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Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá možnostmi uplatnění japonských pohádek 

v hodinách dramatické výchovy na 1. stupni základní školy. Cílem této práce je 

posoudit vhodnost japonských pohádek v hodinách dramatické výchovy. 

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V první kapitole 

teoretické části se zabývám stručnou teorií pohádek. Druhá kapitola pojednává 

o japonských pohádkách. Je zde popsána klasifikace japonských pohádek a pro 

představu také příklady těchto pohádek. Třetí kapitola pojednává o pohádkách 

v dramatické výchově. 

 Praktická část slouží k ověření cíle diplomové práce. Jsou v ní zpracovány a 

zreflektovány čtyři japonské pohádky, v nichž byly využity metody a techniky 

dramatické výchovy. Všechny lekce byly realizované na 1. stupni základní školy. 

Klíčová slova: pohádky, japonské pohádky, dramatická výchova, metody a techniky 

dramatické výchovy, 1. stupeň základní školy 

 

Abstract 

 The diploma thesis deals with the application of Japanese fairy tales in drama 

education lessons at Primary school. The goal of the thesis is to consider the suitability 

of Japanese fairy tales in the drama education lessons. 

 The thesis is divided into the theoretical and practical part. The first chapter of the 

theoretical part deals with a brief theory of fairy tales. The second chapter is about 

Japanese fairy tales. The classification of Japanese fairy tales is described and there are 

also some examples. The third chapter is about fairy tales in the drama education. 

The practical part serves to verify the goals of the diploma thesis. Four Japanese fairy 

tales, in which drama education methods and techniques were used, are processed and 

reflected. All the lessons were realized at Primary school. 

Key words: fairy tales, Japanese fairy tales, drama education, drama methods and 

techniques, first grade of Primary school 
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Úvod 

 Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila japonské pohádky a jejich využití 

v dramatické výchově na 1. stupni základní školy. Téma jsem si vybrala nejen proto, že 

studuji učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací na dramatickou výchovu, 

ale také kvůli mému dlouhodobému zájmu o japonskou kulturu. Přes deset let jsem 

studovala bojové umění aikido, které vzniklo právě v zemi vycházejícího slunce, 

Japonsku. Za tu dobu mi japonská kultura přirostla hodně k srdci. 

 Zabývat se japonskými pohádkami mě napadlo až při studiu dramatické výchovy na 

pedagogické fakultě. Zde jsem se poprvé setkala s japonskou pohádkou o Urašimovi, 

která mě zaujala především svým zvláštním, ne zcela tradičním koncem. To mě vedlo 

k otázce, jaké jsou vlastně japonské pohádky, čím se liší od pohádek českých, nám všem 

známých? Po jejich podrobnějším průzkumu jsem zjistila, že mnoho japonských 

pohádek opravdu nekončí šťastným koncem, a možná právě proto jsou tolik působivé a 

v člověku zanechají hluboký dojem. 

 Rozhodla jsem se tedy prakticky vyzkoušet, jaké mají japonské pohádky vliv na žáky 

1. stupně základní školy a zda mohou být tyto pohádky vhodným materiálem pro 

dramatickou výchovu. 

 Práci jsem rozdělila do dvou částí, na část teoretickou a část praktickou. První 

kapitola teoretické části se zabývá stručnou teorií pohádek. Budu se v ní věnovat 

původu pohádek, jejich strukturou a funkcemi. V neposlední řadě nabídnu i základní 

klasifikaci pohádek. Ve druhé kapitole diplomové práce se zabývám především 

specifiky japonských pohádek, jejich historií a strukturou. Pro představu zde uvádím 

i některé příklady nejznámějších i méně známých japonských pohádek. Třetí kapitola 

pojednává o pohádkách z hlediska dramatické výchovy. 

 V praktické části diplomové práce představuji čtyři lekce japonských pohádek, které 

jsem pomocí metod a technik dramatické výchovy realizovala na 1. stupni základní 

školy. Tyto lekce zároveň slouží k ověření cílů diplomové práce. 
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 Hlavním cílem této diplomové práce je prozkoumat, zda jsou japonské pohádky 

vhodným podkladem v procesu dramatické výchovy. Vedlejším cílem je posoudit, zda 

tyto pohádky nabízejí dostatek přínosných témat použitelných v dramatické výchově. 
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I. Teoretická část 

1. Pohádky 

1.1 Definice pohádky 

 Pohádka patří k jedněm z mnoha literárních útvarů, se kterým učitelé na 1. stupni 

základní školy pracují. I já ve své diplomové práci pracuji s pohádkou, proto považuji 

za užitečné uvést základní teorii pohádky. 

 Pohádka, které se dříve říkalo též báchorka, je útvar tak široký, že jej lze jen těžko 

zcela přesně definovat. Existuje mnoho definicí pohádky, které ji určitým způsobem 

vymezují a více či méně charakterizují. Podle Slovníku literární teorie je pohádka 

prozaický žánr lidové slovesnosti, jehož vyprávění podává objektivní realitu jako 

nadpřirozenou s naivní samozřejmostí, jako by vše bylo skutečné.1

 Luděk Richter napsal o pohádce: Pohádka je umělecká slovesná smyšlenka, o níž 

vypravěč i posluchač vědí, že není hodnověrnou věcnou zprávou o skutečnosti, nýbrž 

zábavným výmyslem, jehož odtažitost od reality je zdůrazněna nejen přímo vysloveným 

„bylo-nebylo“, přítomností kouzel, zázraků, nadpřirozených bytostí nebo přinejmenším 

až neuvěřitelné nadsázky, ale i zasazením děje do neurčité (většinou daleké) minulosti a 

svébytnou kompozicí.

 

2

1.2 Původ pohádek 

 

 Původ pohádek je dodnes neznámý. Sice existuje několik teorií o původu lidových 

pohádek, ale vědci se na jedné společné teorii nikdy neshodli. 

                                                

 

1 VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie, str. 281 
2 RICHTER, Luděk. Pohádka... a divadlo, str. 5 
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Pro pohádky je velmi významné jejich příbuzenství s mýty. Podle jedné z možných 

teorií o vzniku pohádek mají pohádky své kořeny právě v mýtech. Některé pohádky se 

z mýtů vyvinuly, jiné se do nich začlenily. Obě formy ztělesňovaly nahromaděnou 

společenskou zkušenost, neboť lidé si přáli vracet se k moudrosti z minulých dob a 

předávat ji příštím generacím.3

 Mýtus (z řeckého mýthos – vyprávění) je fabulovaný útvar vypovídající o historii 

bohů, člověka i o jiných přírodních a sociálních reáliích. Svou stavbou představuje 

mýtus složitý celek, obsahující vedle prvků sakrálních i zárodky pozdějších věd, 

uveďme zejména filozofii, etiku, umění či právo. Základní funkcí mýtu je 

zprostředkovat sociálně závazný výklad světa uvnitř dané kultury. Vytvořit v ní model 

chování pro různé oblasti lidské aktivity (práce, výživa, právo, sex, vědění, válka atd.) a 

tak zaručit stabilitu kultury, která mýtus produkuje. Mýty mají především symbolickou 

a náboženskou hodnotu, v minulosti totiž dávaly odpověď na základní otázky týkající se 

vzniku světa, člověka a bohů.

 

4

 Na rozdíl od pohádek měly mýty jinou sociální funkci, protože byly součástí 

náboženství a naplňovaly určitý ideologický program, zatímco pohádky byly 

nezávislým, tvůrčím aktem zábavného vyprávění.

 

5

 Mýtus se dá považovat za základ pohádek, neboť velké množství příběhů z mýtů se 

po jisté době znovu objevilo v některých literárních dílech, zejména také v pohádkách. 

Přesvědčíme se o tom v kapitole o japonských pohádkách. 

 Tento rozdíl funkcí se pokládá za 

hlavní rozdílný znak pohádek a mýtů. Přestože se mýty od pohádek v mnoha dalších 

oblastech liší, mají pohádky a mýty i řadu společných faktorů. V obou se vyskytují 

nadpřirozené bytosti a síly, obdobné problémy, a z nich pak vyplývající morální 

ponaučení. 

                                                

 

3 BETTELHEIM, Bruno. Za tajemstvím pohádek, str. 28 
4 Srov. VLAŠÍN, Štěpán. Slovník literární teorie, str. 241 
5 ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny, str. 36 
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 Další teorií o původu pohádek vznikla na základě hypotézy Theodora Benfeye. Ve 

své migrační teorii vysvětluje evropský původ pohádek. Podle něj vznikly pohádky, 

pověsti, mýty i písně na jednom místě, a odtud se různými cestami šířily dál. Benfey byl 

přesvědčen, že tímto původním místem byla Indie, odkud se pohádky začaly šířit až 

v 10. století, ale do evropských literatur pronikly až ve 12. století.6

 Naproti tomu teorie antropologická soudí, že pohádky vznikaly samostatně a 

souběžně u různých národů vlivem obdobných životních a kulturních podmínek.

 

7

 Dnes jsou již teorie o původu pohádky uzavřeny. Ukázalo se totiž, že žádná teorie 

nemůže původ pohádky plně objasnit, každá však určitým způsobem přispěla 

k postižení některého z typických rysů geneze pohádkových látek. Dnešní badatelé se 

shodují, že pohádky se šířily jen z kulturně vyspělých center, kterých bylo zjištěno 

osm

 

8

• severní Asie a severní a východní Evropa 

: 

• střední, západní a jihovýchodní Evropa 

• oblast Středozemního moře 

• poříčí Nigeru 

• poříčí Konga 

• východní Asie, Tibet, Indie a Indonésie 

• Oceánie 

• Austrálie 

 Podle Luďka Richtera mají kouzelné pohádky svůj původ v předzemědělském a 

loveckém období prvobytně rodové společnosti už v mladší době kamenné. Pohádky se 

                                                

 

6 Srov. ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny, str. 9-20 
7 RICHTER, Luděk. Pohádky...a divadlo, str. 8 
8 RICHTER, Luděk. Pohádky...a divadlo, str. 8 
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rodily v období, kdy byl svět pro člověka příběhem. Přirozená předanalytická 

společnost dříve svět vnímala jako příběh a toto vnímání světa je přirozené i u dětí. 

 Vliv na podobu dnešních evropských pohádek měly ale i další faktory: 

• zemědělská kultura (například pěstování hrachu, práce na poli) 

• křesťanská morálka a věrouka (včetně postavy ďábla) 

• středověká rytířská kultura (postavy jako jsou král, královna, princ, princezna, 

kult rytířů, kult ženy – její ochrany a dobývání)9

 Ruský formalista V. J. Propp vypracoval rozsáhlou studii, ve které se zabývá 

původem a genezí pohádek. Ve své knize Morfologie pohádky a jiné studie došel 

k závěru, že pohádky nemají základy v nějakých zvláštnostech lidské psychiky nebo 

umělecké tvorby, ale v historické realitě. To, co se dnes vypravuje, lidé kdysi skutečně 

dělali, a to, co nedělali, to si představovali.

 

10 Pohádky mají podle Proppa svůj původ 

pravděpodobně v sakrálních vyprávěních, která jsou úzce spjata s iniciačními rituály 

(obřady zasvěcení) a s dávnými představami člověka o smrti. K obřadu, kterým mladí 

chlapci překračovali práh dospělosti, se váží například pohádkové motivy odchodů 

nebo vyhnání dětí do lesa, dřevěná chaloupka v lese s babou Jagou, zabití a oživení, 

získání kouzelného prostředku, moudré rady apod. K představám smrti se vztahují 

pohádkové únosy dívek draky, různé způsoby zázračného narození, cesty do jiných říší, 

zákazy smíchu, jídla nebo jiná omezení.11

 V pohádkách neexistuje přesná hranice mezi oběma rituálními okruhy, neboť 

v konkrétních motivech se často prolínají. Podstatné pro pohádky je to, že jejich 

složením vzniká dějová osnova, která odpovídá základnímu kompozičnímu uspořádání 

kouzelných pohádek. 

 

                                                

 

9 Srov. RICHTER, Luděk. Pohádka...a divadlo, str. 6 
10 PROPP, Vladimír. Morfologie pohádky a jiné studie, str. 169 
11 ŠMAHELOVÁ, Hana. Návraty a proměny, str. 36 
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 Dnes pohádku známe především z literatury nebo se s ní můžeme setkat v divadle, na 

filmovém plátně či v rozhlasovém vysílání. Původně však pohádka vznikla a po celá 

staletí žila jen ústním předáváním. 

 Pohádky se vyprávěly odpradávna, dědily se z generace na generaci a teprve koncem 

18. století se v Evropě začaly sbírat a vydávat knižně. Od poloviny 19. století nahradil 

původní označení báchorka termín pohádka a ta se také od této doby stala četbou pro 

děti. Nejčastěji jsou pohádky psány v próze, můžeme se ovšem setkat i s pohádkovými 

dramaty nebo pohádkami psanými veršem. 

 Všeobecně se traduje, že pohádky byly určeny dětem, ale není tomu tak. Původní 

(lidové, folklorní) pohádky byly totiž původně určeny dospělým posluchačům. Tyto 

pohádky pro dospělé často končily smutným koncem, některé byly psány velice hrubým 

jazykem, velmi často také s erotickým podtextem. Téměř vždy ale reagovaly na těžké 

životní situace (např. neúroda, hladomor, spory v rodině atd.). 

 Prostřednictvím těchto příběhů si lidé předávali svá moudra a životní zkušenosti, 

vyjadřovali ale také své touhy a tajná přání. Z každého takového vyprávění si posluchač 

vždy odnesl nějaké poučení. Až postupem času se místo dospělých staly posluchači děti. 

Jelikož vyprávění pohádky záviselo především na samotném vypravěči, na daném 

prostředí, události a konkrétním publiku, bylo vyprávění pohádky vždy jedinečné. 

1.3 Struktura pohádek 

 Děj pohádek se odehrává na neurčitém místě (kdesi) a v neurčitém čase (tenkrát, 

kdysi). Posluchač pohádky si tak může lépe představit, že se děj pohádky odehrává 

právě v jeho zemi a na místě, které je mu alespoň trochu známé, blízké. Pohádka má 

svou ustálenou strukturu, vyskytují se v ní typické postavy, které jsou vždy 

jednoznačné, mívají podobný typ výstavby a slovních spojení. Hrdinové pohádek jsou 

buď dobří, nebo zlí. Kladní hrdinové čelí různým nástrahám a nebezpečím a k dosažení 

svých cílů jim obvykle pomáhá buď nějaká nadpřirozená bytost nebo kouzelný předmět. 

 Mezi charakteristické rysy pohádek patří typické formule, zejména úvodní (byl 

jednou jeden, bylo nebylo) a závěrečné (jestli neumřeli, žijí tam dodnes, a žili šťastně až 

do smrti). Dále jsou pro pohádky typická opakující se magická čísla 3, 7, 9 (tři synové, 
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tři úkoly, za sedmerými vrchy, za devatero horami). V pohádkovém příběhu zpravidla 

vítězí dobro nad zlem. Pohádky má snad každý národ a zajímavé je, že například 

typické motivy a témata se ve všech pohádkách opakují. Základním motivem všech 

pohádek je obvykle boj dobra se zlem.12

1.4 Klasifikace pohádek 

 

 Klasifikací pohádky se zabývalo již mnoho autorů a postupem času se třídění 

pohádky ustálilo na 4 základních druzích: pohádky kouzelné (fantastické), zvířecí, 

legendární a novelistické. Někdy je jako zvláštní skupina uváděna pohádka kumulativní. 

Tuto klasifikaci pohádek jsem si vypůjčila od Luďka Richtera. 

Kouzelné pohádky neboli fantastické jsou nejstarodávnější i nejpočetnější skupinou 

pohádek. Zakládají se na dávných představách o světě. Původně nebyly určeny dětem, 

ale dospělým. Jejich syžety se odvozují z archaických rodových mýtů a obřadů iniciace, 

spojených s bolestnou zkouškou odolnosti, s představou dočasné symbolické smrti 

(motiv netvora pojídajícího či ohrožujícího adepta), styku s duchy a znovuzrození 

(vysvobození princezny, sňatek).13

 Většina kouzelných pohádek má mužského hrdinu, nechybí však ani kouzelné 

pohádky s ženskou hrdinkou.

 Jak už sám název vypovídá, vystupují v těchto 

pohádkách kouzelné bytosti, obři, skřítci, démoni, víly, sudičky, čerti, čarodějnice a 

čarodějové a další. Každé z těchto bytostí byl historickou platností určen určitý 

archetyp. Archetyp představuje pravzor, tradicí posvěcenou a typickou postavu, 

postavenou na symbolice, kterou jsou schopni rozeznat dospělí, ale už i samotné děti. 

14

Zvířecí pohádky nám mohou pomoci k poznávání našich vlastních lidských vlastností 

pomocí nositelů symboliky, a to zvířat. Zvířata v těchto pohádkách vystupují jako lidé, 

mají podobné vlastnosti, umějí mluvit a často dělají lidem naschvály, nebo jim naopak 

 

                                                

 

12 Srov. MOCNÁ, Dagmar-PETERKA, Josef. Encyklopedie literárních žánrů, str. 473 
13 MOCNÁ, Dagmar-PETERKA, Josef. Encyklopedie literárních žánrů, str. 473 
14 RICHTER, Luděk. Pohádka... a divadlo, str. 14 
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pomáhají. Zvířecí pohádky přecházejí v bajky, vyznačují se alegoričností a moralitou.15

Legendární pohádky vyprávějí o lidech, kteří pochybili a podstoupili pak neuvěřitelná 

trápení, ale dík pokoře a pokání došli smíření, i o těch, kteří dík pýše a nerozumu 

dopadli přesně naopak.

 

Jejich typickým znakem je mravouka. V těchto pohádkách se hojně používá groteskní 

nadsázka a paralela. Mají také jednoduchou fabuli a nemnoho postav (většinou 2-3). 

16

Autorské pohádky jsou oproti pohádkám lidovým geneticky mladší a lidovou tradici 

vědomě překračují. Více jsou v ní zastoupeny reálné a aktualizační prvky (sociální a 

etické problémy, civilizační změny). Kouzelné motivy se stávají součástí každodenní 

reality.

 Těchto pohádek je nevelký počet, většinou mají jednoduchý 

děj a bývají odrazem náboženských tradic. Opírají se nejčastěji o postavy z církevního 

prostředí a biblické postavy, nejčastěji o putování Krista a sv. Petra, ale také o Smrti, 

kterou se někdo nemoudře pokusí polapit, aby nakonec zjistil, že život bez smrti být 

nemůže. 

17 Tyto pohádky tvoří skupinu pohádek přepracovaných do podoby scénáře pro 

film, knihu či divadlo. Často se těmto pohádkám říká pohádka moderní nebo umělá. 

Charakteristickou vlastností těchto pohádek je zmírnění dopadu zlých skutků na člověka 

tím, že mu bývá dána šance nápravy a polepšení.18

Novelistické pohádky, někdy též nazývané jako pohádky ze života, u Proppa pohádky 

o lidech. Jejich příběhy vycházejí z každodenního života, buď vesnice, nebo města. 

Také její postavy jsou z běžného života, například jsou to řemeslnící, obchodníci apod. 

Hrdinové musejí často spoléhat na svůj důvtip nebo sílu, neboť vliv kouzelných sil je 

omezen nebo úplně chybí. 

 Autorské pohádky se v poslední 

době těší značnému zájmu dětí, rodičů i učitelek na úkor pohádek klasických, lidových. 

Je to dáno asi tím, že tyto pohádky jsou dobově více aktuální, ale především se 

vyskytují ve filmové či seriálové podobě. 

                                                

 

15 MOCNÁ, Dagmar-PETERKA Josef. Encyklopedie literárních žánrů, str. 473 
16 RICHTER, Luděk. Pohádka...a divadlo, str. 20 
17 MOCNÁ, Dagmar-PETERKA Josef. Encyklopedie literárních žánrů, str. 473 
18 SVOBODOVÁ, Eva-ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, str. 110 
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Kumulativní pohádky jsou specifické v tom, že se v nich mnohonásobně opakuje 

stejný děj nebo prvek, dokud se takto vytvořený řetězec nepřeruší nebo nerozplete 

v opačném sledu. Obsahem je například odesílání od jednoho ke druhému, řada setkání, 

řada výměn, postupné objevování nezvaných hostů nebo postupná snaha řady zvířat 

vyhnat nezvaného hosta. Příkladem takové pohádky je například česká pohádka 

O kohoutkovi a slepičce nebo O Koblížkovi. Prvky kumulace můžeme ovšem najít 

i v jiných, výše uvedených, pohádkách. 

 Bylo by jistě možné do této klasifikace zařadit i pohádky japonské, o kterých se více 

rozepíši ve druhé kapitole diplomové práce. Legendární pohádky vznikly na základě 

mýtů a různých starších buddhistických legend, jiné byly ovlivněny šintoismem a 

vyskytují se v nich četná božstva tohoto náboženství; v kouzelných japonských 

pohádkách se objevují horské čarodějnice jamamby, horští skřítci tengu, vodníci kappa 

apod. Zvířecí pohádky nás naopak seznamují s nejčastěji se vyskytujícími zvířaty 

v Japonsku a podobně jako v ostatních zvířecích pohádkách, i zde mají zvířata 

nadpřirozené schopnosti a umějí mluvit. Více se o klasifikaci japonských pohádek 

zmiňuji v kapitole o japonských pohádkách. 

1.5 Funkce pohádek 

 V mladším školním věku patří žánr pohádky stále mezi hlavní složku četby dětí. 

Pohádky mají nesporně významný výchovný vliv na své čtenáře a to hned z několika 

důvodů. Především jsou pohádky nositeli etických hodnot a ukazují mu základní normy 

mezilidských vztahů. Luděk Richter ve své publikaci jasně formuluje některé funkce 

pohádek. Pohádky dítěti poskytují: 

• zábavu 

• poznávání a upevňování vědomí o řádu světa 

• poznání hodnot – poznání kladů a záporů, poznání co je dobré a co je špatné 

• psychosociální poznávání a zvládání mezilidských vztahů 

• mravní výchovu – dobro bývá odměněno, zlo potrestáno 
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• vytváření a upevňování ideálů – dítě se ztotožní s tím, komu by se chtělo 

podobat 

• identifikační vzory 

• sociální cítění 

• citové prožívání 

• estetický prožitek 

• rozvíjejí představivost a fantazii 

• pomáhají rozvoji myšlení, inteligence a poznávacích schopností 

• jazykový rozvoj – rozšiřování slovní zásoby19

                                                

 

19 Srov. RICHTER, Luděk. Pohádka…a divadlo, str.  
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2. Japonské pohádky 

 Pohádky mají v Japonsku dlouholetou tradici. Provázely japonský národ již ve 

starověkém Japonsku a dodnes tyto pohádky odrážejí japonské zvyky, tradice a hodnoty. 

Mnoho vlivů, které formovaly japonské pohádky, přišlo do Japonska ze sousední Číny a 

Koreje. V rámci šíření buddhismu můžeme vysledovat i částečný vliv ze země jeho 

původu, Indie. Každý národ má však svoje původní pohádky, i Japonci je mají. Někdy 

nám tyto pohádky mohou přijít neobvyklé, jindy v nich ovšem můžeme najít i jistou 

podobnost s našimi pohádkami. 

 Hlavním obdobím pro vykládání pohádek na japonském venkově byla zima. 

Japonské rodiny tehdy převážně pracovaly v zemědělství, a v zimě tudíž nemohly 

pracovat na polích. Většina prácí se odehrávala uvnitř obydlí, obyvatelé zůstávali ve 

svých příbytcích, a tak zde byl dostatek času pro vyprávění nejrůznějších příběhů. 

Vypravěči byli stařešinové domácnosti, muži i ženy, a také různí návštěvníci kočovných 

profesí, na jejichž pravidelnou návštěvu se vesnice těšila.20

 Pohádky se ovšem nevyprávěly libovolně, nýbrž jen při určitých příležitostech a 

svátcích. Měly tudíž i rituální funkci. Takovými příležitostmi byly například předvečer 

Nového roku, svátky místních božstev nebo večery, kdy se čekalo na východ měsíce. 

Podobně jako u některých jiných národů Asie a Oceánie i v Japonsku se v minulosti 

považovalo za nepřípustné vyprávět pohádky za bílého dne.

 

21

2.1 Nejstarší písemné památky 

 

 Za nejstarší první japonsky psaná díla se považují kroniky Kodžiky (Zápisy 

o dávných věcech) a Nihonšoki (Japonské záznamy). Jak naznačují jejich názvy, jde 

o záznamy místních učenců, které byly původně předávány ústní formou. V příbězích 

v Kodžiky se můžeme dočíst o mýtech, legendách a historických událostech starověkého 

                                                

 

20 LUFFER, Jan. Strašidelný chrám v horách, str. 226 
21 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 188 
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Japonska. Nalezneme zde i přeměny lidí a bohů ve zvířata, popisy krajiny nebo zmínky 

o nejrůznějších zvířatech, ptácích a rostlinách nebo vyprávění o božských a později 

i o lidských hrdinech velké minulosti.22

 Kronika, která zaznamenává i nejstarší ústně tradované pověsti, písně a pohádky, má 

mimořádný význam nejen pro studium japonské literatury, ale i její historie a 

náboženství. 

 Kodžiky byla dokončena v roce 712 na příkaz 

císařského dvora, pro který zapisovatel Jasumaró sepsal vše, co slyšel od 

profesionálního vypravěče (či vypravěčky) Hieda no Are. U této osoby dodnes není 

prokázáno, zda se jednalo o muže či ženu. 

 Kronika Nihonšoki byla napsána v čínštině po vzoru čínských kronik v roce 720. 

