích. 

Hráči mají za úkol vymyslet a poté sehrát krátkou etudu o tom, co si myslí, že se na 

ilustraci děje, či co jí mohlo předcházet. Nezkušeným hráčům může učitel dát či říct 

krátký popis situace (např. Děda si obul dvě různé boty, protože nevěděl, které jsou 

jeho. Děda jedl polévku vidličkou. Děda šel prodávat vajíčka na lavičku před dům a 

říkal, že mu nechtějí dát najíst, přitom obědval, jen na to zapomněl. Děda nepoznal 

Honzíka, ptal se ho, kdo je a co u něho dělá. Děda se zamkl na záchodě a neuměl 

odemknout, pomohl mu, až přivolaný zámečník. Děda vyndal oblečení ze skříně, 

protože nevěřil, že je jeho. Před výletem si Eda oblékl trenýrky na kalhoty a chtěl jít 

ven. Při návštěvě zoo s Honzou a svým synem – dědou Arnoštem, odešel děda do 

auta, zapomněl, jak se brzdí. – Arnošt naskočil do auta kroužícího na parkovišti. 

Děda zapomněl, že si vzal léky, tak spolykal prášky z lékárničky, museli mu  

v nemocnici vypumpovat žaludek). 

 „Ilustrace dalších historek“ – Na závěr lekce nebo jako domácí úkol do příštího 

setkání mají děti nakreslit obrázek, který by mohl být použit jako ilustrace v knize, a 

vymyslet k němu krátký příběh, který vypráví ostatním při prezentaci obrázku. Další 

možností je společné vymýšlení příběhu a jeho výtvarné zpracování. 

 „Reflexe“ – V reflexi by se mohlo mimo jiné řešit také to, jak by se chovali hráči 

v případě, že by měli doma takového dědu Edu, jaký by byl jejich vztah k němu. 

Může být položena otázka, proč mají rádi své dědečky apod. 
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9. ZÁVĚR 

Hlavními záměry této diplomové práce bylo zjistit možnosti a specifika v práci 

s literárním textem metodami dramatické výchovy u 5-7letých dětí a poskytnout 

inspiraci v podobě scénářů lekcí dramatické výchovy vystavěných na základě literární 

předlohy. 

Z výsledků mé práce s dětmi v lekcích dramatické výchovy, jejichž námětem 

(předlohou) byl literární text, vyplývá několik důležitých zobecňujících poznatků. 

Potvrdilo se, že dětská literatura nabízí nepřeberné množství námětů a témat pro 

dramatickou výchovu. Pro děti ve věku 5-7 let jsou z literárních žánrů nejvhodnější a 

nejpřitažlivější pohádky, ať už klasické, tak veršované, proto jsem jim věnovala 

v praktické části této diplomové práce největší pozornost. Vhodná je také báseň či píseň 

(resp. písňový text). Využití bajky u takto starých dětí v mém případě nehodnotím 

kladně, neboť mladší děti nepochopily morální přesahy příběhu (viz lekce Pes a lev).   

Velmi důležitá pro zaujetí účastníků lekce je její úvodní motivace, která by měla mít 

souvislost s hlavním tématem lekce. Podle vývojové psychologie, ale i podle mých 

praktických zkušeností děti ve věku 5-7 let velmi rády hrají pohybové hry, proto za 

vhodné motivační a úvodní hry (cvičení) na rozehřátí považuji právě aktivity spojené  

s pohybem, což se mi ve všech realizovaných lekcích opravdu osvědčilo. Díky vhodné 

motivaci a volbě námětu se mi podařilo nejednou upoutat i jindy nepozorné, vyrušující, 

popř. agresivní jedince. V případě časově náročnější lekce je dobré střídat různé 

činnosti, což děti udržuje ve stálém postřehu, zaujetí a aktivitě. 

Dramatická výchova obecně staví na zkušenostech dětí, s jejichž využitím se vytváří 

zkušenosti nové. Tuto platnost mohu potvrdit i v případě zkušeností skupin účastníků 

mých lekcí nezávisle na jejich věku (v tomto případě mám na mysli především 

zkušenosti s technikami DV). V případě, že jsem pracovala s danou skupinou častěji 

metodami dramatické výchovy, byl u těchto dětí postupně patrný pokrok v jednotlivých 

aktivitách, ačkoliv se jednalo o děti pětileté, na rozdíl od sedmiletých, s nimiž jsem se 

setkala pouze při realizaci jedné lekce, a výsledky společné práce nebyly příliš dobré. 

Z toho plyne i další ověřený poznatek, který teorie dramatické výchovy předkládá, že je 

opravdu důležité ze strany učitele, aby před zahájením práce s danou skupinou její 
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účastníky dobře poznal. Nezáleží tedy u věkově blízkých skupin ani tak na věku 

účastníků, ale především na jejich zkušenostech v daném oboru. Neplatí to však vždy. 

Významnou roli v úspěšnosti práce hrají i individuální specifika dětí. To se projevilo 

např. u skupiny žáků 2. třídy ZŠ Lučice, kteří mě mile překvapili svými schopnostmi, 

tvořivostí a zaujetím v lekci „Co všechno musí udělat jaro“ a „Kuřátko a obilí,“ ačkoliv 

se jednalo o nezkušené hráče (v DV). 

Při realizaci lekcí jsem si ověřila také platnost tradičních pedagogických zásad – např. 

postupovat od jednoduchého ke složitějšímu, od známého k neznámému. 

Také vhodnost volby metod a technik DV závisí na zkušenostech a individuálních 

schopnostech dětí (skupiny). Jako nejvhodnější metody dramatické výchovy, které jsem 

ve svých lekcích použila, se mi jeví pro práci s předškolními i mladšími školními dětmi 

z metod verbálně-zvukových především technika brainstormingu (asociačního kruhu), 

otázek a odpovědí a u zkušenějších dětí alej a ozvučený kruh. Z metod pantomimicko-

pohybových doporučuji zejména narativní pantomimu a živé nehybné obrazy (pro děti 

je výstižnější pojmenování fotografie), ale je možné využít i krátkých pantomimických 

improvizací. V případě živých obrazů je dobré nezkušeným či méně zkušeným hráčům 

nabídnout výstižný popis (titulek) obrazu, který mají ztvárnit. Metody graficko-písemné 

jsou ze zřejmých důvodů (neznalost čtení a psaní) pro předškolní děti spíše nevhodné, 

lze je však využít v případě jakýchkoliv kreseb či jiného výtvarného vyjádření, které se 

k danému tématu hodí, popř. v přeneseném významu např. u dopisu, který děti mohou 

nadiktovat učitelce. Naopak použití graficko-písemných metod u žáků první a druhé 

třídy vřele doporučuji. U obou věkových kategorií dětí je přínosné použití metod 

materiálově-věcných, kdy např. masky, převleky, ale i jednoduché kostýmní prvky jsou 

pro děti velmi poutavé a významné pro dotvoření role v nastolené fiktivní situaci. Také 

se stavbami různého typu mám u 5-7letých dětí kladné zkušenosti. Metodu plné hry 

(simulace a alterace) lze využít v případě, že je jasně vymezené (popsané) prostředí a 

čitelně nastíněný děj příběhu/situace (viz lekce Princeznička na bále – aktivita 

„Účastníci plesu“). Takto staré děti mají potíže s vyjadřováním myšlenek a názorů 

v určité roli v případě, že není spojená s pohybem, s hrou, s akcí (viz lekce Kuřátko a 

obilí – aktivita „Kuřátko a jeho pocity“ a lekce Princeznička na bále – aktivita 

„Princezna“). 
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Z hlediska metod a technik vedení se mi osvědčila především technika bočního vedení, 

techniku učitele v roli jsem příliš ve svých realizovaných lekcích nevyužila. Vhodné je 

vypravování, instrukce, čtení krátkého úryvku, nebo uvedení do děje pomocí ilustrace 

z knihy. 

Jednotlivé činnosti musí mít předem jasně stanovená pravidla a v případě hry v roli je 

nutné po účastnících vyžadovat před započetím improvizací či nácviku etud rozdělení 

úloh (rolí), aby nedocházelo k pozdějším dohadům v průběhu hry samotné, čímž by byl 

narušen nejen průběh hry, ale především její cíl. 

Mé poznatky z reflexí u takto starých dětí (především předškolních) jsou takové, že ve 

většině případů ještě nejsou schopny vyjadřovat pocity, reakce, prožitky za svou osobu, 

ale to, jak se cítí a co prožívá postava z příběhu, vyslovit dovedou. 

Nabídnuté scénáře lekcí by měly být inspirací pro ostatní učitele dramatické výchovy či 

vedoucí volnočasových aktivit. Lekce by správně měla být tvořena pro danou skupinu, 

takže předpokládám, že každý si v případě zájmu přetvoří scénář podle svých potřeb a 

hlavně tedy podle potřeb skupiny, se kterou pracuje. Mnou zvolené příběhy by mohly 

být zkoumány z jiných úhlů pohledu – např. v pohádce o Budulínkovi bychom se mohli 

zaměřit na otázku vhodných volnočasových aktivit, kterým se děti mohou doma 

věnovat; v lekci „Lentilka pro dědu Edu“ se více zaměřit na dědovu nemoc.  