Byla sestavena na příkaz císařovny Genšó a kromě dvou svazků, které obsahují mýty a 

legendy, obsahuje převážně historické události dávného Japonska.23

 V roce 713 začaly být na příkaz císařského dvora shromažďovány zápisy fudoki 

z různých provincií Japonska. Fudoki obsahovaly záznamy historických událostí, mýty, 

pověsti, ale i tradice a zvyky od vesničanů, většinou nejstarších mužů a žen ve vesnici, 

kteří si stále pamatovali vyprávění svých předků a udržovali dávné tradice. Dodnes se 

zachovalo pět z nich. V Tango fudoki najdeme pověst o Urašimataróovi, rybáři, který 

byl pozván mořským králem do Dračího paláce na dno moře. Jedná se o původní mýtus, 

ze kterého později vzniklo několik verzí pohádky o Urašimovi. 

 

 V klasické etnologické práci Prehistorické studie předkládá Šinobu Orikuči zajímavý 

názor, že nejstarší vrstvu japonských náboženských představ o světě tvoří horizontální 

kosmologie oceánu. Podle těchto představ ležela daleko za mořem bájeslovná říše zvaná 

Věčná země, odkud v určitých pravidelných obdobích přijížděly k japonským břehům 

výpravy nadpřirozených bytostí, zvaní marebito (Vzácní lidé). Tito vzácní návštěvníci 

byli vlastně zbožštění předkové. Přicházeli, aby přispěli svým dílem posvátné životní 

energie a stvrdili svou přítomností věčný a smysluplný koloběh života svého lidu. 

                                                

 

22 Srov. CAMPBELL, Joseph. Orientální mytologie, str. 448 
23 Srov. WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury, str. 220 
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Představa této bájné země v jižním Tichomoří se časem v kolektivním vědomí 

ztotožnila s myšlenkou ráje a splynula i s jinými mořskými či podmořskými motivy 

mytologie dovezené z Číny. Někdy se vidina tohoto zámořského ráje odehrává nad 

mořským obzorem, jindy, tak jako v mýtu o podmořském paláci Dračího krále, klesá 

hluboko na dno oceánu. Nejznámější japonskou verzí tohoto příběhu je lidová pověst 

o Táro Urašimovi, která byla mnohokrát zpracována i v moderní literatuře.24

 Dochované fudoki jsou dnes velice cenným historickým materiálem a vzhledem 

k tomu, že je sepisovali buď guvernéři, nebo jiní vyšší úředníci provincií, mají některé 

části i hodnotu literární.

 

25

 V 10. století se do obliby dostala výpravná prozaická díla monogatari. Ta zpočátku 

zpracovávala a rozšiřovala starší pohádkové motivy, dosud tradované jen orálně. Soudí 

se, že čtenářkami těchto příběhů byly hlavně ženy, ale autory naopak muži.

 

26 Za 

nejstarší dochované dílo japonské prózy je považován tzv. Otec příběhů – Taketori 

monogatari (Vyprávění o sběrači bambusu), který byl zachován v písemné podobě už 

od začátku středověku. Autor není dodnes znám. Vznikl pravděpodobně počátkem 10. 

století. Zpracovává zřejmě starší, už existující pohádkový příběh o muži, jenž při sběru 

bambusu nalezl uvnitř bambusového stvolu malinkou dívenku. Sběrač bambusu se jí 

ujme a ona vyroste v nadpozemsky půvabnou krasavici, nebeskou princeznu jménem 

Kagujahime (Princezna zářící paprsek), o niž se ucházejí vznešení šlechtici. Jména pěti 

nápadníků silně připomínají příslušníky japonského císařského dvora v 8. století, což 

vedlo literární historiky k názoru, že příběh byl psán jako satira namířená proti určité 

skupině dvořanů. Princezna podrobí nápadníky řadě zkoušek, při nichž jsou zesměšněni 

a v jejich osobách i celá dvorská aristokracie. Výjimečnost postavení císaře je naopak 

zdůrazněna. Princezna zářící paprsek se však jakožto pozemšťanka nakonec musí vrátit 

na Měsíc.27

                                                

 

24 Srov. LÍMAN, Antonín. Krajiny japonské duše, str. 11 

 

25 Srov. WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury, str. 16 
26 Srov. WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury, str. 20 
27 WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury, str. 274 
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 Pohádkový motiv kouzelného zrození nebo úkolů pro nápadníky se objevuje 

v japonských pohádkách poměrně často. 

 Vyvrcholením japonské prózy této doby je dílo Gendži monogatari (Příběh 

o Gendžim) od paní Murasaki Šikibu, která byla dvorní dámou. Příběh líčí jednak 

milostná dobrodružství prince Gendžiho s nejrůznějšími typy žen, současně ale podává 

realistický popis života u dvora. Děj zavádí hrdiny do rozmanitých životních situací, líčí 

rodinné a osobní vztahy, ale i intriky a mocenské spory, aristokratické zábavy, obřady 

i slavnosti. Hlavním motivem však zůstává láska a hledání milostného vztahu.28 Díky 

psychologickému přístupu k postavám a realistickému vylíčení tehdejší doby autorka 

svým dílem předčila dobu o několik století. Proto je Příběh o Gendžim považován za 

první psychologický a realistický román světa. Žádné jiné dílo nemělo natolik hluboký 

vliv a určující vliv na japonskou literární tvorbu následujících staletí, jako právě Gendži 

monogatari. Svým významem se doslova klene nad celou literární historií Japonska a již 

od časů svého vzniku přes středověk, novověk až do doby moderní, kdy je vynikající 

spisovatelé několikrát převedli do současného jazyka, neustále přitahovalo pozornost. 

Jeho jednotlivé epizody jsou důvěrně známy většině Japonců, neboť dílo bylo trvalým 

zdrojem inspirace pro různé žánry, bylo studováno, komentováno, citováno, adaptováno 

a s láskou čteno, až se stalo estetickým ideálem japonské kultury.29

 Z 9. století pochází sbírka buddhistických zázračných povídek, zdůrazňujících 

působení karmy a okamžitý dopad dobrých a zlých skutků Nihon rjóiki (Zázračné 

příběhy japonské). V těchto příbězích vystupují zázračné děti, zázračná zvířata, démoni, 

nesmrtelní mudrci, Buddha. Nachází se zde například příběh o liščí manželce, která 

v podobě ženy porodí muži dítě. Na toto téma existuje také mnoho japonských 

pohádek.

 

30

 Folklór vznikající mezi venkovským lidem zůstal ve své většině pro nejvyšší 

vzdělané vrstvy obyvatel tvorbou neznámou. Jeho studiem se až do konce 19. století 

 

                                                

 

28 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 160 
29 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 161 
30 Srov. BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 159 
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nikdo vážněji nezabýval. Výjimkou bylo jen několik učenců národní nauky kokugaku 

z doby Edo, kteří si v cestovních denících okrajově všímali i nářečí, přísloví a zvyků 

vesničanů v provinciích, jež navštívili, a zanechali tak po sobě sice fragmentární, ale 

pro folkloristiku důležité zprávy o lidové kultuře své doby.31

2.2 Sbírání japonských pohádek 

 

 Ojedinělým pokusem o systematické zaznamenání japonského lidového folklóru byl 

průzkum učence Jašira Hirokaty (1758-1841). V letech 1816-1817 rozeslal do všech 

provincií Japonska dotazníky týkající se zvyků, obřadů, pořekadel, zaklínacích formulí, 

lidových divadelních forem atd. Na základě odpovědí pak sestavil dílo nazvané Soupis 

starých a nových věcí. 

 Předmětem vědeckého studia se však japonský folklór stal až ve druhé polovině 

19. století, kdy se západní civilizace začala zajímat o Japonsko. Došlo k prvním 

pokusům nalézt a zaznamenat japonskou ústní lidovou tradici. Lidé ze západu se toužili 

dozvědět něco o pohádkách v Japonsku. Jedním z prvních významných mužů, kteří 

přispěli k značnému zájmu o japonský folklór, byl spisovatel řecko-irského původu, 

Lafcadio Hearn. Tento japanolog propagoval japonský folklór také v zahraničí. Ve svém 

díle Kaidan Japonské příběhy publikoval japonské lidové příběhy, legendy, pohádky 

o nezbedných dětech nebo duchařské historky. 32

 Další významný sběratel japonského folklóru byl Kunio Janagita. Tento básník, 

folklorista a etnograf, který procestoval celé Japonsko, je považován za zakladatele 

japonské folkloristiky. Janagitu celý život znepokojovaly změny, jaké způsobila 

modernizace na konci 19. a zejména na počátku 20. století. Neustále se snažil nalézt pro 

reformy varianty smírné s dosavadními zvyklostmi a zachovat to, co považoval za dobré 

z tradičního Japonska.

 

33

                                                

 

31 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ,Vlasta. Vějíř a meč, str. 186 

 

32 http://www.iliteratura.cz/Clanek/10217/hearn-lafcadio-kaidany-japonske-pribehy 
33 http://www.iliteratura.cz/Clanek/15317/janagita-kunio-tono-monogatari 
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 Sbírku 119 lidových příběhů, legend a pohádek z oblasti Tóno sepsal a vlastním 

nákladem vydal pod názvem Tóno monogatari roku 1910. Jednotlivé epizody čtenáři 

umožňují utvořit si představu o typickém tradičním japonském životě. V Tóno 

monogatari vystupují zvířata i nadpřirozené bytosti a jsou velmi věrohodně popisovány. 

 V roce 1930 vydal Janagita Kunio sbírku pohádek Nihon mukašibanaši šú. Jeho 

následovník, japonský folklorista Keigo Seki, navázal na svého učitele a v roce 1950 

uveřejnil nejpopulárnější sbírku japonských pohádek vůbec Nihon mukašibanaši šúsei. 

 V současné době zájem o sbírání japonských příběhů nevyhasl. Naopak, japonské 

lidové slovesnosti se věnuje celá řada odborníků nejen v Japonsku, ale i ve světě. 

 Bohužel, v dnešní době, kdy ústní vyprávění nahradilo sledování televize, už nemá 

pohádka u japonských dětí takovou důležitost. Životní styl nejen japonských dětí se 

změnil, zpřetrhaly se kdysi pevné vazby mezi dětmi a prarodiči, kteří velkou měrou 

vždy přispívali k ústnímu předávání lidového vypravěčství. „S pohádkami v Japonsku je 

to dnes asi jako u nás. Nové pohádky píší většinou jenom spisovatelé a ty staré si už i na 

venkově jen málokde vypravují dospělí mezi sebou. Místo toho se vydávají pohádky 

různě upravené v knížkách a čtou si je hlavně děti.34

 V Japonsku se do popředí namísto pohádek dostávají komiksy (japonsky manga), 

které si oblíbily nejen děti, ale i dospělí. Japonská manga jsou velice pestrá, zaměřena 

na všechny věkové skupiny. Kodomo manga jsou dětské komiksy. V nich můžeme najít 

některé tradiční japonské pohádky převedené do moderní podoby. V současném 

Japonsku je žánr manga velice rozvinutý a populární.

 

35

2.3 Struktura japonských pohádek 

 

 V Japonsku jsou pohádky nazývány mukašibanaši, otogibanaši nebo dówa.36

                                                

 

34 ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Prodaný sen, str. 156 

 

35 WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Slovník japonské literatury, str. 300 
36 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 2 
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 Mukašibanaši je termínem nejpoužívanějším. Jde o složeninu dvou slov. Mukaši 

znamená dávno, hanaši vyprávění. Mukašibanaši můžeme doslova přeložit jako starý 

příběh nebo starodávné vyprávění. Tento termín je odvozen z typické úvodní formule 

mukaši, mukaši (před dávnými časy).37

 Otogibanaši znamená noční setkání, nebo druh noční hlídky držené skupinami lidí, 

kteří uctívali stejné buddhistické a šintoistické božstvo. 

 

 Dówa je příběh pro děti a v současnosti se používá spíše pro umělecké příběhy psané 

moderními autory.38

 Základním charakteristickým rysem japonské pohádky jsou typické motivy 

(například neobvyklá zrození, nalezení pokladu ve snu, nadpřirozený choť, rozpory 

mezi sousedy). Další významný prvek, který je součástí japonských pohádek, tvoří 

japonské citoslovce a onomatopoie, která jsou považována za nejtěžší výzvu pro 

překladatele japonské literatury. Japonské citoslovce a onomatopoie mají za úkol 

napodobit: 

 

• jednoduché zvuky z okolí (giongo): kori kori – kousání jídla, goro goro – dunění 

hromu 

• hlasy zvířat či lidí (giseigo): štěkání psa – wan, wan, kvákání žáby – kero, kero, 

křičící žena – kyakya 

• vizuální nebo hmatový stav věcí (gitaigo): kirakira – zářící hvězdy 

 Citoslovce a zvukomalebná slova dodávají pohádkám živost. V českém překladu 

jsou tato slova buď úplně vynechávána (například v knize Japonské pohádky, přeložila 

Zlata Černá), nebo se nahrazují českými výrazy. Pouze v knize Strašidelný chrám 

v horách jsem našla japonská onomatopoea v jejich původním znění. 

 Velký prostor v japonských pohádkách nabízí hlavně homonyma, stejně znějící slova 

s různým významem, a tyto pohádky toho využívají. Někdy jsou takovéto slovní hříčky 

                                                

 

37 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 2 
38 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 2 
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spojeny se zvukomalbou. Například jeden příběh vypráví o muži jménem Kahei, který 

se vydal okopat své políčko a slyšel vrány křičet kahei, kahei!, rozzlobil se, že si z něj 

dělají legraci, a hodil po nich kámen, vrány křikly kahei! kuwa! (kuwa = motyka), muž 

si uvědomí, že si zapomněl motyku, a vrací se pro ni, vrány křičí ahó! Ahó! (aho =  

blázen) a muž věří, že mluví celou dobu o něm.39

 Japonci mají smysl pro humor. Homonyma v japonském jazyce vytváří často 

humorné situace, ale bohužel bývá těžké je přeložit do českého jazyka. 

 

 Stejně jako české pohádky i ty japonské začínají typickými úvodními formulemi. Na 

začátku pohádky sloužily k navození atmosféry a k upoutání pozornosti posluchačů. 

České pohádky začínají většinou frázemi: „bylo nebylo“ a končí „žili šťastně až do 

smrti“. Mezi nejčastěji používané formule japonských pohádek v originálním znění 

patří40

• mukaši mukaši – před dávnými časy 

: 

• zutto mukaši no ómukaši – před mnoha a mnoha lety 

• mazu aru tokoro ni, džidži to baba to ga arimašita – kdysi žil starý muž a stará 

žena 

 Tyto formule jsou použity už ve sbírce Nihon Ryoiki z 8. století a v Ise monogatari 

z poloviny 10. století.41

• mukaši mukaši sono mukaši – dávno a dávno a ještě předtím 

 Dalšími častými úvodními formulemi na začátku pohádky jsou: 

• mukaši mukaši aru tokoro ni – dávno a dávno kdesi 

Pohádky mohou být zakončeny pěti různými frázemi: 

 a) fráze, která vysvětluje, že hrdina nebo hrdinka se stali šťastnými, b) potomci 

hlavního hrdiny se měli dobře, c) fráze, která označuje konec příběhu, d) dává morální 

                                                

 

39 LUFFER, Jan. Strašidelný chrám v horách, str. 235 
40 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 2-3 
41 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 3 
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ponaučení, e) vysvětlení rostlinného nebo zvířecího druhu. Poslední z uvedených se 

vyskytuje hlavně v bajkách.42

 Příklady závěrečných formulí na konci pohádek jsou: 

 

• „Sore de ičigo sakaeta“ – a hrdina žil šťastně až do smrti 

• „Magoko šigeta“ – potomkům se dařilo dobře 

• „Sore bakkari“ – to je vše 

• „Sore da kara hito no mane wo suru mono dewa nai“ – neměli byste 

napodobovat ostatní lidi43

 Úvodní i závěrečné formule lidoví vypravěči vždy pečlivě zachovávali. Bylo také 

zvykem, že posluchači na důkaz své bedlivé pozornosti po skončení úseku vyprávění 

reagovali krátkými frázemi či slovy vyjadřujícími souhlas, údiv a podobně.

 

44

 V českém překladu jsou úvodní a závěrečné formule většinou vynechány, nejsou 

totiž pro příběh zas tak důležité. Můžeme se s nimi setkat pouze v knize Strašidelný 

chrám v horách, kde jsou některé úvodní i závěrečné formule zachovány, nejsou ovšem 

přeloženy do českého jazyka. 

 

 Dalším typickým rysem japonských pohádek je opakování, neboli zdvojování jmen a 

osob, které evokuje pocit naléhavosti, například „Nevěsta, nevěsta!“, „Urašimo, 

Urašimo, nenašel by sis nějakou nevěstu, dokud jsem ještě při zdraví?“, „Dědečku, 

dědečku, včera jsi mi zachránil život.“ Opakují se i celé věty, například „Prosím 

pospíchej, prosím pospíchej.“, „To je smutné, to je smutné.“ 

 V japonských pohádkách se vyskytují běžně i krátké básně tanka. Jelikož mistrovství 

ve skládání tanek často závisí na slovních hříčkách, evokacích nebo literárních 

narážkách, lze je jen obtížně umělecky či doslova překládat. Stejně jako úvodní a 

závěrečné formule proto bývají tanka v českém překladu úplně vynechávány. 
                                                

 

42 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 3 
43 Seki, Keigo. Types of Japanese Folktales, Indiana University, Asian Folklore Studies, 1966, str. 7 
44 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 187 
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2.4 Klasifikace japonských pohádek 

 Japonské pohádky folkloristé obvykle dělí do třech základních typů45

• pohádky zvířecí 

: 

• pohádky pravé 

• pohádky žertovné 

 Každá jednotlivá kategorie obsahuje její základní charakteristiku a příklady pohádek. 

Tyto příklady jsem vybírala především ze sbírky japonských lidových pohádek a pověstí 

přeložených Janem Lufferem Strašidelný chrám v horách a také z knihy sestavené 

Zlatou Černou a Miroslavem Novákem Japonské pohádky. Tato druhá sbírka je, podle 

mého názoru, převyprávěná ve stylu o něco bližším evropským pohádkám. Je také 

zajímavé zjištění, že v obou sbírkách se vyskytují obdobné pohádky, ale jde o odlišné 

verze téhož námětu. 

2.4.1. Pohádky zvířecí 

 Tvoří asi nejpočetnější skupinu japonských pohádek vůbec. Stejně jako v našich 

českých pohádkách mají i zvířata v těch japonských nadpřirozené schopnosti, umějí 

mluvit a jsou jim přičítány kouzelné vlastnosti. Motivy japonských zvířecích pohádek se 

podobají pohádkovým motivům jiných národů, avšak vystupují v nich jiná zvířata.46

                                                

 

45 Srov. BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 188 

 

Často na sebe berou podobu lidí nebo se přeměňují v předměty. Nejčastěji se můžeme 

v japonských pohádkách setkat s liškou kicune, opicí saru a jezevcem tanuki (ve 

skutečnosti se jedná o psíka mývalovitého). Dalšími častými zvířaty, která zde 

vystupují, jsou krysa ratto, kočka neko, pes inu, vlk ókami, vydra kawauso, krab kani a 

lasička itachi. Dalšími častými zvířecími hrdiny jsou někteří ptáci chórui (vrána karasu, 

vrabec suzume, jeřáb kurén), vodní živočichové suisei dóbutsu (ryby sakana, želva 

kame, medúza kurage) a také hmyz konchú (nejčastěji mravenec ari). 

46 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 188 
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 Úloha některých zvířat bývá často odlišná od té, na kterou jsme zvyklí z našich 

obvyklých představ. Tak třeba myšky se častěji vyskytují v roli kladných pohádkových 

hrdinů, protože v souladu s japonskými tradicemi jsou myši ztělesněním hojnosti a 

dostatku.47

 Želvy se těší velké úctě, neboť patří spolu s borovicí a jeřáby mezi tři symboly štěstí 

a dlouhověkosti. Želvy jsou postavy kladné a většinou jsou to poslové bohů. 

 

 Známou zvířecí pohádkou je pohádka Kočičí palác. Tato pohádka popisuje přátelství 

mezi dívkou Jukiko a černou kočkou. Obě slouží v domě zlé paní, která kočku týrá. 

Jednoho dne se kočka ztratí a dívka se jí vydává hledat. Po náročné cestě dorazí do 

jedné vesnice, jejíž obyvatelé dívku varují, aby dále už nechodila, že je to nebezpečné. 

Jukiko se i přesto rozhodne čelit nebezpečí a najde svou kočičku, proměněnou v ženu, 

avšak s kočičím obličejem, v Kočičím paláci. Ta jí sdělí, že je na místě, kde se scházejí 

všechny kočky z Japonska poté, co musely snášet všechna utrpení, která je postihla 

mezi lidmi, ale že musí okamžitě pryč, protože v Kočičím paláci není místo pro lidi a 

kočky by ji mohly roztrhat. Nakonec dá Jukiko dar, který ji má ochránit před ostatními 

kočkami. Jukiko se vrací zpět. Poté, co se ukáže, že dárkem bylo 10 zlaťáků, se Jukiko 

vyplatí ze služby a koupí si malý krámek, ve kterém spokojeně prodává cukroví a dál 

žije. Paní domu se ze závisti vydá za kočkou také, ale díky své špatné povaze žádný dar 

nedostane a ostatní kočky ji roztrhají.48

 V této skupině najdeme také pohádky, které líčí, jakým způsobem přišla některá 

zvířata ke svému vzhledu. Zvíře si svůj vzhled většinou zasloužilo díky neuposlechnutí 

nějakého příkazu. Jak medúza přišla ke svému vzhledu je popsáno v pohádce Proč 

medúza nemá kosti, která se odehrává v Dračím království na dně moře. Jejich královna 

onemocněla a tamní lékaři zjistili, že jediný způsob, jak ji vyléčit, jsou živá játra 

z opice. K břehu byla poslána želva a lstí přiměla opici k cestě do Dračího království. 

Zde byla opice vřele uvítána a pohoštěna, ale nakonec jí medúza prozradila skutečný 

 

                                                

 

47 JANOŠ, Jiří. 99 zajímavostí z Japonska, str. 140 
48 ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Japonské pohádky, str. 48-57 
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důvod její návštěvy, aby poskytla játra královně. Chytrá opice se polekala a řekla, že 

zapomněla svoje játra viset na stromě, kde je suší. Želva opici rychle odvezla na břeh, 

čímž se zachránila. Potom želvě řekla, co se dozvěděla od medúzy a odmítla se vrátit do 

Dračího paláce. Medúza byla tedy potrestána tak, že jí byly vyndány všechny kosti 

z těla. 

 Další pohádka Není nad prostředníka líčí, jak ke svému vzhledu přišel had a žížala. 

Had původně neměl zrak, zato měl krásný hluboký hlas a zpíval teskné písně o tom, že 

nikdy opravdu nepocítí, jak je svět krásný. Žížalu soužil jiný žal. Měla sice veliké temné 

oči, ale byla naprosto němá. Nemohla se podělit o všechny radosti, které na světě 

viděla. O své bolesti nikomu nemohla povídat, a tak nikoho nezajímala. Vše vyslechl 

cvrček, který se rozhodl oběma zvířatům pomoci. Navrhl, aby si žížala vyměnila své 

velké oči za hlas hada a sám požadoval za zprostředkování odměnu. Cvrček odběhl a 

zanedlouho přinesl každému, co si přál. Had dostal krásné velké oči a žížala hadí 

písničku. Tu po předchozí domluvě na chvíli půjčila cvrčkovi. Cvrček si vesele 

prozpěvoval a zanedlouho se stal vyhlášeným zpěvákem. Čím dál tím méně se mu 

chtělo vrátit písničku žížale. Žížala neměla hlas, a tak na něj nemohla zavolat, že už 

písničku chce, a dokonce mu nemohla ani očima dělat výčitky – vždyť přece už žádné 

neměla! Od té doby pokaždé, když začne cvrček zpívat, vyleze žížala ze země a po 

hlase ho hledá. Není jí to ale nic platné, protože nemůže cvrčka oslovit a on schválně 

dělá, že ji nevidí. A tak od léta do podzimu žížala prolézá zemí a za cvrččí písničkou a 

čeká, kdy jí konečně tu krásnou písničku cvrček dá.49

2.4.2 Pohádky pravé 

 

 Pohádky pravé jsou totožné s evropskými pohádkami kouzelnými. Mezi pravými 

pohádkami tvoří velkou skupinu pohádky fantastické, vyprávějící o nadpřirozeném 

zrození, o zbohatnutí, o kouzelných drahokamech, o vodních či jiných pohádkových 

bytostech.50

                                                

 

49 ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Prodaný sen, str. 69 

 

50 BOHÁČKOVÁ, Libuše-WINKELHOFEROVÁ, Vlasta. Vějíř a meč, str. 188 
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 Významnou roli v této skupině hrají nadpřirozené bytosti. V japonském folklóru 

vystupují čerti akuma, strašidla yúrei, vodníci kappa, duchové a démoni demonzu, 

horské čarodějnice jamamby, čarodějnice onibaby nebo lesní skřeti tengu. Tengu jsou 

považováni za velmi hloupé skřety. Důkaz nalezneme například v pohádce Čeho se 

nejvíc bojíš? Hlavní postavou je stařenka žijící v malé dřevěné chaloupce v kopcích. 

Jednoho dne ji přišel navštívit horský duch tengu. Stařenka se ho zeptala, čeho se 

nejvíce bojí. On jí odpověděl pravdu, nejvíce se prý bojí hustého křoví a 

neproniknutelné houštiny. Stařenka mu nalhala, že se nejvíce bojí koláčků botamoči a 

malých zlatých peněz. Přesně ty také dostala, protože sama na tengua nastražila past. 

Kolem celé chaloupky navršila hromady větví a trnitých šlahounů. Tengu se pomstil tak, 

že stařence nejdřív začal házet do chaloupky koláčky a poté ještě zlaté mince. Babička 

se odstěhovala z kopců a přestěhovala se do vesnice, kde žila za tenguovy peníze.51

Skupina pohádek pravých obsahuje často pohádky, v níž je hlavní hrdina pronásledován 

právě strašidlem, nejčastěji horskou čarodějnicí jamambou. 

 Za 

strašidla jsou považováni i démoni, kteří se umí přeměňovat ve zvířata. Zvířecí podobu 

na sebe berou proto, aby mohli ošálit lidi. 