V případě delších časových možností by bylo možné lekci „Co všechno musí udělat 

jaro“ rozšířit o vlastní nápady účastníků apod. 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

Bláhová, K. UVEDENÍ DO SYSTÉMU ŠKOLNÍ DRAMATIKY. Praha: IPOS, 1996. 

84 s. ISBN 80-7068-070-9. 

Březinová, I. LENTILKA PRO DĚDU EDU. Praha: Albatros, 2012. ISBN 978-80-00-

03026-5. 

Cailloise, R. HRY A LIDÉ. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1998. 215 s. ISBN 

80-902482-2-5. 

Čeňková, J. a kolektiv. VÝVOJ LITERATURY PRO DĚTI A MLÁDEŽ A JEJÍ 

ŽÁNROVÉ STRUKTURY. Praha: Portál, 2006. 172 s. ISBN 80-7367-095-X.  

Drijverová, M. ČESKÉ POVĚSTI PRO MALÉ DĚTI. Praha: SiD a NERo, 2002. 32 

stran. ISBN 80-85886-76-6.  

Gebhartová, V. LITERATURA PRO DĚTI. Praha: SPN, 1987. 287 s. 

Genčiová, M. LITERATURA PRO DĚTI A MLÁDEŽ /ve srovnávacím žánrovém 

pohledu/. Praha: SPN, 1984. 254 s. ISBN 14-326-84. 

Gillernová, I. a kolektiv. SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ Z PSYCHOLOGIE. 

Praha: Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-683-2. 

Halas, F. PŘED USNUTÍM. Praha: Albatros, 1997. 94 s. ISBN 80-00-00488-7. 

Hrubín, F. ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-

00-02190-4. 

Huizinga, J. HOMO LUDENS. O PŮVODU KULTURY VE HŘE. Praha: Dauphin, 

2000. 228 s. ISBN 80-7272-020-1. 

 

Chaloupka, O. PŘÍRUČNÍ SLOVNÍ ČESKÉ LITRATURY OD POČÁTKŮ DO 

SOUČASNOSTI. Brno: Centa, 2005. ISBN80-86785-03-3. 

Chaloupka, O., Nezkusil, V. VYBRANÉ KAPITOLY Z TEORIE DĚTSKÉ 

LITERATURY III. Praha: Albatros, 1979.  



121 

 

Kadnerová, B. METODIKA LITERÁRNÍ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ ŠKOLE. Praha: 

SPN, 1982. 112 s.  

Karpatský, D. LABYRINT LITERATURY. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00-

02154-6. 

Koťátková, S. HRY V MATEŘSKÉ ŠKOLE V TEORII A PRAXI. Praha: Grada, 2005. 

184 s. ISBN 80-247-0852-3. 

Koťátková, S. a kolektiv. VYBRANÉ KAPITOLY Z DRAMATICKÉ VÝCHOVY. 

Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9. 

Kreislová, Z. KROK ZA KROKEM 1. TŘÍDOU. Praha: Grada Publishing, 2008. 168 s. 

ISBN 978-80-247-2038-8. 

Lederbuchová, L. PRŮVODCE LITERÁRNÍM DÍLEM. VÝKLADOVÝ SLOVNÍK 

ZÁKLADNÍCH POJMŮ LITERÁRNÍ TEORIE. Jinočany: Nakladatestství H&H, 2002. 

355 s. ISBN 80-7319-020-6. 

Machková, E. (a). JAK SE UČÍ DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Praha: AMU, 2007. 224 

s. ISBN 978-80-7331-089-9. 

Machková, E. METODIKA DRAMATICKÉ VÝCHOVY. ZÁSOBNÍK 

DRAMATICKÝCH HER A IMPROVIZACÍ. Praha: NIPOS, 2011. 156 s. ISBN 978-

80-7068-250-0. 

Machková, E. (b). ÚVOD DO STUDIA DRAMATICKÉ VÝCHOVY. Praha: NIPOS, 

2007. 200 s. ISBN 978-80-7068-207-4. 

Machková, E. VOLBA LITERÁRNÍ LÁTKY PRO DRAMATICKOU VÝCHOVU 

ANEB HLEDÁNÍ DRAMATIČNOSTI. Praha, AMU, 2004. 126 s. ISBN 80-7331-013-

9. 

Marušák R., Králová O., Rodriguezová V. DRAMATICKÁ VÝCHOVA 

V KURIKULU SOUČASNÉ ŠKOLY. VYUŽITÍ METOD A TECHNIK. Praha: Portál, 

2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4. 



122 

 

Marušák, R. LITERATURA V AKCI. METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY PŘI 

PRÁCI S UMĚLECKOU LITERATUROU. Praha: AMU, 2010. 196 s. ISBN 978-80-

7331-172-8. 

Matějček, Z. CO, KDY A JAK VE VÝCHOVĚ DĚTÍ. Praha: Portál, 2007. 144 s. ISBN 

978-80-7367-325-3. 

Millarová, S. PSYCHOLOGIE HRY. Praha: Panorama, 1978. 360 s. ISBN 505-825-21. 

Mlejnek, J. DĚTSKÁ TVOŘIVÁ HRA. Praha: NIPOS, 2011. 152 s. ISBN 978-80-

7068-001-8. 

Nejkrásnější Ezopovy bajky. Praha: Fortuna, 2005. Brima x books, Ltd. ISBN 80-7321-

171-8. 

Pavlas, I., Vašutová, M. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE I (PRO STUDENTY 

UČITELSTVÍ A VYCHOVATELSTVÍ). Ostrava: Ostravská univerzita Ostrava, 1999. 

136 s. ISBN 80-7042-153-3. 

Piaget, J., Inheldová, B. PSYCHOLOGIE DÍTĚTE. Praha: Portál, 1997. 144 s. ISBN 

80-7178-146-0. 

Pleva, J. V. BUDULÍNEK. Brno: Blok, 1986. 

Pražská skupina školní etnografie. PSYCHICKÝ VÝVOJ DÍTĚTE OD 1. DO 5. 

TŘÍDY. Praha: Karolinum, 2005. 554 s. ISBN 80-246-0924-X. 

Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. PEDAGOGICKÝ SLOVNÍK. Praha: Portál, 2003. 

322 s. ISBN 80-7178-772-8. 

Svěrák, Z., Uhlíř, J. KDYŽ SE ZAMILUJE KŮŇ. Praha: Fragment, 2004. ISBN 80-

7200-910-9. 

Svobodová, E. a kolektiv. VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE. ŠKOLNÍ A 

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Praha: Portál, 2010. 168 s. ISBN 978-80-7367-

774-9. 



123 

 

Svobodová, E., Švejdová, H. METODY DRAMATICKÉ VÝCHOVY V MATEŘSKÉ 

ŠKOLE. Praha: Portál, 2011. 168 s. ISBN 978-80-262-0020-8. 

Ulrychová, I. DRAMA A PŘÍBĚH. Praha: AMU, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-

7. 

Ulrychová, I., Gregorová, V., Švejdová, H. HRAJEME SI S POHÁDKAMI: 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA V MATEŘSKÉ ŠOLE A NA 1. STUPNI ZÁKLADNÍ 

ŠKOLY. Praha: Portál, 2000. 120 s. ISBN 80-7178-355-2. 

Vágnerová, M. VÝVOJOVÁ PSYCHOLOGIE. Praha. Portál, 2000. 528 s. ISBN 80-

7178-308-0. 

Valenta, J. METODY A TECHNIKY DRAMATICKÉ VÝCHOVY. Praha: Grada, 

2008. 352 s. ISBN 978-80-247-1865-1. 

Zapletal, M. HRY VE MĚSTĚ A NA VSI. Most: Leprez, 1998. ISBN 80-86061-13-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 

 

PŘÍLOHY 

Seznam příloh: 

PŘÍLOHA Č. 1 Ilustrovaná báseň „Co všechno musí udělat jaro“ dětmi z MŠ 

PŘÍLOHA Č. 2 Ilustrovaná báseň „Co všechno musí udělat jaro“ dětmi ze ZŠ 

PŘÍLOHA Č. 3 „Vím – chci vědět“ v MŠ 

PŘÍLOHA Č. 4 „Vím – chci vědět“ v ZŠ 

PŘÍLOHA Č. 5 Strašidýlko Emílek očima dětí z MŠ 

PŘÍLOHA Č. 6 Dopis pro Emílka od dětí z MŠ 

PŘÍLOHA Č. 7 Zvířecí hádanky 

PŘÍLOHA Č. 8 Karty s vlastnostmi pro lišku 

PŘÍLOHA Č. 9 Budulínkovy dopisy 

PŘÍLOHA Č. 10 Budulínkovy myšlenky 

PŘÍLOHA Č. 11 Fotografie z realizace projektu „Budulínek je sám doma“ 

PŘÍLOHA Č. 12 Obálka knihy Lentilka pro dědu Edu 

PŘÍLOHA Č. 13 Ilustrace z knihy Lentilka pro dědu Edu 

 