Utíkat může hlavní hrdina ale také před čerty, jako například v pohádce nazvané Útěk 

před čerty. Čert unesl dívku v den její svatby, a tak se ji její matka vydala hledat. Když 

dorazila k čertovu domu, dcera matku schovala do kamenné truhly. Když se čert vrátil 

domů, ucítil člověka. Poznal to tak, že na zahradě kvetlo vždy tolik květin, kolik je 

v domě osob a kvetly tam tři. Dívka mu ale napovídala, že je těhotná, a proto jsou na 

zahradě tři květiny. Čert měl z té zprávy takovou radost, že uspořádal velikou hostinu 

a opil se sake. Potom usnul a dívka ho zamkla v truhle. Matka s dcerou utíkaly 

a nastoupily do lodi, která je měla převézt přes řeku. Když se čert probudil, dostal se 

ven z truhly a začal s pomocí ostatních čertů pít vodu z řeky. Už se zdálo, že si čert loď 

s ženami přitáhne a ony ztratí naději na záchranu. Nakonec si ženy vyhrnuly kimona 

a ukázaly čertům holé zadky. Když to čerti uviděli, řvali smíchy gera, gera, a váleli se 
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po zemi. Voda, kterou vypili, z nich vyrazila ven a odnesla loď pryč. Tak se obě ženy 

zachránily.52

 Příkladem pravé pohádky, ve které se vyskytuje hned několik strašidel a která 

zároveň ukazuje hrdinovu nebojácnost, je Dlouhá střapatá. Mladý rytíř, samuraj 

Jošinari, putoval sám od vesnice k vesnici a nevěděl, kde by přespal. V jedné vesnici 

mu poradili, aby přespal v jednom chrámku za vesnicí. Jošinari potkal po cestě 

stařečka, který ho ovšem varoval, že v chrámku straší. I přesto se tam mladý samuraj 

vydal. Když byl v chrámku, postupně do něj o půlnoci přišli Dlouhá střapatá, nevinně 

vězněná, Lesklý zahnutý, v houšti ztracený, Tenký bezzubý, na větvi pověšený, Nahý 

chňapatý, zpola pohřbený a Břichatý nenasytný, v rybníku utopený. Dlouho se nedělo 

nic zvláštního, když tu Jošinari uslyšel, že se na něj strašidla chystají a připravil se 

k boji. Postupně se jedno strašidlo za druhým chystalo Jošinariho uškrtit, roztrhat, 

spolknout, sežvýkat a ušlehat, ale vždy se ho ještě předem zeptalo, kdo je („Řekni, kdo 

jsem, nebo tě uškrtím!“). Jošinari si vždy dokázal vzpomenout, jak se které strašidlo 

jmenovalo, jeho jméno nahlas vyslovil a strašidlo ihned po vyslovení svého „jména“ 

zmizelo. Ráno do chrámku dorazili vesničané a pomohli Jošinarimu hledat všechny 

kumpány, aby je dali dohromady a oni by tak už přestali strašit. Nakonec po dlouhém 

hledání našli v rybníku baňatý džbán s vyraženým dnem, v houští krásný kohoutí ocas, 

na stromě starý bezzubý hřeben, u kamene čouhala ze země vybílená koňská lebka a 

v chrámku našli utrženou tkaničku od sandálů, pevně zavřenou na dně skříňky. 

Vesničané zakopali všechny věci do země, poděkovali Jošinarimu a od té doby 

v chrámku za vesnicí nikdy nic nestrašilo. Ani Lesklý zahnutý, ani Břichatý nenasytný, 

ani Nahý chňapavý, ani Tenký bezzubý, ba ani Dlouhá střapatá.

 

53
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2.4.3 Pohádky žertovné 

 Žertovné pohádky waraibanaši patří v Japonsku k těm nejpopulárnějším.54

 Příkladem žertovné pohádky je pohádka „Nákup mušlí“. Vtipálek si koupil 

u obchodníka s rybami mušle. Dříve než odešel, vyloupl z nich maso a domů si odnesl 

jen mušle. Potom přišel k obchodníkovi znovu, aby koupil mušlí mnohem víc. 

Obchodník mu je prodal za lepší cenu. Muž je vzal a odešel se slovy, že teď nemá čas to 

maso z mušlí vyndávat.

 Obsahují 

krátká vyprávění o hlupácích a vychytralých šibalech, kteří přelstili ostatní. Hlupáky se 

nemyslí jen hloupí lidé, ale hlavně lidé lenošní, lakomí a ti, kteří díky své hlouposti 

často přijdou o veškerý majetek nebo na sebe přivolají neštěstí. Tyto pohádky líčí také 

neuvěřitelné komické události nebo zesměšňují zlé úmysly. Funkcí žertovných pohádek 

je poučení se z osudu jiných. Posluchači se smějí již během vypravování a ne až na 

konci. 

55

 Další pohádka, která by se dala volně přeložit jako „Stoupá do nebe“, je o muži, 

který chce zarovnat půdu na svém pozemku. Vyhlásí tedy, že v určitý den vystoupá do 

nebe. Připraví si na pozemku žebřík a dává sbohem davu, který se na něj přišel podívat. 

Dav na muže křičí, že je to nebezpečné, a tak přestane šplhat. Muž od lidí dostane dary 

a navíc má uhlazenou půdu, protože po ní šlapalo velké množství lidí.

 

56

 Zajímavá je i další žertovná pohádka Jak si kotlík prozpěvoval. Jednomu muži začal 

jednoho dne kotlík zpívat písničku o tom, kde by se měl nalézat poklad. Muž začal na 

daném místě kopat, ale žádný poklad nenašel. Proto si šel postěžovat sousedovi, 

kterému jeho kotlík začal zpívat podobnou písničku o pokladu. Druhý muž ovšem 

poklad také nenašel. Společně šli tedy navštívit třetího souseda. Jeho kotlík si začal také 

prozpěvovat divnou písničku. Jakmile ovšem soused slyšel o pokladu, měl strach, že 
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kotlík někdo uslyší a přirazil pokličku pevně ke kraji. Kotlík ihned zmlkl. Soused ihned 

běžel do lesa k tůni a našel džbán plný zlaťáků.57

 Další zajímavostí, kterou jsem v japonských pohádkách nalezla, je to, že jsou zde 

zastoupeny tělesné projevy, nad kterými nezbývá než se pousmát. Podle východního 

myšlení jsou všechny projevy těla přirozené, neboť duše a tělo jsou neoddělitelné. 

Příkladem takové žertovné pohádky je Stařec, který sekal bambus. Jeden stařec šel 

obdělávat své políčko. Na motyku se mu posadila sýkorka a stařec ji popadl a spolkl. 

Ptačí nožky mu však zůstaly trčet ze zadku ven, a když se je snažil vytáhnout, pták v jeho 

žaludku zazpíval: 

 

„Čin, čin kuri kuri 

pon pon kuri kuri 

koma sara sara.“58

 Stařec se vrátil domů ke své ženě a ta mu poradila, ať jde do pánova hájku nasekat 

nějaký bambus. Potom ho má přinést, rozehřejí lázeň a v ní pták možná vyklouzne ven. 

Stařec sekal bambus, když kolem projížděl pán. Pán byl na starce, který pouští větry, 

zvědavý, a proto si stařec vyhrnul kimono, zatáhnul za ptačí nožky a ozval se znovu 

ptačí zpěv. Na pána to udělalo velký dojem a dovolil starci sekat bambus, kdykoliv bude 

chtít.

 

59

 Jiným příkladem je Nevěsta s hromovými větry. To na jednom místě žila stařenka a 

hledala nevěstu pro svého syna. Nakonec ji našla. Děvče ovšem mělo problém zadržet 

větry. Když to stařenka slyšela, dovolila dívce ulevit si, kdykoliv bude chtít. Dívka měla 

radost a vypustila tak obrovsky silný pšouk, že stařenku odfoukl ke stropu a odtrhl jí 

kus kůže na hlavě. Stařenka se svým synem se rozhodli, že takovou nevěstu raději 

nechtějí, a poslali ji domů. Cestou domů dívka pomocí mohutného poryvu plynů 

pomohla dětem setřást ze stromu tomely (tomely – sladké oranžové plody známé také 
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jako kaki) a pokračovala domů ve své cestě k řece. Uprostřed proudu byla uvízlá loď, se 

kterou námořníci nemohli ani za nic pohnout. Dívka jim nabídla svou pomoc. Tentokrát 

si vyhrnula šaty, natočila se a vypustila obrovský pšouk. Loď byla hned volná a dívka 

dostala za odměnu všechnu rýži z lodi. Vrátila se zpět do stařenčina domu. Stařenka se 

spolu se synem rozhodla, že dívka je opravdu poklad, a přijali ji zpět. Venku pro ni 

postavili domek, ve kterém mohla dívka bydlet.60

 Někdy nemají tyto pohádky ani žádnou zápletku (například o muži, který skočil do 

jezírka ve vlastní hlavě a utopil se v něm). Nebo naopak, některé slouží spíš jako příběh 

k zamyšlení nebo meditaci. Příkladem pohádky k zamyšlení může být například 

pohádka Rybí kámen. Jeden starý moudrý muž cestoval od vesnice k vesnici. Jednoho 

dne se zastavil před jedním domem a dlouho si prohlížel kamenný práh. Rozhodl se od 

hospodáře práh koupit a vysvětlil mu, že takový kamenný práh je veliká vzácnost, 

protože v něm žijí malí kapříci. Hospodář poutníkovi ovšem nevěřil a pomocí těžké 

železné tyče tak dlouho bušil do kamene, až ho docela rozbil. Když se kámen rozpadl, 

mrskali sebou mezi ostrými štěpinami tři malí živí kapříci, velcí asi jako dětský 

malíček. Lapali zoufale po vzduchu a za chvíli zůstali ležet mrtví. Marně hospodář 

litoval, že neposlechl podivného poutníka. Od té chvíle se mu začala lepit smůla na 

paty, rodina rychle chudla a v domku se nikdy neozval dětský pláč nebo smích.

 

61

2.5 Náboženské vlivy  

 

 Japonsko je ostrovním státem, jehož geografická poloha během tisíce let ovlivnila 

současnou zemi a nadále bude ovlivňovat i její budoucnost. Japonská společnost se už 

od nejstarších dob vyvíjela téměř nezávisle na kulturách pevninských. Přesto byla 

nejvíce ovlivněna myšlenkovými proudy z pevninské Číny, Koreje i Indie. 

 Japonskou kulturu a duchovní život významně ovlivnily šintoismus, buddhismus, 

a z menší části i konfucianismus a taoismus. Vliv těchto náboženství se projevil nejen 
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v japonském myšlení, ale také v její kultuře a literatuře. Nejstarším a nejhlubším 

duchovním vlivem byl šintoismus. Vyvinul se z pravěkého respektu k přírodním silám a 

úkazům, kdy lidé začali uctívat místa spojená s přírodou. Tyto vyšší nadpřirozené síly se 

nazývají kami. Díky kami má šintoismus nekonečné množství bohů, takže kromě 

božstev hlavních mívají svého boha různá místa, přírodní jevy, zvířata, stromy, 

předměty i kameny. Tak se do pohádek dostali bohové peněz, bůh chudoby a jiné.62

 V polovině 6. století byl z Koreje do Japonska přenesen nový náboženský směr 

buddhismus. Japonský buddhismus se nazývá Buco-dó (cesta Buddhova). Obrovský 

vliv tohoto nového netradičního náboženství se rychle začal projevovat i v literatuře. To 

vysvětluje, proč se v japonských pohádkách můžeme například tak často setkat 

s mnichy. Mniši žijí buď v klášterech, v menších chrámech, anebo putují od vesnice 

k vesnici a od města k městu a jsou často vítanými hosty, od nichž si lidé žádají pomoc 

a radu. 

 

 Buddhismus hlásal lásku nejen k bližnímu svému, ale také ke všemu živému. Bylo to 

právě toto náboženství, které přineslo do Japonska lásku k přírodě; ta je patrná právě 

v japonských pohádkách. 

 Shrnutí charakteru japonské společnosti a myšlenkových proudů, které jej určovaly, 

napsal výstižně Joseph Campbell. 

 „Cítění šintoistů, že přírodní procesy nemohou být zlé, jejich péče o čistotu domu 

i srdce; uznání nevyslovitelného divu i v těch nejmenších věcech, (…); taoistický smysl 

pro řád přírody a konfuciánský smysl pro tao v mezilidských vztazích spolu 

s buddhistickou poučkou, že všechny věci směřují k buddhovství, ačkoliv jim toto 

buddhovství patří odjakživa; idea vůdce a jeho zdrženlivosti a spolu s ní rozpoznání 

utrpení, rozpoznání plné soucitu, sympatie, lítosti, s vědomím melancholické podstaty 

ve věcech (mono no awaré wo širu); (…); důraz zenu na houževnatost v disciplíně 
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s perspektivou spontaneity v jednání…“63

 Japonské pohádky se od ostatních evropských pohádek odlišují také prostředím a 

způsobem života. Vyskytuje se v nich také celá řada zvláštních předmětů, oděvů a jídel. 

Nejčastějším jídlem, které lidé i zvířata v těchto pohádkách jí, je rýže, nebo rýžové 

knedlíčky. 

 Jak se toto myšlení japonského lidu odrazilo 

v japonských pohádkách, zjistíme dále. 

 Někdy tyto pohádky také úplně postrádají šťastný konec. Neplatí v nich vždy, že 

dobro zvítězí nad zlem, dobré skutky budou po zásluze odměněny a zlé potrestány. 

Naopak čtenáře může překvapit konec pohádky, kdy hlavní hrdina bývá potrestán velice 

nemilosrdně, až přímo krutě. 

2.6 Oblíbené postavy japonských pohádek 

 V pohádkách vystupují hrdinové kladní i záporní. Nejinak je to i v pohádkách 

japonských. Oblíbená postava japonských pohádek je hrdina skromný, nebojácný a 

pracovitý. Často to bývá i osoba ženského pohlaví. Dalšími žádoucími vlastnostmi 

těchto oblíbených hrdinů jsou čestnost a důstojnost. Tyto vlastnosti souvisejí 

s japonským etickým ideálem, který vychází z bušidó. Bušidó je jakýsi morální kodex 

neboli základní pravidla chování, která byla určena pro vládnoucí třídu samurajů a 

šlechty. Japonské pohádky byly zcela určitě ovlivněny těmito válečníky. Japonští 

hrdinové bývají též velmi uctiví a zdvořilí. Významná a pro nás jistě zcela netradiční je 

japonská pohostinnost. 

 Naopak za záporné vlastnosti hrdinů japonských pohádek se považují chamtivost, 

nepoctivost, a také závist a nevděk. Co se často hrdinům také nevyplácí, je přílišná 

zvědavost. 

 Výraznou hodnotou mnoha japonských pohádek je laskavost. V pohádce 

O stařečkovi, který nechával rozkvétat stromy se hlavní hrdina, Dolní stařeček, nejen 

vypořádává se všemi zlomyslnostmi a škodami, které mu působí Horní stařeček, ale 
                                                

 

63 CAMPBELL, Joseph. Orientální mytologie, str. 482 



JAPONSKÉ POHÁDKY 

37 

 

když už mu ze všeho nezbude nic než zástěra plná popela, který dokáže nechat 

rozkvétat stromy, udělá, co mu řekne stařenka: „To je taková nádhera, že by to měl vidět 

náš kníže pán, co má tak rád sakury. Víš co, jdi do knížecího sadu a nech mu ho 

rozkvést, uvidíš, že bude mít radost.“ V situaci vlastní ztráty myslí oba staří lidé na to, 

jak udělat někomu radost a potěšení. Ale dostane se jim odměny – bohatý panský oděv, 

z něhož budou mít oba oblečení až do konce života. Horní stařeček to chce napodobit, 

aby také získal, ale je po zásluze potrestán.64

 Zajímavé na hrdinech japonských pohádek je to, že jsou hodně pověrčiví. Často se 

u nich také projevuje láska k přírodě, ke zvířatům, ke všemu živému. Úctu a lásku 

k přírodě získal japonský národ z šintoismu a buddhismu. Výjimkou není, když hrdina 

uctívá strom, nebo například starou vázu. 

 

 Častými mužskými hrdiny v pohádkách bývají mladí učni, mniši, nejmladší synové, 

stařečkové, ale především dobří a zlí sousedé. Typickým motivem, se kterým se 

v japonských pohádkách setkáváme, je paralela dobrého a zlého starce – souseda. 

Dobrý je za své činy odměněn, zlý jej zkusí napodobit, ale nepodaří se mu to a je 

potrestán. Zlý stařec je potrestán z principu, většinou sice udělá chybu, ale podstatnější 

je, že má cejch špatné povahy, který jej k trestu předurčuje. Důvod, proč je kladen 

takový důraz na konflikty sousedů, ze kterých vyjde vítězně ten skromnější, vyplývá 

z japonské sociální situace – velmi vysoké hustoty obyvatel a důrazu na kolektivního 

ducha.65

 Z ženských postav to bývají hodné a pracovité venkovské dívky, zlé sestry, stařenky, 

dívky, které se přišly provdat do domu muže, nebo proměněné manželky. 

 

 Japonské pohádky se odehrávají především na venkově a to díky tomu, že svou 

podstatou vycházejí z ústní tradice prostého venkovského lidu. Bohatá města jsou často 

kladena do kontrastu s chudým venkovským prostředím a na hrdinu často čeká těžká 

zkouška, zda se vrátit ke svému původnímu způsobu života nebo dát raději přednost 
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bohatství a přepychu. Častými konci japonských pohádek je to, že hlavní hrdina získá 

takové množství peněz, které mu umožní žít sice důstojně, ale přesto stále skromně až 

do smrti. 

 Ústřední postavou japonských pohádek je Momotaró, největší Broskevníček v celém 

Japonsku. Momotaró se narodil babičce a dědečkovi vyloupnutím z pecky veliké 

broskve, která k jejich domu připlula po řece. Stařeček se stařenkou dlouhé roky marně 

toužili po vlastním dítěti, proto měli z malého chlapce radost a přijali jej za vlastního 

syna. Zakrátko z něj vyrostl statný a pohledný mladík. Rozhodl se, že se vydá na Ostrov 

ďáblů, aby zloduchy přemohl a nikdy už nikomu neublížili. Babička ho vybavila 

prosnými, kaštanovými a ječnými knedlíčky, nejlepšími v celém Japonsku. Cestou 

Momotaró postupně potkal psa inu, bažanta kiji a opici saru a výměnou za jeho 

knedlíčky se stali jeho vojáky. Na ostrově se utkali s ďábly a poté, co je společně pobili, 

se i s pokladem vrátili zpátky domů. 

 Momotaró Broskevníček je pravděpodobně nejznámější japonská pohádka, a to jak 

v samotném Japonsku, tak i v zahraničí. Broskev je v Číně symbol nesmrtelnosti a jara a 

odtud byla patrně přejata do japonské vypravěčské tradice, v níž symbolizuje zrození a 

životní energii.66

 Opakem Broskevníčka, chlapce narozeného z broskve, je příběh o Urihime, dívce 

narozené z tykve. V obvyklé verzi pohádky připluje po řece tykev, z níž se narodí dívka. 

Když pracuje na tkalcovském stavu, přijde jí škodit ženská démonická bytost 

amanodžaku. Dívku svlékne a sváže (případně dívku zabije a obleče si její kůži) a sama 

se za ni vydává, dokud není odhalena a zabita. Někdy si pohádky o Urihime volně 

vyměňují motivy s pohádkami o Broskevníčkovi.

 

67
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3. Pohádky v dramatické výchově 

 Touto problematikou se ve svých publikacích podrobně zabývá Eva Machková, a 

proto vycházím v této kapitole především z jejích poznatků. 

3.1 Využití pohádky v dramatické výchově 

 Pohádka, jako literární příběh, slouží dramatické výchově jako jedno z jejích 

tematických východisek. Její využití v dramatické výchově je mnohostranné. Můžeme ji 

použít pro divadlo, zejména tedy pro dramatizaci nebo dramatickou adaptaci či montáž. 

Pohádky se využívají zejména v dětském loutkovém divadle. 

 Pohádky jsou také základním materiálem k dramatizacím, ale i dramatické hře a 

improvizacím nebo školnímu dramatu. 

 Do pohádky s žáky též můžeme společně vstoupit pomocí dramatických metod při 

interní práci ve skupině. Ta sice může přerůst i v divadelní představení pro veřejnost, ale 

ve své praktické části se zabývám tou, která není určena k veřejnému představení. Tato 

práce v interní skupině se může odehrávat v zájmovém kroužku nebo ve třídě základní 

školy, ve které chceme s pohádkou pracovat. Tímto způsobem můžeme pohádku 

rozehrát, prozkoumat ji z více úhlů pohledu a porovnat situace, která pohádka nabízí, se 

svým reálným životem. 

3.2 Cíle dramatické výchovy 

 Uveďme si krátce hlavní cíle dramatické výchovy. Ty jsem čerpala z publikace Evy 

Machkové Úvod do studia dramatické výchovy. 

 Nejdůležitějším cílem dramatické výchovy je sociální rozvoj. Nejenom že 

dramatická výchova umožňuje prostřednictvím hry v roli stát se někým jiným v určité 

situaci a přijmout roli, se kterou by se jedinec v běžném životě třeba neztotožnil, ale 

díky ní si může jedinec lépe představit, jak jiný člověk myslí, co cítí a jak reaguje. S tím 

souvisí rozvoj tolerance a empatie k druhým lidem. Neméně důležitou složkou 

v sociální oblasti je i spolupráce a porozumění skupin, protože je to činnost skupinová. 

Skupina společně prožívá společné aktivity, prožívá stejné činnosti, snaží se 
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o vzájemnou spolupráci a domluvu. Tím vším se zde vytváří partnerství, ve kterém je 

každý jedinec užitečný. 

 Dramatická výchova nám dává také mnoho příležitostí, kdy můžeme uplatnit dětskou 

fantazii a obrazotvornost. Je důležité u dětí podporovat jejich vlastní nápady a 

poskytnout jim k tomu dostatek příležitostí. 

 Dramatická výchova poskytuje mnoho příležitostí, kdy lze uplatnit kritické myšlení. 

Podstatou je, že se nastolí nějaký problém, který má být vyřešen. Děti tak o problému 

musejí přemýšlet, kladou si různé otázky a posuzují tento problém z různých úhlů 

pohledu, které k řešení problému vedou. Tvořivě tak problém vyřeší. Tak se rozvíjí další 

z cílů – schopnost kritického myšlení. 

 Působí také na emocionální rozvoj tím, že jedinci se s emocemi učí pracovat a mít je 

pod kontrolou, umožňuje jedinci získat zdravé sebevědomí a pocit osobní jistoty, že 

někam patří a má svou hodnotu. Uvědomuje si ovšem i svá omezení a to, že je třeba brát 

ohled i na druhé a také je respektovat. 

 V neposlední řadě dramatická výchova působí na estetický rozvoj jedince. Podle E. 

Machkové se děti prostřednictvím jednání, hry v roli, konfliktu, dramatické situace, 

dramatického děje a dialogu seznamují s divadelním uměním. Díky dramatické výchově 

se z mladého člověka postupně stává vnímavý a chápavý divák. „Pokud jsou náměty 

pro improvizaci brány z literatury, vede dramatická výchova i k probuzení zájmu 

o slovesné umění, k hlubšímu a opravdovějšímu porozumění umělecké literatuře a 

psanému slovu vůbec.“68

 Všechny tyto cíle činí dramatická výchova prostřednictvím dramatičnosti, tj. skrze 

konflikt a z něho se odvíjející dramatický děj. Chceme-li cíle dramatické výchovy 

naplnit, musíme je promítnout do žákovských postojů a hodnotových žebříčků. Tomu 

nám mohou posloužit právě některé motivy a témata z pohádek. Přijde mi, že u dnešní 

generace dětí se pohádky už moc nenosí. Rodiče často podléhají kouzlo televize a místo 

vyprávění pohádky ústní formou pustí dítěti raději pohádku v televizi nebo na DVD. 
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Pokud se děti dostanou do styku s pohádkou, ve většině případů je to pohádka autorská. 

Je proto na nás, učitelích, abychom se alespoň částečně pokusili najít důvod, proč by si 

žáci měli oblíbit pohádku folklorní. 

3.3 Význam pohádky 

 Pohádka patří mezi literární žánr, se kterým učitelé běžně pracují na 1. stupni 

základní školy. Právě pohádka má své důležité místo v dramatické výchově, zejména 

u dětí předškolního a mladšího školního věku. Je to jednak pohádka kouzelná, a při 

práci s menšími dětmi i pohádka zvířecí a kumulativní. Jde zejména o původní syžety a 

více či méně zachovalé motivy lidových či autorských pohádek, ale i převyprávění 

pohádek různých národů. 

 Tyto pohádky nám mohou pomoci k poznávání svých vlastních vlastností i vlastností 

druhých lidí, ale také přinášejí jasné ponaučení.69

 Význam folklorní pohádky spočívá především v její jednoznačnosti. Malé dítě se ve 

světě teprve začíná postupně orientovat, ne vše si ještě dovede vysvětlit, a proto má 

potřebu si jevy třídit, ukládat a pak s nimi i nakládat. Podle Evy Machkové je 

jednoznačnost pohádky, která spočívá v polaritě dobra a zla, typovosti postav nebo 

schematičnosti situací či dějů, cestou k poznání a k porozumění života kolem sebe. 

„Tato jednoznačnost se projevuje i v jednoznačnosti morálky – co je zlé a špatné, je 

potrestáno, co je dobré, je odměněno. Pohádková morálka nezná dvojznačnosti a 

rozpory, hrdina jedná určitým způsobem, protože je to správné, protože se tak jednat má 

a musí. S tím sice člověk v dospělosti nevystačí, ale v dětství tak získává základ 

morálních hodnot, jejich půdorys, který je v životě postupně vyplňován konkrétními 

situacemi a jejich variantami.“

 

70

 Lidové (folklorní) pohádky se na rozdíl od pohádek moderních zabývají nejstaršími 

otázkami lidské existence vůbec, na něž děti, často ale i dospělí hledají odpověď. „Jsou 

 

                                                

 

69 SVOBODOVÁ, Eva-ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, str. 109 
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to otázky života a smrti, stárnutí rodičů a střídání generací, otázky dobra a zla a jejich 

zdrojů v lidské přirozenosti, úzkosti z oddělení od jistot rodiny, problémy osobní jistoty a 

víry v budoucnost.“71

 Známý psycholog a psychoterapeut Bruno Bettelheim považuje pohádku jako 

důležitou součást zdravého vývoje dítěte. V pohádce vidí Bettelheim prostředek 

vybudování či obnovení smyslu života jak u dítěte narušeného, tak i normálně se 

vyvíjejícího, způsob, jak dítě může pochopit samo sebe a své místo v životě. Na rozdíl 

od moderní dětské literatury se pohádky zabývají základními existenciálními otázkami 

člověka, na něž dítě hledá – byť většinou v podvědomí – odpověď, mnohdy i bolestným 

způsobem. 

 Dítě se tak prostřednictvím pohádek učí o sobě, o ostatních 

lidech, o životě, o přírodě, o tom jak to na světě chodí a jak by to mělo chodit, a tak 

může pochopit více samo sebe. Proto je pohádka pro zdravý vývoj dítěte důležitá. 

 Pro pohádky je příznačné, že uvede existenciální dilema stručně a přímo. To umožní 

dítěti poprat se s problémem v jeho nejzákladnější podobě, zatímco složitější zápletka 

by dítě jenom mátla. Pohádka zjednodušuje všechny situace… Všechny charaktery jsou 

spíše typické než jedinečné… Dobro a zlo jsou ztělesněny v určitých postavách a jejich 

činech téměř v každé pohádce, stejně jako jsou dobro a zlo všudypřítomné v životě a 

sklony k obému přítomné v každém člověku. Právě tato dualita představuje morální 

problém, o jehož řešení musí člověk bojovat. (…) 

 Pohroužení se do pohádky přináší morálně-výchovný zážitek nikoliv proto, že 

s koncem pohádky je padouch ztrestán, i když to sem také patří. Trest nebo strach 

z něho, v pohádce jako v životě, odrazuje od zločinu jen určitou měrou. Přesvědčení, že 

zločin se nevyplácí, odstrašuje daleko účinněji, a proto zlý člověk v pohádkách vždycky 

tratí. Mravnost se neprosazuje tím, že ctnost nakonec zvítězí, ale tím, že hrdina je svými 

činy natolik přitažlivý, že dítě se s ním ztotožní v každém jeho zápase. Díky tomuto 

ztotožnění si představuje, že trpí spolu s hrdinou v jeho zkouškách a strastech a zažívá 
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s ním úspěch, když ctnost vítězí. Tyto identifikace jsou samostatným rozhodnutím dítěte 

a hrdinovy vnitřní a vnější boje mu vštěpují morální postoj.72

3.4 Volba pohádky pro dramatickou výchovu 

 

 Učitel by měl být obeznámen s tím, zda konkrétní pohádku, kterou chce s dětmi 

zdramatizovat, jeho žáci znají a jakou s ní mají čtenářskou zkušenost. Buď žáci 

pohádku a její obsah znají, nebo naopak učitel vybere pohádku, která je pro všechny 

žáky neznámá a pracuje s ní. Při této variantě je výhodou, že žáci vstupují do zcela 

nového příběhu, který tak může prohloubit jejich zájem a zvědavost, jak asi příběh 

skončí. Výhodou toho, že žáci pohádku neznají, může být také to, že je možné pracovat 

s napětím a tajemstvím, tj. prezentovat na počátku jen část informací takovým 

způsobem, aby to vzbudilo zájem hráčů o pozadí situace, její pokračování, účast postav 

v ní apod. 

 Existuje ještě třetí varianta, a to ta, že někteří žáci pohádku znají a jiní žáci se s ní 

setkávají poprvé. Nastane-li tato možnost, učitel by měl pracovat s pohádkou tak, jako 

by byla neznámá pro všechny.73

 Podle Evy Machkové by se měl učitel dramatické výchovy v pohádkové literatuře 

dobře orientovat a nespoléhat jen na příběhy notoricky známé. „Škála pohádek ze všech 

koutů světa a z různých dob je velice široká a pestrá. Nejsou jen bratři Grimmové a 

nejsou ani jen ty nejznámější pohádky Boženy Němcové a Karla Jaromíra Erbena, i do 

jejich díla je potřeba se začíst důkladně. (…) V asijských kulturách najdete i množství 

velmi odlišných a odlišně pojednaných námětů, témat a příběhů. Zkrátka je užitečné 

znát široké spektrum pohádek. Ty méně známé mohou zaujmout i starší děti nebo 

dospívající, protože jim nebudou připadat otřepané a dětinské.“
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73 Srov. MACHKOVÁ, Eva. Volba literární látky pro dramatickou výchovu, str. 25 
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 První věc, po které učitel při četbě pohádky pátrá, je téma. Učitel má přemýšlet, co 

by téma mělo sdělovat hráčům, jaké životní vztahy či situace osvětluje, zda je toto 

sdělení aktuální a živé a zda je – zejména v případě látek s námětem z jiných dob či 

odlehlých krajů – univerzální, platné také teď a tady.75 Každý učitel najde v pohádce, 

kterou bude číst, docela jiné téma. Na tom není ovšem nic špatného, protože každý 

učitel může téma interpretovat různým způsobem. Tématem může být myšlenka, vztah, 

problém k řešení, není jim však pouhé pojmenování námětu nebo motivu zvoleného 

díla.76

 Podle Evy Machkové je další věcí, po níž při volbě té správné pohádky pro 

dramatické aktivity pátráme, dramatická situace, s ní související eventuální konflikt, a 

tedy i možnost rozvíjení dramatického děje. Neboť ne každá pohádka je vhodná a dává 

příležitost pro její dramatizaci. Pro dramatickou práci je vhodná pohádka dostatečně 

akční, jenž obsahuje alespoň základní prvky dramatična: postavy s vyhraněnými 

charaktery, aktivní jednání postav, děj s nosnou dramatickou akcí.

 

77

 Nezřídka se stává, že i předlohu s těmito základními dramatickými prvky musíme 

upravovat, zbavovat ji věcí nepodstatných, např. rozvleklých líčení osob, krajiny nebo 

události, které ději předcházely, nebo i situací, které stojí na slovním vtipu apod. Jinými 

slovy – jde o to, upravit předlohu do „hratelné“ podoby.

 V textu by měl být 

dobře vystavěný příběh a měl by to být také příběh, který se sice odehrává kdysi dávno, 

ale přesto svým způsobem i dnes. 

78

 Konečně je třeba ještě posoudit, jaké možnosti dramatické stavby pohádka nabízí, 

tedy v první řadě zda má rozsah, který odpovídá zamýšlené aktivitě, jaký počet situací 

obsahuje, jaké je jejich rozložení a zda umožňuje uplatnění výstavby uzavřené, jinak 

řečeno „klasické“, nebo spíše otevřené, epické.
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 Této charakteristice dobře odpovídá řada japonských pohádek, které slouží z hlediska 

témat jako bohatý zdroj. Navíc některé tyto pohádky dávají svým pestrým a zajímavým 

dějem dostatek příležitostí pro dramatizaci. Metody dramatické výchovy k poznávání 

těchto pohádek jsou vhodné zvláště proto, že u hráčů dochází k vnitřním procesům, 

které umožňují příběh poznat hlouběji z různých perspektiv a s emočním zaujetím. 

Pohádka je tak nejen poznávána, ale také osobně prožívána. Dramaticko-výchovná 

práce navíc nabízí cestu k poznávání způsobu života lidí z doby, kdy se příběh 

odehrává, a může tak vest k objevování rozdílných kultur a jejich způsobu života. 

3.5 Výhody práce s pohádkou 

 Výhody práce s pohádkou podle Evy Machkové: 

• Usnadňuje práci – jestliže je pohádka dobře vybrána, velmi to usnadňuje učiteli 

dramatické výchovy práci. Pohádky mají vypracovanou fabuli, obsahují 

promyšlená témata a jsou v ní už charakterizované postavy i prostředí. Toto 

všechno učitel přejímá už v hotové podobě a je pak už jenom na něm, jak bude 

pohádku transformovat do dramatické podoby. 

• Přispívá k literární výchově a vede ke čtenářství – pohádky probouzejí zájem 

o čtení a přispívají k celkové kultivaci hráčů. 

• Umožňuje sebepoznání – pohádky obohacují duchovní stránku člověka. 

3.6 Vlastní volba japonských pohádek 

 Pro vlastní dramatické lekce jsem zvolila čtyři japonské pohádky: Čtyři posvátné 

svitky, Strom na rozcestí, Urašima a Opičí Buddha. Tyto lekce jsem si zvolila především 

díky poznatkům, získaných studiem knihy Volba literární látky pro dramatickou 

výchovu od Evy Machkové, která ve své publikaci stanoví základní kritéria pro výběr 

textu v procesu dramatické výchovy. 

3.6.1 Čtyři posvátné svitky 

 Syn chudého rolníka je v deseti letech poslán do učení k mnichovi. Nebaví ho se učit, 

často utíká do lesa. Mnich s ním ztratí trpělivost, vyhodí ho, ale na rozloučenou mu 
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zanechá 4 svitky. Chlapec nejde domů, ale do lesa, kde potká stařenku. Ta ho pozve 

k sobě do chaloupky, ale vyklubá se z ní horská čarodějnice jamamba. Džidóro před ní 

utíká a při útěku mu pomáhají 4 svitky, které pro jamambu vždy znamenají nějakou 

překážku v cestě. Chlapec doběhne až do chrámku k mnichovi, ten ho zachrání a nechá 

si jej opět u sebe. Chlapec se od té doby příkladně učí a už ho nic neláká do lesa.80

3.6.2 Strom na rozcestí 

 

 Mladá dívka Hanako a její matka zůstávají po smrti otce samy. Aby je dívka obě 

uživila, najde si službu ve vzdálené vesnici a absolvuje dlouhou cestu tam i zpět každý 

den. Časem se spřátelí se starým kaštanem, kterému se se vším svěřuje. Jednoho dne jí 

kaštan osloví a předpoví, že ho přijdou pokácet dřevorubci a postaví z něj loď. Tu nikdo 

nebude umět poslat na vodu, jen Hanako se to podaří. Předpověď se vyplní a Hanako 

jako jediná dokáže pohnout obrovskou lodí a poslat ji na vodu. Kníže jí za odměnu dá 

tolik peněz, že s matkou do konce života žijí spokojeně.81

3.6.3 Urašima 

 

 Japonská legenda o Urašimovi má několik verzí. Popíši krátce děj té verze, která je 

napsána v knize Japonské pohádky. Urašima je mladý rybář. Každý den jezdí na moře, 

aby ulovil ryby a rodiče je pak mohli prodat na trhu. Jednoho dne daruje život překrásné 

pražmě. Za pár dnů Urašimu navštíví želva, která ho jménem Podmořského krále zve do 

Podmořského království za to, že daroval život jeho dceři, princezně v podobě pražmy. 

Urašima váhá, ale nakonec se rozhodne se želvou jet. V Podmořském království ho 

uvítá sám král a jeho dcera, které tehdy daroval život. Urašima v podmořském světě 

setrvá pouze pár dní, protože se mu brzy zasteskne po domově a chce se vrátit. Jako dar 

mu s sebou princezna dala truhlici s tím, že může mít, cokoliv si přeje, ale nesmí ji 

nikdy otevřít. Želva Urašimu doveze ke břehu a rozloučí se s ním. Urašima domov 

nepoznává, ani lidé jeho ne. Dozví se, že uplynulo dlouhých 300 let od doby, kdy 

                                                

 

80 Srov. ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Japonské pohádky, str. 29-36 
81 ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Japonské pohádky, str. 62-67 
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naposled viděl své rodiče a odplul se želvou. Žije tedy dál tam, kde kdysi míval domov 

se svými rodiči. Rybolovem se už neživí, protože mu přijde neetické pojídat ty, kteří ho 

tak mile přivítali a hezky se k němu chovali. Urašima má díky krabičce vše, co 

potřebuje a navíc pomáhá druhým. Brzy jej navštíví závistiví úředníci, kteří mu truhlici 

chtějí zabavit a navíc ji otevřou. Urašimovo tělo v tu chvíli zestárlo o 300 let, stal se z 

něj stařec a okamžitě zemřel.82

 Tato pohádka nemá jedno konkrétní téma. Najdeme zde téma, jako je slitování, 

rozhodování, vděčnost, nesmrtelnost a také lidská závist. 

 

3.6.4 Opičí Buddha 

 Dědečka s babičkou trápili ptáci. Neustále mu plenili úrodu, a tak se dědeček 

převlékl za strašáka, aby je odehnal ze svého políčka. Po chvíli hlídání ale dědeček 

usnul. Mezitím se ke „strašákovi“ nahrnulo stádo zvědavých opic, které považovaly 

strašáka za sochu Buddhy. Rozhodly se, že si sochu vezmou s sebou do chrámku. 

Cestou si zpívaly a zacházely s Buddhou tak, aby se s ním nic nestalo. Dědečkovi se 

chtělo hrozně smát, ale dokázal se ovládnout. U vchodu do jeskyně se opice rozběhly 

pryč, aby každá mohla přinést svému Buddhovi nějakou oběť. Opice dary přinesly, 

rozběhly se znovu do lesa, dědeček dary posbíral a pospíchal spokojeně domů. Jeho 

soused ho chtěl na popud své ženy napodobit, ale během cesty se prozradil smíchem. 

Od opic tak nic nedostal a vrátil se domů. Jeho žena mezitím samou radostí, že se budou 

mít dobře, spálila všechny šaty v domě, a tak si oba nakonec museli půjčit šaty od 

hodných sousedů, aby měli v čem chodit.83

                                                

 

82 Srov. ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Japonské pohádky, str. 84-92 

 

83 ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Japonské pohádky, str. 137-143 
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II. Praktická část 

1. Úvod do praktické části 

 Hlavním cílem praktické části diplomové práce je navrhnout, realizovat a reflektovat 

lekce japonských pohádek, které jsou určeny pro žáky 1. stupně základní školy a 

využívají metody a techniky dramatické výchovy. Lekce jsem realizovala na Základní 

škole Chodovická, Základní škole Londýnská, Základní škole Slovenská a Základní 

škole Otokara Chlupa. Různými druhy japonských pohádek jsem chtěla ukázat jejich 

pestrost. 

 Při přípravě jednotlivých lekcí v dramatické výchově jsem vycházela vždy ze 

skutečnosti, pro jakou cílovou skupinu bude lekce určena, kde bude probíhat realizace a 

jaké časové možnosti mám k dispozici. Vycházela jsem ze zkušeností získaných na 

cvičeních dramatické výchovy, z odborné literatury a také z vlastních pedagogických 

zkušeností získaných při praxi dramatické výchovy na základní škole. 

 Prvotním cílem každé lekce je pomocí metod a technik dramatické výchovy 

zprostředkovat žákům celý příběh japonské pohádky. Jednotlivé činnosti jsou provázány 

mezi sebou a tvoří tak jednotný celek. 

 Snažila jsem se respektovat celou předlohu konkrétní pohádky, ale zároveň je text 

v každé pohádce lehce upraven podle potřeby. U všech pohádek jsem zkrátila text, ale 

vždy to bylo takovým způsobem, aby se z obsahu nevytratily ty nejpodstatnější 

informace. Ve třech pohádkách jsem si naopak vymyslela vlastní text, který byl určen 

pro narativní pantomimu. Ten ale nenarušil obsah pohádky samotné. 

 Jako literární předlohu jsem použila Japonské pohádky od autorů Zlaty Černé a 

Miroslava Nováka. 

 Mou snahou bylo, aby tyto lekce přinesly žákům nejen povědomí o japonské 

pohádce, ale také aby je příběh zaujal natolik, aby se sami začali zajímat o tyto pohádky, 

tak jako tomu bylo u mě. 

 Lekce jsem realizovala ve více třídách, abych si ověřila, nakolik měly na žáky vliv. 
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 Při vymýšlení lekcí jsem musela brát v potaz jistá časová omezení, která se mi 

naskytla. Ve většině případů jsem měla k dispozici pouze 2 vyučovací hodiny. Z tohoto 

důvodu jsem většinu lekcí plánovala s ohledem na tento omezený čas, čímž se bohužel 

nepodařilo dostat se v příběhu do takové hloubky, jaké bych si představovala. 

 Přílohou diplomové práce jsou fotografie z některých realizovaných lekcí. 

1.1 Metody a techniky dramatické výchovy použité v lekcích 

 Pro vytvoření představy bych zde chtěla uvést nejčastější metody a techniky 

dramatické výchovy, které jsem využila ve své praktické části. 

 Asociační kruh: Asociační kruh není typickou dramatickou metodou, protože 

postrádá prvky divadla.84

 Narativní pantomima: Podstatou této techniky je vyprávění krátkého příběhu 

učitelem a souběžně s tímto vyprávěním (narací) hráči hrají pantomimu. Vyprávění a 

provádění činností probíhá souběžně, učitel vypráví tak, aby děti mohly na jeho 

vyprávění reagovat. Činnost dětí je simultánní – všichni hrají souběžně, ale každý svým 

způsobem odpovídajícím vyprávění.

 Jedná se o verbální metodu, která provokuje myšlení, 

představivost a fantazii. Proto je to jedna z metod, kterou jsem ve své praktické části 

hojně využívala. Pomocí této metody chceme nastolit určité téma a vytvořit tak jistý 

start pro další činnosti. V asociačním kruhu sedí hráči i učitel ve společném kruhu a 

učitel pokládá otázku: „Co vás napadne, řekne-li se …?“ Hráči sdělují bezprostředně 

své myšlenky a nápady. Práce v kruhu zaručuje, že každé dítě dostane příležitost sdělit 

svou asociaci. Některé děti nemusejí využít příležitost říct asociaci k danému tématu, 

a mohou tak poslat slovo dál. 

85

                                                

 

84 SVOBODOVÁ, Eva.-ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, str. 72 

 Vyprávění si učitel musí sestavit předem a musí 

být postaveno tak, aby hráčům umožňovalo akci. Tato technika umožňuje hráčům 

zapojit jejich představivost. Narativní pantomima je vhodná tam, kde hráči ještě nemají 

85 MARUŠÁK, Radek a kolektiv. Dramatická výchova v kurikulu současné školy, str. 94 
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tolik zkušeností s dramatickou výchovou, ale také se hodí při sběru informací, posunutí 

děje nebo k vytvoření atmosféry. 

 Pantomima: Základním principem pantomimy je pohyb celého těla. Jde o takový 

pohyb, při němž hráč s použitím celého těla s výjimkou řeči vstupuje do role – stává se 

někým nebo něčím jiným, než je sám. Je to dramatická hra beze slov. Základem 

pantomimického projevu jsou představy, z nichž pohybový projev vyrůstá.86

 Hra v roli: Hra v roli je považována za základní metodu dramatické výchovy. 

Znamená převzetí role někoho jiného, a to s vlastní představou odpovídajícího chování. 

Umožňuje hráčům, aby si skrze ni vyzkoušeli nejrůznější životní situace, hledali jejich 

řešení, a získali tak zkušenost založenou na vlastním prožitku.

 

87

 Improvizace: Základní metodou dramatické výchovy je improvizace, tedy jednání 

v určité situaci bez předchozí domluvy a přípravy. Improvizace poskytuje autentický 

zážitek ve fiktivní situaci, hráč se v ní setkává a vypořádává se skutečně vzniklou obtíží. 

Nabízí jak známé, tak dosud neprožité situace, umožňuje poznávat život v celé jeho šíři 

a poskytuje příležitost vyzkoušet si situace v nezávazné, ale kontrolovatelné podobě.

 

88

 Etuda: Etudu lze charakterizovat jako krátký improvizovaný útvar, zpravidla o jedné 

či dvou situacích, s malým počtem rolí, s jasným začátkem a koncem, většinou 

vypointovaným.

 

89

 Učitel v roli: Zatímco v jiných typech dramatické práce stojí učitel obvykle mimo 

hru dětí a jeho činnost se zaměřuje zejména na zadávání instrukcí, zde učitel osobně 

přijímá účast v dětské hře tím, že také vstupuje do role a stává se jednou z postav hry, 

tj. mluví a jedná jako tato postava a zapojuje se do interakce s ostatními postavami, 

 Práce na tvorbě etudy probíhá zpravidla v menších skupinách po 

třech až pěti žácích souběžně na více místech ve třídě a výsledek práce si pak skupiny 

vzájemně předvedou. Pro všechny skupiny bývá většinou stejné zadání. 

                                                

 

86 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, str. 95 
87 KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, str. 99 
88 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, str. 72 
89 MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova, str. 99 



ÚVOD DO PRAKTICKÉ ČÁSTI 

51 

 

hranými dětmi.90

 Živý obraz: Živý obraz je vlastně pantomimické zobrazení bez pohybu. Hráči 

zobrazí svými těly ve štronzu klíčový moment vybrané situace – jejich pozice mají 

vyjadřovat činnosti, role a vzájemné vztahy, a to v momentě, který je pro řešené téma 

nejdůležitější.

 Díky této metodě dochází ke vtažení hráčů do děje nebo dochází 

k oživení dramatické situace. Učitel v roli má na sobě obvykle kostýmní znak, kterým 

má odlišit jeho normální zevnějšek. 

91

Může vzniknout jako zastavená pantomima pomocí slova štronzo, nebo může vzniknout 

na základě zadání, ale také podle obrazu či fotografie. 

 

 Reflexe: Tato metoda je v podstatě evaluačním procesem, pomáhá nám zjistit, jak 

žáci pochopili problém, kterým jsme se zabývali, pro žáky má význam jakéhosi shrnutí 

a zvýraznění důležitých míst. K reflexi nám mohou sloužit různé, nejen dramatické 

metody, například diskuze, psaní atd.92

                                                

 

90 KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy, str. 81 

 

91 MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy, str. 108 
92 Srov. SVOBODOVÁ, Eva-ŠVEJDOVÁ, Hana. Metody dramatické výchovy v mateřské škole, str. 88 
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2. Lekce 1 – Čtyři posvátné svitky 

Délka lekce: 2 vyučovací hodiny 

Cílová skupina: žáci 3. až 4. ročníku základní školy 

Zkoumaná témata: trest za lenost, neochotu učit se, ale také za přílišnou zvědavost 

Literární předloha: Japonské pohádky (Zlata Černá, Miroslav Novák) 

Cíle lekce: 

• pohádka by měla motivovat hráče k probuzení zájmu o japonské pohádky 

• osvojovat si metody a techniky dramatické výchovy, které kopírují děj příběhu 

• hledání hlavních či vedlejších témat pohádky 

Pomůcky: 4 barevné papíry, izolepa, psací potřeby, kostýmní znak mistra učitele, 

obrázek mnicha 

2.1 Návrh lekce 

1) Navození tématu – asociační kruh 

Učitel: Kdo je na tomto obrázku? Jaké asociace se vás napadají, řekne-li se slovo 

MNICH? Každý z vás řekněte jednu asociaci, která vás k tomuto slovu napadá. Kdo 

nebude vědět, pošle slovo dál tak, že se podívá na svého spolužáka sedícího vedle něj. 

Popis činnosti: Žáci sedí v kruhu. Učitelka doprostřed kruhu umístí fotografii mnicha. 

Žáci si obrázek chvílí potichu prohlížejí. Poté žáci říkají asociace na téma mnich. Pokud 

žáky napadne málo asociací, můžeme klást doplňující otázky typu: „Jak si představujete 

mnicha?“, „Jaké činnosti mnich vykonává?“, „Kde mniši žijí?“ 

2) Text – úvodní čtení 

Učitel: Zavedu vás teď do příběhu, který se odehrává v jiné zemi, v Japonsku. Pozorně 

mě poslouchejte, protože z textu se pak budou odvíjet další činnosti. 

Popis činnosti: Učitelka čte žákům úvod pohádky: 
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 Malý Džidóro byl druhorozený syn chudého rolníka a měl ještě pět menších 

sourozenců. Nevelké políčko, které měl jednou zdědit nejstarší Taró, sotva stačilo uživit 

tak početnou rodinu, a když tedy bylo Džidórovi deset let, rozhodli se rodiče, že ho 

pošlou do učení za mnicha. Bude tak mít zajištěnou obživu teď i v budoucnosti, a také 

rodina bude mít o jednu starost méně. Otec se domluvil s mnichem, který pečoval 

o chrámek na samém kraji sousední vesnice za kopcem. Chrámek to byl chatrný a právě 

tak chudý jako celý kraj a ctihodný pan mnich žil také jen ze dne na den. Džidóra však 

do učení přijal, jednak že chtěl pomoci jeho rodičům, jednak že potřeboval někoho 

k ruce v chrámku i ve své domácnosti, a konečně pomýšlel na to, aby si časem vychoval 

nástupce. A tak tedy jednoho jarního dne Džidórovi oholili hlavu, dostal černou kutnu a 

nastoupil u svého nového mistra jako žák. 

3) Živé obrazy 

Učitel: Rozdělte se teď do dvojic. Každá dvojice si připraví nehybný živý obraz. Jeden 

z vás bude představovat mladého mnicha Džidóra, druhý z vás jeho mistra učitele. 

Připravíte si živý obraz, ve kterém znázorníte nějakou činnost, kterou se učí mladý 

mnich u svého učitele. Jednoho z vás se pak dotknu a ten nám poví, čemu se Džidóro 

učí. Mohu se dotknout kohokoliv z vás, takže oba dva musíte vědět, jakou činnost 

předvádíte. Nechám vám pár minut na přípravu a poté si vaše živé obrazy předvedeme. 

Popis činnosti: Děti si vytvoří dvojice. Každá dvojice si připravuje živý obraz, ve 

kterém ztvární, čemu se mnich učí u svého mistra. Dvojice živý obraz prezentuje a pak 

se učitelka jednoho z dvojice dotkne a ten řekne, čemu se Džidóro právě učí. 

4) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Ctihodný pan mnich byl velmi skromný, takže Džidóro neměl ani mnoho práce. 

Nanosil dříví a vodu, zametal a oprašoval schody na oltáři a posvátné knihy v knihovně 

a někdy také pomáhal při vaření. Horší to však bylo s učením. Nejenže Džidórovi 

připadalo psaní znaků strašně těžké a ty nesrozumitelné modlitby si ne a nemohl 

zapamatovat, ale bylo mu to všechno protivné, nedával pozor, když mu mnich 

předříkával modlitby a učil ho číst, úkoly dělal pořád špatně, a když už se měl učit sám, 

utekl radši do lesa a hrál si tam. 
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5) Učitel v roli 

Učitel: Všichni se teď stanete kolektivní postavou Džidóra. Přijde za vámi váš mistr, 

protože si chce o něčem důležitém promluvit. 

Popis činnosti: Učitelka vysvětlí žákům, že na chvíli odejde z místnosti, bude 

představovat nějakou postavu z příběhu. Za dveřmi si učitelka nasadí kostýmní znak 

mistra učitele. Za ten využije černý kabát. Poté vchází naštvaně do třídy v roli mistra. 

Ten Džidórovi řekne, aby od něj odešel, že už má jeho lenivého chování dost. Takového 

žáka nepotřebuje, takže se má raději vrátit ke svým rodičům. Na důkaz, že se na něj ale 

nezlobí, dá Džidórovi 4 posvátné svitky, které má použít, až mu bude nejhůř. Hru v roli 

učitel ukončí slovy, ať už Džidóro raději jde, že za chvíli bude poledne, cesta je daleká a 

on by se měl nejpozději do západu slunce vrátit domů. Poté učitel odloží kostýmní znak 

a zřetelně tak vystoupí z role. 

Reflexe: Jak se asi cítil Džidóro, když jej mistr poslal pryč? 

6) Hledání svitků 

Učitel: Jak jsme se dozvěděli, mnich Džidórovi zanechal 4 svitky. Vašim úkolem teď 

bude najít tyto svitky. Nebudu vám radit, kde jsou ukryty, určitě na to přijdete sami. 

Zatím ale svitky neotvírejte, to uděláme až později. 

Popis činnosti: Žáci hledají 4 svitky po třídě nebo na chodbě. 

7) Narativní pantomima 

Učitel: Džidóro s těžkým srdcem odcházel od chrámku, ale nešel domů za otcem a 

svými sourozenci. Zamířil si to rovnou k lesu, který ho tak strašně pořád lákal. Budu 

vám teď číst text o tom, co Džidóro dělal v lese. Vy dobře poslouchejte a pantomimicky 

předvádějte, co vyprávím. Pantomima je činnost bez mluvení, takže prosím, abyste 

u činností nemluvili. 

Popis činnosti: Učitelka čte text a žáci formou hromadné improvizace předvádějí děj za 

postavu Džidóra. Text je říkán pomalu, aby žáci mohli verbálně sdělené převést do 

pohybu. 

Text pro narativní pantomimu: Džidóro odcházel pomalu smutně pryč. Se svěšenou 

hlavou si to namířil k lesu, který mu vždy dokázal poskytnout útěchu. Protože bylo 
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teplo, sundal si sandály a šel jen tak bosky. V lese Džidóra smutek už úplně přešel a on 

si vesele kráčel dál. Do nohou ho píchalo jehličí, občas se musel vyhnout trnitým keřům 

nebo přeskočit nějakou tu kaluž. Náhle si vzpomněl, že kdysi v těchto místech viděl 

hady. Začal tedy dupat, aby hady odlákal. Najednou se Džidóro rozhlédl a spatřil 

jahody, které okamžitě začal trhat a rovnou si je strkat do úst. Po chutné svačince si lehl 

do měkkého mechu, kde se mu příjemně odpočívalo a nakonec usnul. 

8) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Džidóro se probudil. Napadlo ho, že už asi bude poledne a že by se měl pomalu 

rozhlédnout, kudy z lesa ven. Ale tu se najednou udělalo tak šero, jako by snad měla být 

bouřka, a všechno kolem ztichlo, až ho zamrazilo. Rozhlížel se kolem, ani ten palouk 

nepoznával, bylo mu divné, že už je tak pozdě, a pomyslil si, kdyby tu aspoň někdo byl. 

A tu vidí, že se k němu přes palouk belhá jakási stařenka, o holi, ohnutá, na hlavě čepec, 

plášť zaplátovaný, s pasem tenkým jako provázek. 

9) Nepřipravená improvizace v roli 

Učitel: Rozdělím vás teď na dvě skupiny podle čísel: jedničky budou v rolích stařenky, 

dvojky budou hrát chlapce. Stařenky půjdou na jeden konec třídy, kde jim dám tajný 

úkol. Džidórové půjdou na jiný konec třídy, kde dostanou také svůj úkol. 

Popis činnosti: Učitelka rozdělí žáky na dvě skupiny. První skupina budou stařenky. 

Učitelka šeptem oznámí všem žákům, kteří budou v rolích stařenky, že mají za úkol 

nalákat všemožnými způsoby Džidóra k sobě do chaloupky. Druhá skupina, Džidórové, 

dostanou instrukci, že spěchají domů za otcem a svými sourozenci a nemohou se nikde 

zdržovat. 

Reflexe: Stařenky, na co jste lákali Džidóra, aby s vámi šel do chaloupky? Džidórové, 

nechali jste se přemluvit? Jak by to bylo ve skutečném životě, šli byste někam s cizím 

člověkem? 

10) Čtení textu 

 Stařenka se usmála bezzubými ústy a povídá: „To jsem ráda, chlapče, že tě 

potkávám. Podle oholené hlavy a černé kutny vidím, že se učíš na mnicha, a to se mi 

moc hodí. Aspoň nemusím až do vsi do chrámu, to víš, nohy už mi neslouží. Dnes je 
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totiž právě výroční den úmrtí mého muže. Chudák stařík, žili jsme tu spolu v lese 

dlouhá léta, až se mi nakonec rozstonal a zrovna před rokem umřel. Tak jsem chtěla jít 

požádat ctihodného pana mnicha, aby se za něho pomodlil. Ale když tu máme tebe, 

bude to ještě lepší, pomodlíš se v naší chaloupce u domácího oltáříku. Viď, že to 

uděláš?“ 

 Džidóro byl na rozpacích. Byl rád, že v tom šerém lese není sám, ale přiznat se, že se 

modlit neumí, to se styděl. Taky by mu to asi stařenka nevěřila a myslila by si, že jí 

nechce vyhovět. Souhlasil tedy a šel s ní do malé chaloupky na druhém konci lesa, které 

si předtím nikdy nevšiml. 

Džidóro si klekl před oltáříkem, poklonil se a z různých kousků modliteb, které si přece 

jen zapamatoval, jakžtakž vykoktal modlitbu za zemřelého dědečka. Potil se a rudl, ale 

stařenka ho se zájmem poslouchala a zřejmě jí nevadilo, že to modlení není docela, jak 

má být. Když Džidóro skončil, stařenka pokývala hlavou a řekla: 

 „Děkuji ti, chlapče, jsi hodný a dědeček je jistě taky rád, že jsme na něho 

nezapomněli. Ale už je večer a do vsi je daleko, zabloudil bys, tak u mne radši přenocuj. 

K večeři mám jenom prosnou kaši, ale snad ti také přijde k chuti.“ 

Džidóro už měl notný hlad a s chutí se najedl. Pak jim stařenka ustlala na podlaze a 

chlapec usnul. Ale nespalo se mu příliš dobře. Převaloval se a převracel, probouzel a 

zase usínal. Zdálo se mu, že voda padající z okapu říká: 

„Padá voda ze střechy tan, tan, 

vstaň a podívej se na stařenu.“93

11) Vytváření zvukového prostředí – sny Džidóra 

 

Učitel: Džidóro se uložil ke spánku. Jaký divný sen se mu asi mohl zdát, když jeho 

spánek nebyl kvalitní a jakýsi šestý smysl mu říkal, že má vstát a podívat se na stařenu? 

 Zůstaňte ve stejných skupinách, jako jste byli rozděleni při improvizaci, a připravte 

si takový sen pomocí zvuků. Můžete použít zvuky vašeho těla, různých předmětů ve 

                                                

 

93 Ukázka ze stejné pohádky, ale jiné verze. LUFFER, Jan. Strašidelný hrám v horách, str. 28 
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třídě nebo orffovy hudební nástroje. Na přípravu snů máte 5 minut, potom se na vaše 

sny podíváme. 

Popis činnosti: Žáci jsou rozděleni do dvou skupin. Je možné nechat stejné skupiny, 

jaké byly při improvizaci mezi stařenkami a Džidóry. Žáci vymýšlejí sny Džidóra. 

Využívají přitom dostupné předměty ve třídě, hudební nástroje, zvuky. Skupiny si pak 

navzájem prezentují zvukový sen. 

Reflexe: Co představoval váš sen? Co se Džidórovi honilo hlavou? 

12) Pokračování příběhu 

 Džidóro se probudil ze snu, zvedl hlavu a podíval se. Místo stařenky tam byla 

čarodějnice jamamba. Džidóro pomalounku vstal a chystal se jamambu překročit, ale ta 

se probudila a povídá: „Kampak, kampak takhle v noci, chlapče?“ 

 „Stařenko, já musím na záchod,“odpověděl pohotově Džidóro. „Tak dobře, ale je tam 

tma, ještě bys mohl zabloudit nebo někam spadnout, všude kolem je plno roklí, já si tě 

přivážu na provaz, aby ses neztratil. Stařenka uvázala Džidórovi kolem pasu provaz a 

pak ho pustila ven. 

 Chlapec přemýšlel, jak by se nejlépe zachránil. Nakonec si vzpomněl, že má ty čtyři 

svitky od ctihodného mnicha a řekl si, že mu jistě v této nesnázi pomohou. 

 Stařena každou chvíli tahala za provaz a volala, ale Džidóro jí vždycky odpověděl: 

„Už jdu, stařenko!“ Chlapec se vyvlékl z provazu a utíkal, jak mohl nejrychleji.  

13) Kreslení jamamby 

Učitel: Jak vypadá taková jamamba? Vytvořte si 4 skupinky a namalujte svou jamambu. 

Popis činnosti: Žáci se rozdělí do 4 skupin a malují jamambu tak, jak si ji představují. 

14) Hra 

Učitel: Stanu se teď jamambou. Dokud je jamamba otočená zády, je uvnitř, ve své 

chalupě. Když se ale jamamba otočí, vyjde ven a chce chytit chlapce. V tu chvíli musí 

Džidóro znehybnět. Jamamba totiž špatně vidí, a tak si Džidóra vždy splete se stromem. 
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Popis činnosti: Učitel se stane jamambou, je otočený zády k žákům. Žáci utíkají přes 

les – třídu. Ve chvíli, kdy se učitel otočí, žáci znehybní. Pokud se někdo hýbe nebo 

směje, jamamba se pomalu blíží. Je možné udělat překážky z lavic, židlí atd. 

Reflexe: Jak náročný byl útěk před jamambou? 

15) Vymýšlení příběhu a krátké etudy 

Učitel: Džidóro utíkal před jamambou lesem a vzpomněl si na 4 posvátné svitky, které 

mu daroval ctihodný mnich. Udělejte si teď 4 skupiny. Každá skupina si vezme jeden ze 

svitků, které jste před chvílí našli. Vašim úkolem bude promyslet si ve skupině, jak 

mohl váš svitek Džidórovi konkrétně pomoci při útěku před jamambou. Do svitku 

napíšete, co jste vymysleli. V té samé skupině vymyslíte krátkou etudu, ve které nám 

zahrajete, jak váš svitek pomohl zastavit zlou jamambu. 

Popis činnosti: Žáci si udělají 4 skupiny (nebo je učitel rozřadí do skupinek sám). 

Každá skupina vymyslí, jak mohl jeden z jejich svitků pomoci Džidórovi při útěku před 

jamambou. Do svitku napíší, jak právě on jim pomohl při útěku před jamambou, a poté 

nám každá skupina zahraje, co si vymyslela a připravila. Reflexe probíhá po každé 

přehrané etudě. 

16) Pokračování příběhu 

 Mezitím však už Džidóro doběhl ke chrámku, odkud včera odešel, a zoufale 

zabouchal na zavřené dveře mnichova domku. Zavolal, jak mohl nejhlasitěji: „Ctihodný 

pane, ctihodný pane, honí mě jamamba, prosím vás, otevřete mi.“ V prořídlé mlze 

uviděl, jak se po cestě blíží rozzuřená jamamba, na sobě samý cár, vlasy sežehnuté, ale 

žhavé oči ještě žhavější a dlouhý chtivý jazyk ještě červenější. 

 Uvnitř se ozvalo široké zívnutí a pak mnich odpověděl: „Ach, to jsi ty, Džidóro? 

Copak tu chceš, vždyť jsem tě přece poslal domů. Víš dobře, že z tebe nikdy pořádný 

mnich nebude.“ 

 „Prosím vás, odpusťte mi a otevřete, honí mě jamamba,“ volal Džidóro a strachy se 

mu až tmělo před očima. 

 „Ale, ale, co to povídáš za nesmysly, vždyť tady nikdy žádná jamamba nebyla. Jen se 

pěkně vrať domů, já tě nechci.“ 
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 „Prosím vás, prosím vás, moc vás prosím, už je docela blízko,“ naříkal Džidóro, 

plakal a tiskl se ke dveřím. 

17) Rozhodování 

 Učitel: Co byste dělali vy, na místě mnicha? Otevřeli byste Džidórovi dveře a 

zachránili ho, nebo byste ho nechali za trest, za jeho neposlušnost a lenost, na pospas 

jamambě? 

 Zavřete si teď oči, abyste nikoho neviděli a nebyli tak ovlivněni názory ostatních 

spolužáků. Kdo by otevřel dveře a zachránil Džidóra, tak dá obě ruce za hlavu. Kdo by 

nechal Džidóra napospas jamambě, tak se chytne za obě kolena. 

Popis činnosti: Žáci si zavřou oči, aby nebyli ovlivněni názory ostatních, ale 

především, aby se nestyděli za svůj názor, ať je jakýkoliv. Jediný učitel vidí názory 

žáků. 

18) Konec příběhu 

 Tu se ctihodnému panu mnichovi Džidóra zželelo, vstal a šel ke dveřím. Zrovna když 

jamamba posledním skokem přiběhla až k Džidórovi a užuž otvírala svou strašnou 

tlamu, mnich vytáhl závoru a otevřel zasouvací dveře. Džidóro se skulil dovnitř a hned 

za ním tam vklouzl dlouhatánský jamambin jazyk, ale mnich vší silou dveře zase 

přirazil. Ozval se děsivý výkřik a najednou nebylo po jamambě ani památky. 

 A všechno bylo jako dřív, tiše vyšlo slunce, zazářilo do oken a ctihodný pan mnich 

pohladil Džidóra po hlavě a řekl, že to s ním tedy ještě zkusí. A nelitoval toho, protože 

od té doby Džidóro už vždycky vydržel u knih a nic ho tak divně do lesa nelákalo. 

 Učitelka zacinká na zvoneček: A pohádky je konec. 

Závěrečná reflexe: Jak se vám pohádka líbila? Co se vám na ní líbilo, co se vám na ní 

nelíbilo? Co se vám líbilo na dnešní hodině? V čem udělal Džidóro chybu? 

2.2 Reflexe ve 4.A 

 Lekce byla odučena ve 4.A, kde bylo 23 dětí, tedy poměrně velký počet. Práce byla 

omezena časovými možnostmi, měla jsem totiž k dispozici pouze 2 vyučovací hodiny, 

které mi byla paní učitelka ochotná věnovat. Pracovalo se mi zde dobře, protože žáci se 
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mnou spolupracovali. Některé moje metody byly pro tuto třídu nové (narativní 

pantomima, vytváření zvukového prostředí), s jinými se setkávají jen výjimečně (učitel 

v roli). 

 Samotní žáci jsou zvyklí především na hraní scének a živé obrazy. Řečeno slovy 

samotné paní učitelky: „Pro děti je dramatická výchova hraní scének.“ Zajímavé je, že 

činnosti, které jsem já považovala za úspěšné, žáky nebavily tak, jako když nacvičovali 

a hráli scénky. Určitě na to má vliv jejich dosavadní zkušenost s dramatickou výchovou, 

při které převážně nacvičují a hrají scénky. 

 Já osobně jsem ráda, že jsem měla možnost ukázat této třídě, jak se dá dramatická 

výchova oživit a že se dají použít i jiné metody a techniky, než jen ty, které do této doby 

používali. 

 Při asociačním kruhu někteří žáci, hlavně ti první v pořadí, nevěděli, co říci ke slovu 

mnich a poslali tak slovo dál. Příklady slov, které žáci řekli: náboženství, kostel, kříž, 

modlení, farář, církev, křesťanství. Zajímavé bylo zjištění, že mnichy mají děti spojené 

s katolickou církví. Na otázku, zda žáci znají i mnichy z nějaké jiné země, odpověděli, 

že znají šaolinské mnichy z Číny. 

 Při živých obrazech jsem žáky rozdělila do dvojic, tak jak seděli vedle sebe a každá 

dvojice si připravila živý obraz. Vzhledem k tomu, že bylo 23 žáků, nemohli jsme se 

z časových důvodů podívat na jednotlivé živé obrazy a pak ještě hádat, co představují. 

Udělala jsem přehrávání živých obrazů nadvakrát. Nejprve nám ukázalo své živé obrazy 

prvních pět dvojic, po nich pak dalších pět dvojic a jedna trojice. Postupně jsem ke 

každé dvojici (a jedné trojici) přišla, dotkla jsem se jednoho z nich a ten nám řekl, čemu 

se mnich učí u svého mistra. Většina žáků ukazovala, že chlapec se učí číst nebo se 

modlí. 

 Učitel v roli dopadl nad očekávání dobře. Tuto techniku jsem se třídou zkoušela 

poprvé, takže jsem se jí celkem obávala. Jakmile jsem ale vstoupila do role mistra 

učitele, žáci začali ihned reagovat. 

 Narativní pantomima byla pro žáky technikou zcela novou, ale i tak se jí ujali velice 

dobře. Když si mladý učeň Džidóro sundával sandály, žáci si opravdu zuli přezůvky, 
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takže tuto činnost pojali naprosto vážně. Když mladý mnich usnul v měkkém mechu, 

žáci si lehli na tvrdou podlahu bez koberce a dělali, že spí. 

 Menší problém jsme měli s přípravou snů. Ta probíhala poněkud rozpačitě. Bylo 

ovšem mou chybou, že jsem žákům nezadala přesné instrukce, a proto přesně nevěděli, 

jak tento sen mají připravit. Nakonec si každá skupina sen připravila pomocí zvuků, 

a tak se tato činnost nakonec vydařila. 

 K samotnému kreslení jamamby jsme se, na doporučení třídní paní učitelky, 

nedostali. 

 Hru jsem bohužel nezařadila, vzhledem k malému prostoru třídy a velkému počtu 

žáků. 

 Druhá hodina probíhala po přestávce. Žáky jsem rozdělila do 4 skupin, pomocí 

rozřazování na první, druhý, třetí, čtvrtý. Moc se jim toto rozřazování nelíbilo a 

schválně si nepamatovali, kteří jsou. Nebo mi někteří chlapci couvali, aby nemuseli být 

třeba druzí a jít tak do skupiny, kde se jim někdo nelíbil a s kým nechtěli spolupracovat. 

Žáci jsou zvyklí na rozřazování do skupin pomocí losování, ale tuto variantu jsem 

nechtěla použít, protože by trvala velmi dlouho. Každá skupina si vymýšlela svou etudu 

a ty jsme si také přehrály. Nacvičování etud probíhalo deset minut, ale i přesto tento čas, 

podle vlastních slov žáků, dětem nestačil. Překvapila mě fantazie dětí. Jedna skupina 

vymyslela, že jejich svitek mnichovi pomohl tak, že mu vykouzlil meč (místo něj 

použili deštník) a tím pak jamambě rozsekal nohy, druhá skupina vymyslela neviditelný 

plášť, pomocí kterého se mnich dostal z chalupy, třetí skupina vymyslela modlitbu, aby 

jej Bůh zachránil, a poslední čtvrtá skupina jamambu odklela a z ní se stala hodná 

mladá žena, děkující mnichovi za záchranu. 

 U samotného rozhodování byla většina žáků pro, aby mistr mnich odpustil svému 

žákovi, jen 4 žáci si mysleli, že by mu odpustit neměl. 

 Na závěr probíhala reflexe. Žákům se nejvíce líbilo hraní „scének“ a narativní 

pantomima. Jediné, co se jim nelíbilo, bylo to, že jsem jim nepřečetla pasáž v knize, 

k čemu opravdu posloužily mnichovi čtyři posvátné svitky. To se chtěli ještě dozvědět, 

tak jsem jim to ve stručnosti řekla. Při přípravě pohádky mě tato věc, popravdě, vůbec 
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nenapadla. Někteří žáci také postrádali hry, které jsem ovšem díky nedostatku času 

nezařadila. 

2.3 Reflexe ve 4.B 

 Lekci jsem realizovala ve 4.B, kde bylo 18 žáků. Tento počet žáků byl přiměřený. 

I v této třídě jsem měla k dispozici 2 vyučovací hodiny, ale lekci už jsem měla 

z předchozí třídy připravenou, takže jsem věděla, že se do dvou vyučovacích hodin bez 

problémů vejdeme. Pracovalo se mi zde dobře, žáci mě poslouchali, i přesto, že jsme se 

vzájemně viděli poprvé. S dramatickou výchovou žáci mají zkušenost, ale ne přímo od 

jejich třídní paní učitelky, ale od paní učitelky z vedlejší třídy, která zde občas 

dramatickou výchovu učí. Je to prý ale jenom párkrát do roka, takže žáci nejsou 

v dramatické výchově moc zkušení. Základní techniky jako živý obraz, štronzo a etudy 

znali ovšem dobře. S některými technikami se žáci setkali poprvé, například s učitelem 

v roli a narativní pantomimou. 

 Někteří žáci se zpočátku při asociačním kruhu styděli mluvit a poslali slovo dál. 

Musela jsem děti trošku podpořit v tom, že žádná myšlenka není špatná a nemusí se 

stydět. Příklady slov, které žáci řekli: náboženství, mitra, kostel, kříž, modlení, farář, 

církev, vymítání ďábla, klášter. Při živých obrazech jsem žáky rozdělila do dvojic, tak 

jak seděli vedle sebe a každá dvojice si připravila živý obraz. I přesto, že žáků bylo 

„pouze“ 18, nemohli jsme se z časových důvodů podívat na jednotlivé živé obrazy a pak 

ještě hádat, co představují. Udělala jsem přehrávání živých obrazů nadvakrát, tak jako 

v předchozí třídě, kde se tento způsob prezentace živých obrazů osvědčil. Nejprve nám 

ukázalo své živé obrazy prvních pět dvojic, po nich pak zbylé čtyři dvojice. Postupně 

jsem ke každé dvojici přišla, dotkla jsem se jednoho z nich a ten nám řekl, čemu se 

mnich učí u svého mistra. Žáci nejčastěji znázornili mistra, který učí mladého mnicha 

číst, modlit se, nebo i vařit. 

 Učitele v roli jsem se i v této třídě obávala. Tato technika byla pro ně zcela nová. 

Někteří chlapci se snažili techniku pokazit vtipnými hláškami, ale těch jsem si 

nevšímala a nereagovala na ně. 



LEKCE 1 – ČTYŘI POSVÁTNÉ SVITKY 

63 

 

 Narativní pantomima byla pro žáky technikou zcela novou, ale neměli s ní vůbec 

žádné potíže. 

 Příprava snů neprobíhala při samotné přípravě příliš slibně. Zdálo se, že si zvláště 

jedna skupina se snem poněkud neví rady, ale především se nedokázali domluvit 

samotní hráči ve skupině, která byla smíšená. Nakonec se i tato skupina dokázala 

domluvit a sen předvedla ve výborném provedení. Celou dobu se ve skupině hádali, ale 

když viděli první skupinu, jak se na sen dobře připravila, chtěli se jí asi vyrovnat. 

 Ke kreslení jamamby jsme se z časových důvodů nedostali. 

 Hru jsem v této třídě zařadila, protože žáků nebylo ve třídě tolik a místa pro hru bylo 

dostatek. Hra byla velice rychlá, takže jsme si ji, pro veliký úspěch, zahráli dvakrát. 

Žáky hra trochu rozdivočila, ale naštěstí byla hned po ní přestávka, takže jsem žáky 

nemusela více usměrňovat. 

 Druhá hodina probíhala po přestávce. Žáky jsem rozdělila do 4 skupin, pomocí 

rozřazování na první, druhý, třetí, čtvrtý. Vznikly tedy čtyři skupiny. Protesty proti 

tomuto způsobu rozřazování žádné nebyly. Každá skupina si vymýšlela svou etudu a ty 

jsme si také přehrály. Jedna skupina vymyslela, že jejich svitek mnichovi pomohl tak, že 

mu vykouzlil most, který jamambu zastavil a ta jej nemohla překročit, druhá skupina 

vymyslela, že svitek se proměnil v pařez, o který jamamba zakopla a už nemohla vstát, 

třetí skupina vymyslela kořeny, které mnich omotal kolem jamamby, a tím ji svázal, 

čtvrtá skupina zahrála etudu, ve které mladému mnichovi pomůže svitek tak, že mu 

přičaruje meč a on s ním zabije jamambu. Při rozhodování byl pouze jeden žák pro, aby 

ctihodný pan mnich Džidórovi neodpustil. Všichni ostatní žáci chtěli chlapci odpustit. 

 Při závěrečné reflexi mě překvapilo, že většině žáků se nelíbilo hraní etud. Také se 

jim dobře nepřipravovalo přehrávání snů. Obojí bylo prý z toho důvodu, že se 

nedokázali ve skupinách dohodnout. Naopak všichni žáci oceňovali hru, narativní 

pantomimu a improvizaci ve dvojicích. Jen některá děvčata a dva chlapci ocenili i živé 

obrazy a etudy. 
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2.4 Pedagogická reflexe 

 Lekci jsem realizovala dvakrát, a to vždy ve 4. třídě. Lekce je zaměřena především 

na žáky, kteří už mají zkušenosti s dramatickou výchovou, protože se v ní objevují 

některé techniky, které vyžadují jisté dovednosti hráčů. 

 Japonská pohádka s názvem Čtyři posvátné svitky nám nabízí typické pohádkové 

téma – trest za neposlušnost. V této pohádce se hlavnímu hrdinovi nechce příliš učit. Je 

ovšem potrestán i za svou přílišnou zvědavost. Ta se projevuje tím, že ho stále něco láká 

do lesa a místo učení do něj často utíká. Přílišná zvědavost se hrdinům v japonských 

pohádkách často nevyplácí. Chlapec je ztrestán tak, že jej honí horská čarodějnice 

jamamba. Příběh v této japonské pohádce skončí dobře, Džidóro si svou chybu uvědomí 

a od té doby je vzorným žákem svého mistra. 

 V obou třídách, ve kterých byla lekce realizována, žáci shodně přišli na to, že 

Džidóro udělal chybu v tom, že se mu nechtělo učit a byl líný. Ve 4.B žáky také správně 

napadlo, že mladý mnich neměl chodit s cizí stařenkou k ní do chaloupky, mohl se tak 

vyhnout nebezpečí. 

 O přílišné zvědavosti jsme se v závěrečné reflexi bavili také, ale žádného žáka 

v obou třídách nenapadlo, že by chlapec mohl být potrestán i za tuto vlastnost. Na tento 

motiv jsem žáky upozornila v obou třídách až já, protože všichni se domnívali, že 

Džidóro byl potrestán jen za svou lenost se učit. 

 Největší problém v obou těchto odučených lekcích vidím v rozřazování žáků do 

skupin. Žáci se velmi pomalu a někdy i neochotně rozdělovali do dvojic a skupin, 

pokud jsem je takto rozdělila já. Ve třídách jsou zvyklí na losování, ale to trvá velice 

dlouhou dobu. Dalším problémem bylo udržení kázně, ale tu se mi, myslím, podařilo 

i přes občasná napomínání některých žáků udržet. 

 Větší zájem o pohádku žáci a jejich třídní učitelka projevili až po skončení lekce. 

Zaujala je netradiční pohádka a chtěli se o ní dozvědět více informací, čemuž jsem byla 

samozřejmě ráda. 
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3. Lekce 2 – Strom na rozcestí 

Délka lekce: 2 vyučovací hodiny 

Cílová skupina: žáci 1. až 4. ročníku 

Zkoumaná témata: obětavost, přátelství 

Literární předloha: Japonské pohádky (Zlata Černá, Miroslav Novák) 

Cíle lekce: 

• osvojovat si metody a techniky dramatické výchovy, které kopírují děj příběhu 

• hledání hlavních či vedlejších cílů pohádky 

Pomůcky: míček, dřívka, strom 

3.1 Návrh lekce 

1) Asociační kruh 

Učitel: Ráda bych věděla, co všechno vás napadne ke slovu přátelství? Kdo nebude 

vědět, pošle slovo dál tak, že předá míček dál. 

Popis činnosti: Žáci sedí v kruhu. Říkají vše, co je napadne ke slovu přátelství. Kdo 

neví nebo nechce odpovídat, pošle slovo dál tak, že předá míček. 

2) Úvod do příběhu, čtení textu 

 V jedné rybářské vesnici žila kdysi chudá vdova se svou jedinou dcerou Hanako. Na 

vesnici přišly teprve před několika lety. Dokud byl naživu její manžel, bohatý 

obchodník ve městě, žila celá rodina v dostatku a hojnosti. Ale darmo se neříká, že 

neštěstí nechodí po horách. Jednoho dne obchodník náhle onemocněl a netrvalo dlouho 

a vypravovaly velký a slavný pohřeb. Vdova zůstala s malou dcerkou sama a snad, že 

neuměla vést tak velký obchod, nebo proto, že se jim prostě začala lepit smůla na paty, 

obchod den ze dne chátral, ubývalo zákazníků a dluhy rostly. Vdově nakonec nezbývalo 

nic jiného než prodat všechno, co zbylo, poplatit dluhy a odstěhovat se z města. Na vsi 

žily skromně a malá Hanako, jen co trochu povyrostla, pomáhala své nemocné matce, 

jak mohla. Otázka: Jaké může mít dívka Hanako vlastnosti? 
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3) Živý obraz 

Učitel: Vytvořte si dvojice podle toho, jak sedíte vedle sebe v kruhu. Každý z dvojice si 

určí, kdo bude hrát roli maminky a kdo roli dívky Hanako. Vytvoříte živý obraz, který 

nám ukáže, jak Hanako pomáhá své nemocné mamince. Na přípravu máte 3 minuty, pak 

si vaše živé obrazy předvedeme. 

Popis činnosti: Žáci si vytvoří dvojice podle toho, jak sedí vedle sebe v asociačním 

kruhu. Děti připravují živé obrazy a poté je prezentují. Učitelka se jednoho z dvojice 

dotkne a ten řekne, jak Hanako pomáhá své mamince. 

4) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Vdova stárla, v domě bylo čím dále tím méně peněz – a tak se malá Hanako 

rozhodla, že půjde někam do služby, aby matce ulehčila. A protože byla milá, vlídná a 

pracovitá, našla zanedlouho službu v městečku. Bylo to sice hodinu cesty od vesnice, 

ale Hanako nechtěla nechávat starou matku samotnou, a tak se vracela každý den za tmy 

domů a ráno odcházela ještě před rozbřeskem. Pokaždé přinesla v uzlíčku polovinu 

jídla, které dostávala ve službě. 

 Byla to úmorná cesta, zvláště v zimě nebo v podzimních plískanicích, ale Hanako si 

z toho nic nedělala. 

5) Narativní pantomima 

Učitel: Budu vám teď říkat instrukce, vy předvádějte to, co slyšíte. 

Popis činnosti: Učitelka čte text a žáci pantomimicky předvádějí to, co slyší. 

Text pro narativní pantomimu: Hanako šla rychle po strmé cestě krok sun krok, ale 

musela brzy zpomalit, protože všude bylo plno pichlavého křoví, kterému se musela 

obratně vyhýbat nebo přeskakovala veliké kaluže. Jelikož už byla hodně unavená, na 

chvíli si sedla do měkkého mechu a na něm odpočívala, ale po chvíli se opět zvedla ze 

země a pospíchala dál. Občas se ohlédla za sebe, protože se jí zdálo, že ji někdo sleduje. 

Rozhlédla se a uviděla v trávě hada. Strašně se ho lekla a rychle couvala zpět. Brzy na 

tuto událost ale zapomněla a znovu šla svižně dál. Brzy krok ale zpomalila, našla si 

pěkné místo k odpočinku, sedla si a jen tak odpočívala. 
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6) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Hanako vesele poskakovala, pozorně si prohlížela všechno kolem, věděla o ptačích 

hnízdech i o tom, kde vykvetla jaká květina. Zvláště si oblíbila vysoký rozložitý kaštan, 

který stál na rozcestí v polovině cesty mezi městečkem a vesnicí. Jeho vysoký kmen byl 

zdaleka vidět a Hanako ho pokaždé radostně vyhlížela. Nejdřív jenom proto, že to 

znamenalo, že má již polovinu cesty za sebou, ale později se jí u kaštanu zalíbilo a 

zvykla si za každého počasí, ať bylo horko nebo zima, zastavit se u rozložitého stromu a 

popovídat si s ním. 

 Při svém vypravování hladila vrásčitou, rozpraskanou kůru stromu a odstraňovala 

suché listí a větvičky, které vítr přivál k jeho kořenům. A tak den co den po celé tři roky 

rozmlouvala malá Hanako se starým kaštanem a tak si na něj zvykla, až ponenáhlu 

zapomínala, že není živá bytost jako ona, rozuměla si s ním jako s nejlepším přítelem. 

7) Hra na strom 

Učitel: Zahrajeme se na strom, se kterým se Hanako tak spřátelila. Když řeknu pokyn 

KOŘENY, uděláte stoj rozkročmo a nohy pevně zasadíte do země. Na pokyn KMEN si 

rychle najdete kamaráda, se kterým se chytnete za obě ruce. Na pokyn KORUNA si 

vytvoříme co nejrychleji společný kruh. 

Popis činnosti: Děti se pohybují volně po prostoru, učitel vyťukává rytmus. Na daný 

pokyn žáci pohotově reagují. Učitelka pokyny střídá v různém pořadí. 

8) Hra v roli 

Učitel: Dozvěděli jsme se, že Hanako den co den chodila za svým stromem, aby si 

s ním popovídala a také mu říkala svá trápení. Každý si teď vymyslí za dívku Hanako 

jednu věc, která ji může trápit a se kterou by se na svých pravidelných zastávkách chtěla 

stromu svěřit. Každý, kdo bude chtít stromu něco říct, se ho dotkne a danou věc mu 

poví. Nemusíte se hlásit, můžete chodit postupně bez vyzvání. 

Popis činnosti: Děti postupně chodí ke stromu a říkají mu svá trápení v roli Hanako. 

9) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Jednoho večera se jako obyčejně vracela s uzlíkem jídla pro svou matku. Pospíchala, 

co jí síly stačily, aby matka co nejdříve dostala večeři. Jak se dívala stále kupředu, 
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Hanako si nevšimla, že se zatáhlo a přihnala se černá mračna, až se spustil takový liják, 

že jen taktak stihla doběhnout ke kaštanu a schovat se pod jeho hustou korunou. Veliké 

kapky bubnovaly do listí stromu a Hanako, schoulená k jeho kmeni, naslouchala hukotu 

kolem sebe. Pojednou se jí zdálo, že mezi bubnováním kapek slyší hlas: 

 „Milá Hanako, přišel čas, kdy se budeme muset rozloučit. Ode dneška za tři dny sem 

přijdou knížecí dřevorubci a porazí mne. Správce se rozhodl dát postavit z mého kmene 

novou loď. Do vesnice, kde žiješ, přijde mnoho nových řemeslníků a ti všichni budou 

pracovat na stavbě lodi. Ode dneška za tři měsíce mají novou loď spustit na vodu. 

Správce chystá při té příležitosti velkou slavnost, při níž sám kníže navštíví zdejší 

panství. Chtěl bych se ti na rozloučenou odvděčit za tvé přátelství a odměnit tě i za 

obětavost, s jakou se staráš o svou matku. Dávej tedy dobrý pozor, co ti teď řeknu, 

a zařiď se podle mých slov. Až přijde chvíle, kdy budou chtít novou loď spustit na vodu, 

nepohne jí ani několik desítek lidí. Knížeti nakonec nezbude než vypsat odměnu pro 

toho, kdo dokáže lodí pohnout. Slíbí, že mu splní, co si bude přát. V té chvíli se 

přihlas.“ 

10) Diskuze 

Učitel: Zamyslete se nad významem stromů ve městě, v lese, v přírodě. Proč bychom 

neměli stromy kácet? K čemu nám stromy slouží, proč jsou důležité? 

Popis činnosti: Děti říkají návrhy, proč jsou stromy pro lidi a zvířata důležité. 

11) Pantomima – pohyby stromů 

Učitel: Zkuste si každý z vás představit konkrétní strom nebo strom v určité situaci. 

Zkuste pantomimicky předvést pohyb tohoto stromu. Jeden z vás vždy tento pohyb 

předvede a ostatní jej pak napodobíme. Začnu jako první a vy po mně pohyb zopakujte. 

Popis činnosti: Všichni stojí v kruhu. Žáci pantomimicky předvádí pohyb stromu, 

ostatní spolužáci tento pohyb zopakují. 

12) Pantomima – výrobky ze dřeva 

Učitel: Je mnoho výrobků, které se vyrábí ze dřeva. Zkuste si jeden takový výrobek 

představit a pantomimicky nám jej předvést. Ostatní spolužáci budou hádat, o jaký 

výrobek šlo. Zkuste výrobky neopakovat. 
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Popis činnosti: Všichni stojí v kruhu. Každý žák předvádí jeden výrobek, který je ze 

dřeva. Výrobky se nesmějí opakovat. 

13) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Druhý den si Hanako zase povídala s kaštanem. „Představ si, včera se mi o tobě zdál 

ošklivý sen. Chtěli tě porazit. Leč byl to jenom ošklivý sen, tobě se jistě nic nestane. Já 

bych byla moc smutná, kdybys mě tady nečekal. S kým bych si povídala!“ 

 Jak však byla překvapena, když se třetí den večer vracela ze služby a vyhlížela svého 

přítele – nikde neviděla jeho rozložitou korunu. Polekaně se rozběhla, a opravdu! Tak, 

jak jí to starý kaštan řekl, na místě, kde se dříve tyčil jeho vysoký kmen, bylo několik 

dřevorubců a osekávali větve poraženého kmene. Hanako zesmutněla, naposledy 

pohladila jeho kůru a pomalu šla domů. 

 Ten večer se v domečku neozývalo její veselé povídání. Tiše obsloužila matku 

a přitom myslila na to, jak teď budou cesty smutné, když už neuvidí svého přítele. 

 Vše se událo, jak předpovídal starý kaštan. Do vesnice přišla spousta řemeslníků. Na 

místě rozřezali mohutný kmen na hladká prkna a potom na břehu moře u vesnice začali 

stavět loď. Uplynuly přesně tři měsíce a na břehu se tyčila krásná pevná loď, vonící 

dřevem a sluncem. Čekalo se jen, až ji spustí na vodu. 

 To bylo slávy! Na břehu se sešla spousta lidí, každý oblečen v tom nejlepším, co měl, 

a všude plno obchodníků – co se jen prodalo cukroví a lahůdek! Už se čekalo jen na 

knížete, a konečně přišel i jeho průvod. Všichni se nahrnuli ke břehu. Bylo tam tolik 

diváků, že by mezi nimi nepropadlo ani zrnko rýže. 

 Ale co to? Dělníci se namáhají, div jim žíly nepopraskají, tlačí loď ze všech sil, 

provazy se napínají – jen prasknout, a loď zůstává majestátně stát na místě. Taková 

krásná loď – ale co s ní na suchém břehu? 

 Nakonec nezbylo knížeti nic jiného než vyhlásit, že bohatě odmění toho, kdo sejme 

z lodi kouzlo a spustí ji na vodu. Přicházelo mnoho lidí, siláků i všelijakých chytrých 

mnichů, zaříkávačů, a každý s nějakým nápadem, nikdo však nepochodil. Loď stála na 

břehu, voněla sluncem a dřevem, ale na vodu ji nikdo nedostal. 
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14) Etudy 

Učitel: Rozdělte se do čtyř skupin. Každá skupina vymyslí buď zaříkadlo, nebo rituál, 

který by sejmul kouzlo z lodi. Určete si předem role, aby měl každý člen ve skupině 

nějakou roli. Na přípravu máte 10 minut. 

Popis činnosti: Žáci se rozdělí do skupin a vymýšlejí etudu na výše uvedené zadání. 

Etudy nám pak každá skupina zahraje. Reflexe každé etudy probíhá hned po přehrání. 

15) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Malá Hanako, která stála uprostřed vesničanů a sledovala, co se děje, dlouho váhala, 

má-li poslechnout slov, která jí řekl kaštan tehdy v prudkém dešti. Bylo tam tolik cizích 

lidí a tolik siláků bez výsledku zkusilo své štěstí! Vždyť by se všichni vysmáli malé 

dívce, která si troufá na takovou velikou a pevnou loď. 

 Hanako si nakonec dodala odvahy, vystoupila na prázdné místo před lodí, uklonila se 

a řekla: „Dovolíte-li laskavě, zkusila bych sejmout kouzlo z této lodi já.“ 

 Stalo se, jak se obávala. Všichni se jí začali posmívat. Tady už bylo lidí, a jakých 

siláků a chytrých mnichů, a nic nedokázali. Jdi radši domů, ať se ti tu nic nestane. 

Jenom se tu zbytečně pleteš. Ale sousedi ji poznali a říkali: 

 „Vždyť je to malá Hanako! Jen ať to zkusí, je to velmi hodná a přívětivá dívka a 

vůbec není hloupá. Možná se jí to zrovna podaří!“ 

 Nakonec jí knížecí správce pokynul, aby tedy dělala, co uzná za vhodné. Hanako 

celá rozechvělá váhavě přistoupila k lodi, pomalu vztáhla ruku a tiše zašeptala: 

 „To jsem já, Hanako.“ 

 Samým vzrušením šeptala tak tiše, že nebylo vůbec nic slyšet. Všichni diváci napjatě 

sledovali, co se bude dít. Hanako se trochu uklidnila, přistoupila ještě blíž, pohladila 

pevnou stěnu lodi a řekla tiše: 

 „To jsem já, Hanako. Přišla jsem za tebou.“ 

 Jen to dořekla, dala se loď sama od sebe do pohybu a hladce sklouzla na vodní 

hladinu. To byla sláva! Všichni obdivovali malou Hanako a sám kníže si ji dal 

předvolat, aby mu řekla, jakou si přeje odměnu za svůj čin. Hanako mu vyprávěla 
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o svém přátelství s kaštanem i o tom, jak jí chtěl její přítel pomoci. Knížeti se zalíbila 

skromná a obětavá dívka a obdaroval ji tak bohatě, že žila spokojeně a v hojnosti se 

svou matkou až do smrti. 

 Učitelka zacinká na zvoneček: A pohádky je konec. 

16) Závěrečná reflexe 

 Co si myslíte o pohádce? Skončila podle vás dobře, nebo smutně? Jaké dramatické 

činnosti v průběhu pohádky vás nejvíce oslovily? 

3.2 Reflexe ve 3.B 

 Lekce Strom na rozcestí byla odučena ve 3.B, kde bylo 18 žáků. Vzájemně jsme se 

viděli poprvé. Práce zde byla poněkud náročnější, protože ji narušovala trojice chlapců, 

kteří se snažili některé činnosti zesměšňovat, hodně se předváděli a při závěrečné reflexi 

mi jeden z nich řekl, že se mu nelíbilo nic. Paní učitelka mi po vyučování řekla, že 

jeden z nich má diagnostikovanou poruchu pozornosti, takže se spíš předváděl a 

nemusím si z jeho slov nic dělat. 

 Při asociačním kruhu žáky napadaly asociace: kamarád, hra, společné zájmy, legrace, 

důvěra, koníčky, oblíbenost, láska. Také padala jména konkrétních kamarádů. 

 Při vytváření živých obrazů žáci nejčastěji vymýšleli to, že Hanako se stará o svou 

matku tak, že jí podává jídlo či pití. Jiná dvojice to, že Hanako trhá bylinky, měří matce 

teplotu, masíruje jí nohy. 

 Narativní pantomima a poté ještě hra kořeny, kmen, koruna, žáky dost rozdivočila, 

takže jsem se pro příští lekce rozhodla, že změním pořadí činností. 

 Na kmen si žáci našli dvojici a chytli se za ruce. Některé děti se spolu nechtěly držet 

za ruce, tak se stávalo, že vznikly třeba dvě trojice a někdo například zůstal sám a neměl 

se s kým chytit za ruce. 

 Jako strom jsme použili chvojí, které žáci měli k dispozici ve třídě, protože se blížily 

Vánoce. Toho se každý dotkl a v roli Hanako řekl stromu, co jí trápí. Tuto aktivitu žáci 

moc dobře nepřijali, protože se podle mě styděli. Jen některé dívky řekly v roli Hanako 

něco smysluplného, chlapci si vymýšleli nereálné věci a dělali si z toho legraci. 
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 Žáci při další aktivitě vymýšleli pohyby, které strom dělá. Některé žáky napadlo 

předvést výrobek, který se dělá ze dřeva, takže pantomimicky ztvárnili židli, desky, 

papír, tužku. Z reakcí žáků vznikla myšlenka, že pro další skupiny, se kterými budu 

lekci realizovat, rozdělím pantomimu na dvě části. První část bude obsahovat ztvárnění 

pohybů stromu, druhá část pak výrobky ze dřeva. 

 Při tvoření etud jsem žáky rozdělila do 5 skupin. Některé skupiny měly veliký 

problém se spoluprací, protože skupiny byly většinou smíšené. Děvčata se nemohla 

dohodnout s chlapci. Když už se dohodli, tak se pak stalo, že v jedné skupině dva 

chlapci nechtěli hrát, a tak dívky odehrály scénku samy. 

 Při závěrečné reflexi si žáci nejčastěji stěžovali na to, že se jim nelíbily scénky, 

protože se jim špatně spolupracovalo s některými spolužáky. Naopak za vydařenou 

činnost považovali narativní pantomimu, hru kořeny, kmen, koruna a živé obrazy. 

 Hodinu považuji za přínosnou až na některé scénky, které se dvěma skupinám 

nepovedly. 

3.3 Reflexe ve 4.A 

 Tato lekce byla realizována ve 4.A, žáků bylo 21. Jelikož ve třídě už pomalu 

panovala vánoční nálada, byli někteří žáci celkem dost rozjívení a hodinu rušili. Tak se 

stalo, že rušivé žáky si jejich třídní paní učitelka vzala s sebou do předních lavic a tam 

dělali úkol. Práce tak byla usnadněna a už se mi pracovalo o mnoho lépe. 

 Na téma přátelství žáky nejčastěji napadala slova: kamarád, hra, zábava, dárky, 

důvěra, společné zájmy, úcta, opatrnost. Také v této třídě padala konkrétní jména 

kamarádů, ale snažila jsem se žákům vysvětlit, že bych byla raději, kdyby říkali jiné 

asociace, s tímto slovem spojené. 

 Živé obrazy znázorňovaly starou nemocnou matku a dívku Hanako. Děti nejčastěji 

znázornily živý obraz, ve kterém Hanako pomáhala matce tak, že jí podávala léky, pití 

nebo jídlo, měřila teplotu, přikrývala jí dekou, masírovala bolavé klouby. Aktivita se 

podle mě žákům vydařila a proběhla podle plánu. 

 Při hře kořeny, koruna, kmen žáci nikoho nevyčleňovali, jak tomu bylo v předchozí 

třetí třídě. 
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 Další aktivita, řekni něco stromu, probíhala mezi žáky poněkud rozpačitě. I když 

jsem učila ve třídě, kde jsou žáci na dramatickou výchovu zvyklí, přesto se žáci, 

především ale chlapci, styděli a nechtěli v roli Hanako stromu nic říct. Do rolí se 

alespoň vžily dívky, které stromu říkaly přání a trápení, která mají. Nejčastěji 

vzpomínaly na svou matku, chtěly, aby se uzdravila. Také se stromu svěřily s tím, že 

jsou smutné, že jim umřel otec a že by se s ním měly jistě lépe než doposud. 

 Žáci říkali, proč je strom důležitý. Většinu žáků napadlo, že strom je důležitý jen 

jako zdroj kyslíku. Takže až postupem času jsme se dostali i k jiným funkcím. 

 Myslím, že aktivita, při které měli žáci pantomimicky předvést pohyby stromu, žáky 

bavila a překvapilo mě, jak byli žáci v tomto směru kreativní. 

 Poté ještě měli žáci pantomimicky ztvárnit jakýkoliv výrobek, který se dělá ze dřeva, 

a ostatní měli činnost zopakovat a poté hádat, o jaký výrobek se jednalo. Některé 

výrobky, které žáci pantomimicky předvedli: kytara, flétna, tužka, židle, stůl, deska, 

postel aj. 

 Scénky žáky bavily, žáci vytvořili různé rituály, které by loď dostaly na vodu. Při 

závěrečné reflexi jsem se dozvěděla, že žáky nejvíce bavily (opět) scénky, dále hra 

kořeny, koruna, kmen a předvádění plus hádání výrobků ze dřeva. Chlapcům se nelíbilo 

mluvení ke stromu, to jim přišlo nudné. 

3.4 Reflexe v 1.C 

 Lekce byla realizována tři vyučovací hodiny v 1.C, ve které bylo 19 dětí. Žáky jsem 

učila 14 dní na souvislé pedagogické praxi, takže děti na mě byly zvyklé. Děti neměly 

nikdy dramatickou výchovu. Až na souvislé praxi jsem s nimi v každé hodině používala 

některé metody a techniky dramatické výchovy. Při hodinách prvouky jsme si při 

tématu cizí lidé zkoušeli učitele v roli, živé obrazy, štronzo. 

 Bylo opravdu hodně náročné s touto třídou pracovat, především ale proto, že děti 

nedokázaly dlouho udržet pozornost. Často jsem je musela usměrňovat, protože 

neustále někam odbíhaly, chtělo se jim na záchod, měly hlad, žízeň, kočkovaly se. 

 Děti napadly na téma přátelství tyto asociace: kamarád, kamarádka, jména všech 

svých kamarádů, dárek, chození do školy, společné zájmy, hry, hádky, praní. 



LEKCE 2 – STROM NA ROZCESTÍ 

74 

 

 Vymyslet živý obraz pro žáky nebylo těžké, spíš pro ně bylo těžké rozdělit si role 

matky a Hanako. Některé dívky se zlobily, že nemůžou být matky, a za každou cenu 

jimi chtěly být. Přehrávání živých obrazů probíhalo celkem dobře, jenom pořád některé 

děti chtěly někam odbíhat. 

 Narativní pantomima děti bavila, ovšem ještě více se při ní rozdivočily. 

 Pro aktivitu – řekni něco stromu – jsme využili vánoční stromeček, který byl ve třídě. 

Děti byly přirozené a opravdu se do role Hanako vžily, především děvčata. Ze začátku 

říkaly děti o svých trápeních, až později jsem jim řekla, že bych byla ráda, kdyby řekly 

stromu i nějaké trápení, která určitě má i holčička Hanako, o které si v pohádce čteme. 

 Hru kořeny, koruna, kmen jsem pro prvňáčky upravila tak, že na pokyn kmen se děti 

místo držení za ruce objaly. Tato činnost je taky rozdivočila, takže jsme si pak pro 

zklidnění povídali o tom, proč je strom důležitý. Hodně mě překvapilo, na kolik 

důležitých funkcí děti přišly. To, že stromy nám dávají kyslík, věděly, ale tato myšlenka 

je napadla až později. Nejdřív mluvily o tom, že na stromě žije hodně zvířátek, pro která 

je moc důležitý, strom nám poskytuje stín, když je horko, ze stromu se dělá nábytek 

i papír, stromy jsou krásné, když kvetou, dávají nám dobré ovoce a krajina bez nich by 

byla smutná. 

 Pantomimicky jsme ztvárňovaly pouze výrobky ze stromů. Děti se po sobě hodně 

opakovaly, ne ten samý pohyb, ale výrobek. Aktivita probíhala v kruhu ve stoje, 

problém byl jen v tom, že děti nedokázaly dlouho stát na místě a často z kruhu někdo 

odběhl. 

 Scénky byly pro tuto třídu, ale i pro mě, největším oříškem. Už z minulých hodin 

jsem věděla, že žáci bohužel nejsou schopni se mezi sebou domluvit a nějakou scénku 

nacvičit. Vždycky předvedli to, co jsem jim já prezentovala jako učitel v roli. Takže 

jsem to udělala tak, že jsem děti rozdělila do dvojic a každá dvojice si měla připravit 

nějaké zaklínadlo nebo rituál, který by sejmul kouzlo z lodi. Zakázala jsem dětem 

používat kouzlo Abraka dabra, protože jsem byla přesvědčená, že kdybych jej 

nezakázala, použilo by jej určitě několik dvojic. Nakonec tedy každá dvojice předvedla 

své zaklínadlo a většinou to byla taková, která si děti vymyslely a namixovaly z různých 

slov, písní a říkadel. 
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 Při závěrečné reflexi jsme si s žáky povídali o pohádce. Ta se jim zdála smutná, 

protože Hanako umřel její přítel. Z dramatických aktivit se jim nejvíce líbila hra kořeny, 

kmen, koruna, narativní pantomima, výrobky ze dřeva. Nikdo mi neřekl nic, ani na mé 

vyzvání, co by se mu v hodině nelíbilo. Jen si některé děti pořád stěžovaly na jiné děti, 

ale na takovéto „žalování“ na ostatní jsem si během praxe už zvykla. 

3.5 Pedagogická reflexe 

 Tato lekce byla odučena v první, třetí a čtvrté třídě základní školy. Původně jsem ji 

chtěla realizovat pouze v 1. a 3. třídě, ale ani 4. třída s ní neměla problém. 

 Obětavost, pracovitost, ale především přátelství jsou hlavními tématy této pohádky. 

Tu jsem zvolila nejprve pro nižší ročníky, ale zjistila jsem, že tato pohádka je značně 

univerzální a dá se s ní pracovat i ve vyšších ročnících. Podle mě ale spíše menší děti 

snadněji přijmou skutečnost, že je možné i přátelství mezi člověkem a stromem. Proto je 

lekce primárně zaměřena na žáky mladšího školního věku. Pohádka by měla dětem 

mimo jiné i ukázat, že být obětavý se stále vyplácí. 

 Při přípravě lekce jsem se obávala nejvíce, jak se chlapci vyrovnají s tím, že hlavní 

hrdinkou příběhu je dívka. Myslela jsem si, že s tím budou mít kluci problém a nebudou 

se chtít vžít do role Hanako, ale k mému překvapení tomu tak nebylo! Ani jednou jsem 

neslyšela od chlapců žádnou připomínku vůči tomu, že musí hrát holku. 

 Zvolené dramatické činnosti byly spíš jednoduššího rázu, takže bych tuto pohádku 

doporučila i pro začínající skupinu dramatické výchovy. Sama jsem se o tom 

přesvědčila, když jsem tuto lekci realizovala v 1. třídě. 

 Velkou náhodou bylo to, že ve všech třídách, kde jsem lekci učila, byl buď strom, 

nebo alespoň chvojí. Bylo to díky tomu, že se blížily Vánoce a všechny třídy se na ně 

připravovaly. 

 Největší problém byl s aktivitou, kdy měli žáci v roli Hanako mluvit ke stromu. 

Jedinými, komu to nečinilo vůbec žádné potíže, byli prvňáčci. Zbylé dvě třídy s touto 

aktivitou měly problém a podle mě se v žádné třídě nevydařila tak, jak jsem původně 

zamýšlela. Původně jsem přemýšlela o tom, že by žáci řekli svá trápení stromu sami za 

sebe. Tuto možnost jsem ale později zavrhla, protože jsem si uvědomila, že se přede 
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mnou žáci budou stydět. K mému překvapení se styděli mluvit ke stromu i v roli 

Hanako. 

 Tato pohádka přišla všem třídám spíše smutná, než že by dopadla se šťastným 

koncem. Všechny třídy poukazovaly na to, že Hanako sice dostala odměnu, ale zároveň 

ztratila dobrého přítele a možná už nikdy takového nenajde. Myslím si, že tato pohádka 

žáky inspirovala k tomu, že se zamyslely nad významem přátelství pro člověka a kladly 

a upřednostňovaly jej jako hodnotou vyšší než peníze. 
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4. Lekce 3 – Urašima 

Délka lekce: 4 vyučovací hodiny 

Cílová skupina: 5. ročník 

Zkoumaná témata: vděčnost, rozhodování, zvědavost, závist, 

Literární zdroj: Japonské pohádky (Zlata Černá a Miroslav Novák), Literatura v akci 

(Radek Marušák) 

Cíle lekce: 

• žáci se pomocí metod a technik dramatické výchovy seznámí se zcela novou 

pohádkou, a prohloubí si tak její děj 

• žáci prostřednictvím příběhu prozkoumávají různá témata 

• žáci si vyzkoušejí zvládnutí nastolených situací v rolových hrách 

• pohádka by měla motivovat hráče k probuzení zájmu o japonské pohádky 

Pomůcky: kostýmní znak Urašimy, papírky, psací potřeby 

4.1 Návrh lekce 

1) Vstup do příběhu 

Učitel: Společně se přesuneme do našeho příběhu, který se odehrál za dávných časů a 

ve vzdálených končinách. Do těchto míst, kde se příběh odehrál, nás zavede hudba. 

Zavřete si oči a zkuste si představit místo, kde se náš příběh odehrává. 

Popis činnosti: Učitelka pouští japonskou hudbu, mírně melancholickou, aby třídu 

naladila. 

Reflexe: Kam vás hudba zavedla, kde si myslíte, že se náš příběh odehrává? 

2) Asociační kruh 

Učitel: Někteří z vás správně poznali, že hudba byla japonská, některým možná 

připomněla jiné, vzdálené země. My se však budeme držet Japonska. Co vás napadne, 

řekne-li se název této země? 
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Popis činnosti: Žáci vyslovují své asociace ke slovu Japonsko. 

3) Začátek příběhu, čtení textu 

 V jedné malé rybářské vesnici žil kdysi se svými rodiči mladý chlapec jménem 

Urašima. Jejich maličký domek stál trochu stranou, až u samého písčitého břehu moře, 

pod velkou převislou skálou na kraji piniového háje. Když bylo pěkné počasí, vyjížděl 

Urašima každý den za úsvitu ve své loďce na moře a vracel se někdy dříve, někdy 

později, podle toho, jaký měl úlovek. Stávalo se také, že se vrátil až za šera a tu ho 

vždycky otec a matka netrpělivě vyhlíželi, jednak proto, jestli budou mít druhý den co 

prodávat na rybím trhu v nedalekém městečku, ale také proto, že se o něj báli. 

4) Živé obrazy 

Učitel: Rozdělte se do trojic, ale tak, aby trojice byly smíšené. Každá trojice vytvoří 

živý obraz (nehybný), který by nám ukázal běžnou chvilku Urašimovy rodiny. 

Respektujte to, že Urašima byl ještě mladý hoch a pomáhal svým rodičům s rybářským 

živobytím. Zaměřte se tedy na obyčejný život Urašimy a jeho rodičů. 

Popis činnosti: Žáci si podle sebe zvolí trojice, v každé trojici by měl být minimálně 

jeden chlapec a jedna dívka. Skupinky po třech si domluví situaci z Urašimova běžného 

života. Tu ukážou jako živý obraz. Při prezentaci obrazu ostatní z obrazu vyvozují, 

o jakou situaci jde. 

Reflexe: Co jsme se dozvěděli o Urašimovi a jeho rodičích? 

5) Nepřipravená improvizace v malých skupinách 

Učitel: Představte si nyní, co si Urašimovi rodiče vyprávěli o svém malém synkovi, 

když byl někde opodál. Představte si nyní, že kolem rybářova domku jde pocestný a na 

chvilku přisedne na sluncem prohřátý kámen vedle Urašimových rodičů. Může to být 

známý z vesnice, z trhu, ale i náhodný pocestný, který je unavený. Urašimovi rodiče 

spravují sítě, malý synek si hraje opodál na břehu moře, hovor neslyší. Ale Urašimovi 

rodiče jsou na chlapce hrdí a často stočí téma hovoru právě k němu. Z předcházející 
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skupiny se jeden stane pocestným, vesničanem či vesničankou.94 Ostatní dva budete 

Urašimovými rodiči. Ten ze skupiny, který se stává pocestným, přichází k rodičům po 

cestě a řekne jím, kým je. Improvizace bude probíhat u všech skupin najednou a začne 

příchodem pocestného k Urašimovým rodičům. Hovor bude improvizovaný, ale měl by 

se týkat malého Urašimy. Vaše improvizace skončí odchodem pocestného. Buď vyplyne 

z improvizace samé, nebo na něj upozorním větou: „Čas pokročil, slunce se už klonilo 

k mořské hladině.“ Ta by měla být signálem pro ty, kteří ještě neskončili, že je čas 

k odchodu a ukončení improvizace.95

Popis činnosti: Z předcházejících trojic se stane jeden pocestným a ostatní dva se 

stávají rodiči. Ti budou sedět před domem a spravovat sítě. Pocestný si vybere stejné 

rodiče ze své předcházející skupiny a řekne jim, kým je. Improvizace probíhá 

simultánně, tedy všechny trojice najednou. 

 

Reflexe: Co se pocestní dozvěděli o Urašimovi? Každý pocestný řekne stručně obsah 

hovoru obou rodičů. 

6) Učitel v roli 

Učitel: Na chvíli se stanu Urašimou a povím vám, co se mu jednoho dne přihodilo. 

Nechte Urašimu domluvit a poté mu můžete klást otázky, pokud se ho budete chtít na 

něco zeptat. 

Popis činnosti: Učitelka usedá na židli v roli Urašimy a vypráví: „Jednoho krásného 

dne jsem se vydal, jako každé ráno, na lov ryb. Venku bylo teplo a já se těšil, že dnes 

nalovím hodně ryb a vrátím se domů dříve. Ale ať jsem vyhazoval sítě, jak jsem chtěl, 

zůstávaly stále prázdné. Řekl jsem si, že se raději vrátím domů, když mám dnes takovou 

smůlu, ale pro jistotu jsem ještě jednou nahodil sítě. Když jsem je začal vytahovat 

zpátky do loďky, ucítil jsem nějakou tíhu a zaradoval jsem se, že mi nakonec přece jen 

štěstí přeje. Tahal jsem ze všech sil a spatřil v síti úlovek. Byla to jen jediná velká 

pražma, ale tak zvláštní, jakou jsem ještě nikdy neviděl. Byla daleko větší, než jakou 

                                                

 

94 MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci, str. 152 
95 MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci, str. 152 
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jsem kdy ulovil, celá se leskla a v paprscích slunce hrála všemi barvami duhy. Skoro se 

mi zatajil dech nad tou krásou. Jenže ta ryba se na mě dívala krásnýma očima plnýma 

smutku. Bylo mi té zvláštní ryby líto a tak jsem si řekl, že by byla vlastně škoda ji 

prodat na trhu jako každou jinou, i když bych za ni utržil jistě víc peněz než normálně. 

Vzal jsem tedy rybu do náručí a hodil jsem ji zpátky do moře. Ryba sebou mrskla a 

vzápětí zmizela v hlubinách moře. Cestou jsem si umínil, že se radši o svém podivném 

úlovku nikomu ve vsi nezmíním, protože by mi to stejně nikdo nevěřil a ještě by se mi 

vysmáli, že jsem tak vzácnou rybu pustil na svobodu. 

7) Čtení textu, pokračování příběhu 

 Na druhý den bylo zas tak krásné ráno a Urašima jako včera vyplul na hladké lesklé 

moře. Doplul doprostřed zátoky, zakotvil loďku a chystal se zase rozhodit své sítě. Ale 

ještě je nestačil ani rozmotat, když tu najednou zaslechl, že ho nedaleko kdosi volá 

jménem: „Urašimo, Urašimo!“ Udiveně zvedl hlavu od práce, rozhlédl se a zjistil, že to 

nemůže být nikdo jiný, než ta velká želva, která hbitě připlouvala k loďce. A vskutku, 

když želva připlula docela blízko, natáhla krk a promluvila lidským hlasem: „Posílá mě 

k tobě král všech moří, který sídlí v Dračím paláci v hlubinách. Daroval jsi včera život 

jeho jediné dceři a král moří se rozhodl, že tě za to pohostí ve svém paláci, kam žádný 

člověk ještě nevstoupil. Sedni si na můj krunýř a já tě tam dovezu.“ Urašima byl tak 

překvapen, že chvíli trvalo, než pochopil, co mu želva říká, a nevěděl hned, jestli tomu 

má věřit, nebo ne. Když želva viděla, že Urašima váhá, dodala ještě: „Nic se neboj, 

místa je na mém krunýři dost, takže nespadneš, a jak poplujeme, bude se před námi 

moře rozevírat, takže se ani vody bát nemusíš. Jen pojď, král s princeznou už čekají.“ 

8) Rozhodování o opuštění domova 

Učitel: Stanu se teď Urašimou. Ten teď váhá, zda má uposlechnout želvu, či nikoli. 

Rozdělím vás nyní do dvou skupin – na ty, kteří jsou Urašimovým rádcem ANO, a na 

ty, kteří jsou Urašimovým rádcem NE. Pokuste se mu říci co nejvíce argumentů pro 

ano, tedy jdi se želvou, nebo pro ne, vrať se domů.96

                                                

 

96 MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci, str. 154 
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Popis činnosti: Učitelka rozdělí hráče do dvou skupin, na skupinu ANO a skupinu NE. 

Každá skupina dostane chvíli na vymyšlení a zvážení argumentů. Učitel se stane 

Urašimou a položí otázku: „Mám jít se želvou?“ Hráči vyslovují své argumenty, reagují 

na chování Urašimovo – učitelovo, na jeho otázky, ale i na argumenty druhé skupiny. 

Učitelka svým rozhodnutím (v roli Urašimy) respektuje příběh a vstoupí na želvu, ale 

během celé aktivity svým jednáním, váháním, otázkami provokuje argumentaci.97

Reflexe: Co znamenalo Urašimovo rozhodnutí? Myslíte si, že takto uvažoval? Měl na 

to čas? Kdybychom byli Urašimou my, jaký argument by byl pro nás rozhodující?

 

98

9) Vzkazy rodičům 

 

Učitel: Urašima se nakonec rozhodl, že se s želvou do Podmořského království vydá. 

Želva ovšem viděla Urašimovo váhání. „Můžeš po vlnách zašeptat svůj vzkaz, řekla 

Urašimovi. A tak Urašima přiložil ústa k vlnám a zašeptal…99

 Co mohl v tuto chvíli vzkázat Urašima svým rodičům? Napište jeho vzkaz na 

papírky a položte na vlny (na koberec doprostřed místnosti). 

 

Popis činnosti: Hráči píší za Urašimu vzkaz svým rodičům. Kdo má vzkaz napsaný, 

položí jej doprostřed koberce a sedne si na své místo do kruhu. Poté, co všichni napsali 

svůj vzkaz, si je vzájemně vyměníme tak, aby nikdo nečetl svůj vzkaz. Vzkazy si 

přečteme. 

10) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Urašima odhodlaně přestoupil ze svého člunu na želví hřbet, pohodlně se usadil a 

želva hned vyplula. Pluli a pluli pořád hloub a hloub a moře se před nimi vskutku 

rozevíralo, takže se voda Urašimy ani nedotkla. Mezitím se octli až na samém dně moře 

v sasankovém háji a z jemného azuru vodní pěny se před nimi vynořila hlavní brána 

Dračího paláce krále všech moří. V bráně bylo živo. Zvenčí do ní vcházely větší i menší 

                                                

 

97 MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci, str. 154 
98 MARUŠÁK, Radek. Literatura v akci, str. 154 
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ryby a rybky, chobotnice, hvězdice, sépie, krabi i langusty, zevnitř zase vycházeli 

nejrůznější mořští živočichové ven, a nejpodivuhodnější bylo, že se v bráně každý 

proměnil. Ti, co vcházeli dovnitř, nabývali v bráně podoby člověka a na svém oděvu 

pak měli jako vzor vyšitého nebo namalovaného toho živočicha, kterým bylo předtím. 

A ti, co vycházeli ven, se zase v bráně proměnili z lidské podoby do své původní. 

11) Pantomima – mořští živočichové 

Učitel: Každý z vás si vybere nějakého mořského živočicha z Podmořského království a 

pantomimicky nám jej ztvární. Pantomima probíhá beze slov, můžete používat jen 

pohyby vlastního těla. Vždy jeden hráč živočicha předvede, ostatní opakují po něm. 

Poté budeme hádat, kterého živočicha hráč předváděl. 

Popis činnosti: Žáci stojí v kruhu. Začíná učitelka, která se do pantomimy také zapojí. 

Všichni ostatní po ní pohyb zopakují. Potom hráči hádají, jakého mořského živočicha 

předvedla. Potom se dostává na každého dalšího hráče. 

12) Pokračování příběhu, čtení textu 

 U vchodu princezna radostně přivítala Urašimu a se slzami v očích mu děkovala, že 

jí včera zachránil život. Pak ho odvedla do čela komnaty a představila samotnému králi. 

Ale ten byl tak vznešený, že ho nikdo nesměl spatřit, a přijal tedy svého hosta Urašimu 

skrýt za hustým závěsem z perel a korálků. Také on vlídně poděkoval Urašimovi za 

záchranu své dcery hlasem velice tichým a hlubokým, který zněl jako velmi vzdálený 

příboj. Když král domluvil, dal pokyn, aby začala slavnost na počest hosta. Od těch 

chvil si Urašima na dně moře užíval krásných chvil. 

13) Etudy 

Učitel: Vytvořte si skupiny po 4-5 členech. Každá ze skupin vytvoří etudu, která bude 

mít jasný začátek a jasný konec. V ní nám každá skupina ukáže, jakých krásných chvil 

si Urašima užíval v podmořském království. Nezapomeňte, že Urašima byl hostem 

Podmořského krále. 

 Jedna skupina vždy rozehraje svou etudu. Svou etudu začnete nehybným obrazem, 

a až budete připraveni, jeden z vás tleskne a obraz ožije. Na konci etudy si opět 

tlesknete a obraz znehybní. 
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Popis činnosti: Žáci se rozdělí podle vlastního uvážení do čtveřic a připravují etudy na 

dané téma. Když jsou hotovi, etudy přehrají. Každou etudu ostatní žáci reflektují. 

14) Učitel v roli podmořského krále 

Učitel: Všichni se teď stanete kolektivní postavou Urašimy. Předstoupíte před 

podmořského krále, který si vás k sobě nechal zavolat. 

 Co se bude dít, je už na králi a Urašimovi…100

Popis činnosti: Učitelka vstupuje do role podmořského krále, hráči se stávají Urašimy. 

Situace je připravena pouze v úvodním zadání, dále je už improvizovaná. Král nabízí 

Urašimovi, že se může stát jeho rádcem. Bude mít tedy důležitou práci, postavení, 

vážnost, bohatství…

 

101

15) Živý obraz rodičů po 10 letech 

 

Učitel: Pojďme se vrátit do pozemského světa za Urašimovými rodiči. Uběhlo 10 let, co 

Urašima zmizel a nikdo o něm nic neslyšel. Rodiče marně vyhlíželi svého syna každý 

den na břehu moře. 

 Jak se jim asi bez něho žilo? Vytvořte si dvojice a připravte si živý obraz, ve kterém 

nám ukážete, jak se žilo Urašimovým rodičům bez svého jediného syna. 

Popis činnosti: Žáci si vytvoří dvojice a každá z nich vytvoří živý obraz na dané téma. 

Živý obraz bude probíhat hromadně, všechny dvojice v něm zůstávají najednou. Koho 

se učitelka dotkne, řekne, co si jako rodič myslí. 

16) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Urašimu náhle napadlo, že už jeho návštěva trvá velmi dlouho, že už musí být jistě 

večer, ne-li dokonce zase ráno. Zastesklo se mu pojednou po domově a řekl si, že by 

měl pomýšlet na návrat. Princezna posmutněla, krásné oči jí zvlhly a řekla:“To je mi 

líto, doufala jsem, že se ti tu zalíbí a zůstaneš s námi navždy. Vždyť je tu tak krásně, 
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všeho dostatek, všichni jsou tu hodní a veselí a každý by si tě vážil. Rozmysli si to ještě, 

třeba se ti teď už na světě líbit ani nebude.“ 

 Urašimu její slova překvapila a chvíli zaváhal. Pak se mu ale ještě silněji zastesklo 

po rodičích, po slunci, po rodné vesnici, po přátelích. Zdvořile poděkoval princezně za 

pozvání a poprosil ji, aby se na něho nehněvala, ale že přece jen patří do světa lidí a 

radši se tam vrátí. 

 „Jestliže toužíš zpátky, nebudu ti bránit a rozloučíme se, ale pojď se mnou, chci ti 

něco dát,“ odpověděla princezna. Vzala Urašimu za ruku a vedla ho chodbou až do 

samotného středu paláce, do královské pokladnice. Bylo tam tolik perel a drahého 

kamení, až zrak přecházel, ale princezna vzala jednoduchou dřevěnou krabici a podala ji 

Urašimovi se slovy: 

 „Vezmi si pouze tuto krabici. Je v ní drahocenný mořský kámen. Ten je vzácnější než 

všechny poklady, mohou z něj vzniknout všechny věci. Ve dně krabice je otvor. Stačí, 

když do něho zašeptáš, co potřebuješ, pak třikrát zatleskej a budeš to mít. Ale zapamatuj 

si jedno: chceš-li dobře žít, nikdy tu krabici neotvírej.“ 

 Urašima princezně poděkoval a pak se s ní rozloučil. Princezna ho pak dala na starost 

chůvě, která se hned za branou proměnila zase v želvu, a Urašima s krabicí v náručí se 

usadil na jejím hřbetě. Pluli dlouho, až nakonec po dlouhé plavbě dorazili k písčitému 

pobřeží. Urašima sestoupil na břeh a želva řekla: 

 „Tak sbohem, Urašimo, a vzpomeň si někdy na naši princeznu,“ a vzápětí zmizela ve 

vlnách. 

 Urašima se udiveně rozhlížel na všechny strany. Stál na svém rodném pobřeží, 

všecko bylo jako vždycky, ale zároveň docela jiné. Poznával břehy a zátoky i převislou 

zátoku, ale tam, kde stával jeho domek, byl jen písek. 

 Urašima nevěděl, jestli se něco stalo s ním nebo se světem, a vydal se tedy po známé 

cestě do vesnice. Také tam stály domky trochu jinak než obvykle a jako by jich bylo víc. 

Cestou potkával samé neznámé tváře a nikdo se k němu nehlásil. Pak se kdosi zeptal: 

 „Odkud jsi, mládenče, a koho tady u nás hledáš?“ Když Urašima řekl své jméno, 

muž se velmi podivil: 
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 „Urašima? Tady ze vsi? To je divné, co se pamatuji, nikdo toho jména u nás nikdy 

nežil. Mezitím se kolem nešťastného Urašimy shlukli lidé a jeden z nich pak řekl: 

 „Urašima? Ani já se nepamatuji na nikoho, kdo by se tak jmenoval, ale přece jen je 

mi to jméno nějak povědomé. Počkejte chvilku, snad se rozpomenu. Ano, už vím, ve 

starých zápisech po mých předchůdcích je zaznamenáno, že jakýsi rybář Urašima za 

jasného dne a klidného počasí beze stopy zmizel a zůstala po něm jen loďka zakotvená 

uprostřed zátoky. Ale s tím máš těžko něco společného, protože je to velmi dávná 

událost, ten zápis je starý tři sta let. 

17) Pocity Urašimy 

Učitel: Tu Urašima pochopil, že v podmořském světě plyne čas pomaleji než na světě. 

Jak se asi Urašima cítil potom, co mu muž řekl? Ve vesnici ho nikdo neznal, rodiče 

zemřeli už dávno. Pocity se těžko sdělují, proto je zkuste za Urašimu napsat na lístečky. 

Ty pak položte na zem a počkejte na ostatní, než dopíší. 

Popis činnosti: Hráči píší pocity Urašimy na připravené papírky. Po napsání všech 

pocitů si papírky navzájem vyměníme a přečteme si je. 

18) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Urašima vyprávěl lidem o svém podivuhodném zážitku. Pak ho napadlo, jak by bylo 

pěkné, kdyby své nové sousedy, vlastně potomky svých dávných přátel, na uvítanou 

pohostil. Otočil krabici a zašeptal do malé dírky uprostřed dna: „Potřebuji pohoštění pro 

své přátele.“ Pak třikrát zatleskal a v tu chvíli stál před každým stoleček a na něm tác 

plný dobrot. Lidé nevycházeli z údivu, pochutnávali si, děkovali Urašimovi a až do 

večera se ho vyptávali na všechny podrobnosti. 

 Urašima se usídlil na písčitém břehu zátoky pod převislou skálou, tam, kde dřív žil se 

svými rodiči. Vyžádal si od krabičky zrovna takový domek, jaký měli tenkrát, ale 

rybářem už nebyl. Připadlo mu nevhodné lovit své podmořské přátele, když to ani 

nepotřeboval. Za pomoci své krabice měl vždy vše, co chtěl. Konečně na to neměl ani 

čas, protože za ním stále přicházeli lidé ze vsi i širokého okolí, aby si také poslechli 

vyprávění o podmořském paláci. Urašima je vždycky bohatě pohostil a těm, kdo měli 

nouzi, dal ještě na cestu jídla i šatů, kolik potřebovali. 
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 Netrvalo dlouho a zpráva o tom, že jakýsi rybář navštívil podmořský palác a 

obdarovává kdekoho, se donesla až do města k vrchnímu správci celého kraje. Správci 

to připadalo podezřelé a poslal dva úředníky, aby to všechno důkladně vyšetřili. 

 Úředníci nasedli do svých palankýnů a po třech dnech dorazili až k domu Urašimy. 

Urašima je uctivě přivítal a také jim podrobně vyprávěl všechno, co zažil. Úředníci 

nedůvěřivě poslouchali, dali si ukázat princezninu krabici a nakonec se jeden zeptal: 

„A jestlipak ta krabice může dělat také peníze?“ 

 Urašima požádal o dvě kopy zlaťáků, zatleskal a v mžiku před každým úředníkem 

ležela hromádka zlatých mincí. Úředníkům zasvítily oči a ten starší řekl přísně: 

 „Podle zákona smí peníze razit jen vládce země. Provinil ses tedy proti zákonům, 

a proto z moci úřední tuto krabici zabavuji. Hned se také podívám, jaký mořský kámen 

nebo jiná nepřípustná kouzla v ní ukrýváš.“ 

 Urašima se polekal a prosil, aby krabici neotvírali, protože mu princezna řekla, že ji 

nikdy nesmí otevřít. 

19) Živý rozehraný obraz 

Učitel: Co se mohlo stát po otevření krabičky? Rozdělte se do stejných trojic, jako na 

začátku příběhu, kdy jste byli rodiči a jeden z vás pocestným. Každá trojice si připraví 

živý obraz, který jen krátce může rozehrát a v něm nám ukáže, co se mohlo stát po 

otevření kouzelné krabičky. Živé obrazy si pak předvedeme a krátce rozehrajeme. 

Popis činnosti: Žáci si vytvoří stejné trojice jako v úvodu lekce. Každá trojice si 

připravuje živý obraz. Poté, co jej každá trojice prezentuje, zbytek třídy podává 

okamžitou zpětnou vazbu a hádá, o jakou situaci asi šlo. 

20) Konec příběhu, čtení textu 

 Úředníci víko krabice otevřeli, modře v ní zazářilo a vyvalil se z ní obláček modrého 

dýmu. V tu chvíli se obě hromádky zlatých mincí proměnily v oblázky. Když se pak 

obláček dýmu dotkl Urašimy, začaly se mu náhle na tváři dělat vrásky, vlasy zbělely, 

kůže na rukou i nohou mu scvrkla, v okamžení z něho byl vetchý stařeček, pak klesl na 

zem a zemřel. 
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 Úředníci polekaně uskočili a upustili krabičku. Z té se pak začal prudce valit písek, 

stále víc a stále rychleji, až v něm zmizela krabička, tělo Urašimovo, jeho domek, celý 

břeh i s převislou skálou a piniovým hájem i oba úředníci. 

21) Závěrečná reflexe 

 Jak se vám příběh líbil? Jaké je jeho hlavní téma? Které z dramatických aktivit se 

vám dařily? 

4.2 Reflexe v 5.A 

 Lekce byla realizována ve třídě 5.A na fakultní základní škole, kde bylo 18 dětí, což 

se mi zdálo jako přiměřený počet. Práce tentokrát nebyla omezena časovou dotací, 

protože jsem měla k dispozici celé vyučovací dopoledne. Paní učitelka je dramatické 

výchově velice nakloněna a nijak mě časově nechtěla omezovat. Tato třída byla zatím 

tou nejvíce ukázněnou, ve které jsem učila. Přitom jsem se nejvíce obávala učení právě 

v páté třídě. Práci mi občas narušovali dva chlapci, z nichž jeden má diagnostikovanou 

poruchu učení a ADHD, občas říkali schválně Urašimovi Hirošima, aby se ostatní děti 

zasmály, ale zhruba po dvou hodinách se vše už srovnalo. 

 V této třídě je i jedna dívka, která je extrémně stydlivá. Při nácviku živých obrazů 

nebo etud se většinou vždy rozplakala a zrudla v obličeji, proto jsem jí dala vždy čas a 

prostor na uklidnění a pomalu jsem ji povzbuzovala k tomu, aby se ke skupině přidala. 

Většinou svůj ostych překonala, ale než se někdy zařadila do činností, už je měli ostatní 

spolužáci hotové, takže s nimi občas nepracovala vůbec. 

 Já osobně jsem ráda, že jsem měla tu možnost setkat se s takovou zkušenou třídou 

v oblasti dramatické výchovy. Pracovalo se mi zde dobře, žáci se mnou spolupracovali, 

i přesto, že jsme se vzájemně viděli poprvé, a tak to pro mě byla zcela neznámá třída. 

Žáci jsou v dramatické výchově zkušení, protože jejich třídní paní učitelka s nimi 

pracuje od 1. třídy metodami dramatické výchovy a neustále do její třídy chodí 

studentky na praxi učit dramatickou výchovu. Takže žádné metody, které jsem v lekci 

použila, nebyly pro žáky nové. Samotní žáci jsou až nevídaně ukáznění. Stačilo vždy 

jen říct a žáci se úplně dokázali ztišit a soustředit. Určitě na to má vliv i jejich paní 

učitelka, která je od 1. třídy vede ke slušnosti a ukázněnosti. 
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 Pozorovala jsem, že samotný vstup do příběhu žáky zaujal. Japonskou hudbu jsem 

měla připravenou na CD a samotné navození atmosféry prostřednictvím hudby 

poutavým způsobem uvedlo žáky do děje. Žáci ulehli na koberec, který ve třídě mají, 

někteří seděli. Většina žáků si myslela, že hudba je čínská, pouze dva chlapci si mysleli, 

že hudba je japonská. Všichni ale uhádli, že je to hudba asijská. 

 Na téma Japonsko žáky napadly například tyto asociace: císař, judo, japonská vlajka, 

samurajský meč, gejša, ostrov, komiksy, Buddha, chrámy, sushi, rýže, bojová umění, 

čelenka, samuraj. 

 Nejčastěji si žáci vymysleli živé obrazy znázorňující Urašimu, jak loví rybu, spravuje 

sítě či prodává na trhu ryby. 

 Dále jsme pokračovali nepřipravenou improvizací v roli – jeden z trojice byl 

pocestným a poslouchal rodiče, jak si vyprávějí o svém synovi Urašimovi. Potom každý 

pocestný řekl ostatním, co slyšel od rodičů. Rodiče o Urašimovi povídali to, že je 

šikovný, včera ulovil obrovskou rybu, brzy půjde na studia. Žáci se zpočátku trochu 

styděli mluvit, ale když zjistili, že je nikdo kromě mě a pocestného neposlouchá, brzy je 

ostych přešel. 

 V další aktivitě – rozhodování o opuštění domova – jsem žáky sama rozdělila do 

dvou skupin, jedna skupina měla argumenty ano, půjdu se želvou do Podmořského 

království, druhá skupina argumenty pro ne, nejít do Podmořského království. Skupina 

obhajující argumenty pro vstup do Podmořského království nejčastěji argumentovala 

tím, že Urašima se má do podmořského světa vydat, jelikož ho tam určitě čeká bohatá 

odměna, nikdy se mu už taková šance nemusí nabídnout, podívá se tam a stejně se brzy 

vrátí k rodičům i s odměnou, sveze se na želvě. Skupina, která byla proti, 

argumentovala tím, že se může Urašima utopit, protože želva mu může lhát, nikdy už 

nemusí vidět své rodiče, protože neví, co se mu tam stane, ve vodě nebude mít kyslík, 

když se nevrátí domů, rodiče budou kvůli němu hladovět, a navíc nebudou moci prodat 

ryby na trhu ve městě. Pro samotné žáky byl nejpřesvědčivější argument, že do 

Podmořského království se mají vydat kvůli možné odměně. 
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 Žáci psali vzkazy rodičům v lavicích. Vzkazy se vesměs týkaly toho, že Urašima si 

jde do Podmořského království pro odměnu a brzy se opět vrátí. Pouze dva chlapci si 

dělali legraci ze jména Urašimy a schválně se podepsali jako Hirošima, aby byli vtipní. 

Na vymýšlení etud jsem dala skupinám 10 minut, ale skupiny byly hotové dříve. Dvě 

skupiny vymysleli to, že podmořský král Urašimu dobře hostil jídlem a pitím, jedna 

skupina to, že se Urašima skamarádil s princeznou a třetí to, že se mu stýskalo po 

rodičích. 

 Jako učitel v roli jsem se cítila dobře, žáci se mi nesnažili roli nijak narušit. Dobře 

spolupracovali a mluvili za Urašimu. Nenechali se přemluvit k tomu, aby zůstali 

v podmořském království. 

 Na předvedení živých obrazů rodičů po deseti letech jednotlivě po dvojicích jsme 

neměli dostatek času, udělali jsme tedy všechny živé obrazy naráz. Pak jsem se vždy 

někoho dotkla a ten nám řekl pocit rodiče. Většina rodičů postrádala Urašimu, stýskalo 

se jim po něm, ale jedna dvojice mě překvapila tím, že se jim nestýskalo, protože si 

pořídili nového potomka. 

 Pocity Urašimy žáci vyjadřovali pomocí slov a psali je na připravené papírky. Tento 

způsob mi přišel vhodnější, než kdyby žáci měli své pocity sdělovat ústně. Na papírcích 

bylo plno nejrůznějších pocitů, ale všechny byly spíše smutné. Hodně žáků se také 

vyjádřilo v tom smyslu, že jim želva zničila život, a kdyby s ní nejeli, tak by teď 

všechno měli. 

 Příběh jsme zakončili tak, že jsme si udělali živé obrazy, které žáci krátce rozehráli. 

Kromě jedné skupiny si všichni vzali na pomoc svačinové krabičky, které měly 

symbolizovat krabičku, kterou dostal Urašima od princezny. Jedna skupina vymyslela, 

že poté, co úředníci otevřeli krabičku, přivál veliký vítr a celý domek smetl do moře. 

Další skupina vymyslela, že po otevření krabičky se objevil Podmořský král a krabičku 

mu vzal. Další skupina si připravila obraz, ve kterém úředníci spoutají Urašimu a 

krabičku mu vezmou. Poslední skupina si připravila to, že po otevření krabičky se začal 

vypouštět jed a všechny v chaloupce otrávil. 
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 Žákům se pohádka líbila, především ale komentovali její smutný konec. Příběh 

o Urašimovi žáky i jejich paní učitelku zaujal a netajili se tím, že chtěli vědět, kde 

pohádku o Urašimovi najdou a zda jsou i ostatní japonské pohádky stejně zajímavé. 

4.3 Reflexe ve 4.A 

 Lekce Urašima probíhala ve 4.A a zúčastnilo se jí 20 žáku. Práci mi usnadnilo to, že 

jsme se se žáky už vzájemně znali z předchozích hodin dramatické výchovy, a tak jsme 

navzájem věděli, co od sebe můžeme očekávat. Jedinou nevýhodu spatřuji v tom, že 

žáci nemají ve své třídě koberec, a tudíž všechny aktivity, které probíhaly vsedě, se 

konaly na poměrně studené podlaze (v měsíci lednu). 

 Na začátku hodiny jsem žákům pustila japonskou hudbu. Jak už jsem se zmínila, 

v této třídě bohužel není koberec, takže jsem nechtěla, aby si žáci lehali na studenou 

podlahu. Proto se žáci jen pohodlně usadili, opřeli o židle a poslouchali hudbu. Někteří 

chlapci v tichosti být nedokázali, šeptali si mezi sebou a smáli se, což mě mrzelo, 

protože si myslím, že to narušilo atmosféru. Někteří žáci tvrdili, že hudba byla indická, 

jiní, že byla čínská, turecká nebo vietnamská. To, že byla hudba japonská, poznaly dvě 

dívky a jeden chlapec. 

 Na téma Japonsko žáci řekli například tyto asociace: Tokio, gejša, písmo, karate, 

judo, samurajové, buddhistické chrámy, náboženství, roboti, zemětřesení, elektronika, 

japonská vlajka, ostrov Honšú. 

 Žáci ve svých obrazech znázorňovali, že Urašima loví rybu, prodává na trhu, pomáhá 

mamince vařit, spravuje loď. 

 Rodiče si povídali o svém synovi to, že je to moc šikovný chlapec, včera ho málem 

napadl žralok, Urašima umí krásně zpívat. Vzhledem k malé třídě byla tato aktivita 

poněkud hlučnější. 

 Při rozhodování o opuštění domova jsem žáky do skupin rozdělila já. Ve skupině, 

která obhajovala názor, že Urašima má jet se želvou do podmořského království, byli 

pouze chlapci, ve druhé skupině, která měla obhajovat názor, že Urašima nemá nikam 

jezdit, byla děvčata. Toto dělení jsem zvolila kvůli tomu, že ve třídě byl shodný počet 

dívek i chlapců. Chlapci argumentovali tak, že Urašima má jet kvůli tomu, aby viděl, 
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jak to vypadá na dně moře, dají mu tam možná nějakou odměnu, odpočine si od rodičů 

a od práce a poprvé v životě se sveze na želvě, což se někomu jen tak nepodaří. Dívky 

naopak argumentovaly tak, že Urašima by měl zůstat doma, protože na něho jeho rodiče 

spoléhají a oni bez něj budou hladovět, budou smutní, že se mu něco stalo a také, že se 

může ve vodě utopit, nebo v ní umrznout. 

 Vzkazy rodičům se většinou týkaly toho, že Urašima jede do Podmořského 

království, ale brzy se vrátí. Vzkazy jsme si dali doprostřed kruhu a pak si každý žák 

vylosoval jiný než svůj vzkaz a přečetl jej. 

 Vymýšlení etud žákům trvalo 12 minut. Jedna skupina vymyslela etudu, ve které 

podmořský král hostí Urašimu vybranými lahůdkami, například ochutnává chobotnici, 

kraby. Druhá skupina představila Urašimu, který se spřátelil se želvou a chodil s ní plout 

jen tak po moři. Třetí skupina předvedla, že do Urašimy se zamilovala princezna a 

čtvrtá skupina to, že Urašimu sice hostí Podmořský král, dal mu dokonce i odměnu, ale 

jemu se přesto stýská po rodičích. 

 Někteří chlapci mi v kolektivní roli Urašimy zarputile tvrdili, že se jim tak už nelíbí, 

je jim tam zima a chtějí se už vrátit. Děvčata na učitele v roli moc nereagovala, spíše 

mluvili chlapci. I přes mé přemlouvání, aby zůstali a užívali výhod, kterých se mu 

v pozemském životě nikdy nedostane, raději chtěli domů. 

 Na předvedení živých obrazů rodičů po deseti letech jednotlivě po dvojicích jsme 

sice měli dostatek času, udělali jsme ale i tak všechny živé obrazy najednou. Pak jsem 

se vždy někoho dotkla a ten nám řekl pocit rodiče. Většina rodičů Urašimu velmi 

postrádala, často na něj mysleli, ale především chlapci v rolích rodičů tvrdili, že 

Urašima je nevděčný syn, když opustil své chudé rodiče a sám si určitě někde užívá 

bohatství. 

 Další činností bylo psaní pocitů Urašimy na lístky. Ty žáci psali různě po třídě a pak 

jsme si je společně, každý jiný lístek, přečetli. V nich většinou stálo, že se Urašima cítí 

divně, když ho tady nikdo nepoznává, jak je vůbec možné, že se něco takového zrovna 

jemu stalo a jestli se mu to náhodou jen nezdá. Objevily se i výčitky vůči želvě, která ho 

vlastně zlákala do Podmořského království, ale neřekla mu o rozdílném čase, který 

v něm panuje. 
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 V živém rozehraném obraze žáci vymysleli například to, že po otevření krabičky se 

Urašimovi zjevila princezna z Podmořského království a na místě umřela; také to, že 

když úředníci otevřeli krabičku, nic se nestalo, ale Urašima zmizel; dále to, že po 

otevření krabičky z ní vyskočili dva jedovatí pavouci a zabili oba úředníky. 

 Společná reflexe ukončila tuto lekci. Žáci došli k závěru, že příběh o Urašimovi se 

jim líbil, byl pro ně zajímavý a celkově jej chválili. Překvapil je ale zejména jeho konec. 

Jeden chlapec to komentoval těmito slovy: “ Kdyby to dopadlo zase dobře, 

nezapamatoval bych si, o čem to bylo.“ Myslím si, že na tuto třídu pohádka 

o Urašimovi opravdu zapůsobila, asi nejvíc ze všech japonských pohádek, které jsem 

zde učila. 

4.4 Pedagogická reflexe 

 Tuto pohádku jsem zvolila záměrně. Sama mě velice zaujala a chtěl jsem ji 

zprostředkovat i svým žákům. Tuto lekci jsem realizovala nejprve v 5. třídě základní 

školy. Původně jsem zamýšlela, že bude určena pouze žákům tohoto ročníku. Jelikož 

jsem ale nemohla sehnat jinou pátou třídu, kde by mi bylo umožněno učit 4 vyučovací 

hodiny, rozhodla jsem se, že ji zkusím realizovat i ve 4. třídě. Obě tyto třídy jsou velice 

zdatné, co se týče metod dramatické výchovy. 

 Lekce je určena žákům věkově starším. Jsou v ní zahrnuty různé metody a techniky 

dramatické výchovy, které mají žákům umožnit prozkoumat příběh do větší hloubky. 

Jsem velice ráda, že mi bylo umožněno učit v obou třídách 4 vyučovací hodiny, které 

byly pro lekci potřeba. Podle mě by se tento příběh nedal pořádně prozkoumat za pouhé 

dvě vyučovací hodiny, nebo možná ano, ale velice povrchně. 

 Průběh této lekce se v obou třídách značně lišil od ostatních lekcí. Domnívám se, že 

to bylo zejména samotným příběhem, jeho tématy, ale také samotným věkem hráčů. 

Obě třídy podle mě pracovaly s velkým zaujetím a největším zážitkem pro ně bylo, 

když se dozvěděli, že uběhlo už 300 let, kdy Urašima opustil svůj domov. Tyto dojmy 

jsem chtěla mít zaznamenané na papíře, takže žáci psali pocity za Urašimu. Nad 

tématem pohádky jsme hovořili v obou třídách. Jelikož pohádka vlastně ani žádné 

hlavní téma nemá, bavili jsme se o všech tématech, která v pohádce našli. Většina žáků 
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se shodla na tom, že hlavní téma je o lidských důsledcích při výběru špatného 

rozhodnutí. Podle dětí Urašima neměl se želvou jet a nic by se mu nestalo. Vyskytly se 

ovšem i názory, že kdyby nejel, tak by zase nic neprožil a stejně by umřel. Myslím si, že 

téma pohádky bylo pro žáky vhodným prostředkem, jak se zamyslet nad důsledky svých 

rozhodnutí. 

 Vyučovat tuto čtyřhodinovou lekci bylo i pro mne výzvou, neboť jsem poprvé učila 

sama tak rozsáhlý projekt. 
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5. Lekce 4 – Opičí Buddha 

Délka lekce: 2 vyučovací hodiny 

Cílová skupina: žáci 3. až 4. ročníku 

Zkoumaná témata: co se povede jednomu, nemusí se povést druhému, závist 

Literární předloha: Japonské pohádky (Zlata Černá, Miroslav Novák) 

Cíle lekce: 

• hledání hlavních či vedlejších cílů pohádky 

• osvojovat si metody a techniky dramatické výchovy, které kopírují děj příběhu 

• pohádka by měla motivovat hráče k probuzení zájmu o japonské pohádky 

• pomocí metod a technik dramatické výchovy se seznámit se zcela novou 

pohádkou a prohloubit si tak její děj 

Pomůcky: obrázek Buddhy, kostýmní znak závistivé babičky, oblečení 

5.1 Návrh lekce 

1) Vstup do příběhu – asociační kruh 

Učitel: Jaké asociace se vám vybaví ke slovu Buddha? 

Popis činnosti: Žáci a učitelka sedí uprostřed kruhu. Učitelka položí doprostřed kruhu 

obrázek Buddhy. Ptá se žáků na asociace, které mají s Buddhou spojené, případně se ptá 

na doplňující otázky. 

2) Úvodní čtení 

 Žil kdysi kdesi dědeček s babičkou a toho dědečka moc trápili ptáci. Co mu bylo 

platné, že pečlivě obdělal pole a čistě vyplel všechno býlí, když potom přiletěli ti 

darmožrouti a oškubali mu zelené výhonky. Nikdy nesklízel takovou úrodu, na jakou se 

těšil. Dědečka začaly trápit těžké sny, po kterých se probouzel celý zpocený. 

 „Babičko, já to takhle nenechám. Udělej mi nějaké jídlo do zásoby a vyhledej 

barevné hadříky, jistě jich tu máš plno za ta léta. Převléknu se za strašáka, a to bych se 
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na to podíval, jestli se mě ptáci nebudou bát,“řekl dědeček rozhodně po jedné takové 

těžké noci. Babička tedy uvařila prosné knedlíčky, prohrabala všechny kouty a vytáhla 

na světlo kdejaký hadříček. A dědeček se vystrojil. 

3) Přeměna ve strašáky 

Učitel: Vytvořte si trojice tak, jak uznáte za vhodné. Jeden z vás se stane dědečkem, 

kterého zbylí dva spolužáci vystrojí tak, aby se z něj stal strašák. Můžete využít 

předměty, které máte ve třídě. Na proměnu dědečka ve strašáka máte 5 minut, pak se na 

vaše strašáky podíváme. 

Popis činnosti: Žáci se rozdělí podle svého uvážení do trojic. Domluví se, který z nich 

chce představovat roli dědečka, kterého zbylá dvojice přemění ve strašáka. Poté probíhá 

prezentace strašáků. 

Reflexe: Jaké to pro vás bylo, stát se strašákem? 

4) Narativní pantomima 

Učitel: Dědeček se přestrojil a vyrazil na pole. Teď dobře poslouchejte a pantomimicky 

předvádějte, co vyprávím. Pantomima je činnost bez mluvení, takže prosím, abyste 

u činností nemluvili. 

 Dědeček se postavil uprostřed pole. Doširoka rozpřáhl obě ruce a stál nejdříve na 

levé a později i na pravé noze. Potom se už se unavil a stál oběma nohama na poli. 

Natřásal se a poskakoval z nohy na nohu, občas rychle za sebou zatleskal oběma 

rukama, aby ptáky vyplašil, nebo na ně vybafl. Ale jak sluníčko stoupalo, dědeček třepal 

rukama čím dál pomaleji a těžce přešlapoval z nohy na nohu. Nakonec ho začala zmáhat 

dřímota. Sedl si na mez, pohodlně se usadil se zkříženýma nohama a z uzlíku vytáhl 

knedlíček. Ještě ho ani nedojedl a ruce mu spadly do klína, hlava klesla a dědeček si 

spokojeně pochrupoval. 

Popis činnosti: Učitelka čte text a žáci formou hromadné improvizace předvádějí děj za 

postavu dědečka. Text je říkán pomalu, aby žáci mohli verbálně sdělené převést do 

pohybu. 
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5) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Najednou se ozvalo vřeštění a z lesa se vyhrnulo stádo opic. Křičely jedna přes 

druhou a všetečně kolem sebe slídily. Jedna z nich spatřila na zemi sedět dědečka 

v pestrých cárech. Hned přivolala své družky a celé stádo se zvědavě kolem něho 

nakupilo. 

6) Diskuze 

Učitel: Jaké vlastnosti mají opice? 

Popis činnosti: Žáci odpovídají na učitelovu otázku. 

7) Živý obraz 

Učitel: Zůstaňte ve stejných trojicích jako na začátku hodiny. Rozdělte si role. Jeden 

z vás bude představovat dědečka, strašáka, ostatní dva budou opice. Připravte si živý 

obraz, který nám ukáže, jak opice reagovaly na dědečka přeměněného ve strašáka. Vaše 

živé obrazy si pak předvedeme. 

Popis činnosti: Žáci zůstávají ve stejných trojicích a rozdělí si role. Živý obraz by měl 

ukázat to, jak opice reagují na dědečka. Učitel se pak jedné z opic dotkne a ta řekne, co 

si právě myslí. 

8) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Dědeček ani nemukl. Jedna opice se přiblížila až těsně k dědečkovi a pozorně si ho 

prohlížela. 

 „Víte, co to bude?“ usoudila nakonec. „To je jistě socha Buddhy a ty knedlíčky mu 

už tady lidi obětovali.“ 

 „To máš pravdu, to je určitě socha Buddhy. Podívej se, jak je krásná. Takovou jsem 

ještě neviděla,“ přidala se hned druhá opice a obdivně pohladila pestré cáry. Opice 

ztratily všechen ostych. Hlasitě pokřikovaly nad krásou sochy, tahaly ji za barevné 

pruhy, až nakonec největší opice navrhla: 

 „Vezmeme si ji s sebou do lesa a postavíme ji v našem chrámku. Všechna ostatní 

zvířata nám budou závidět, že máme tak neobyčejného Buddhu.“ 
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 Opice nadšeně souhlasily. Několik jich hned spojilo své ruce a udělalo z nich 

sedačku, ostatní na ni opatrně posazovaly pestrého Buddhu. Při tom rámusení se 

dědeček probudil – ale když slyšel, o čem si to opice povídají, nedala mu zvědavost. 

Rozhodl se, že bude dělat dál dřevěnou sochu a podívá se, kam ho opice zanesou. 

Pobaveně se pro sebe usmíval. „Jenom se nesmím nijak prozradit,“ upozorňoval sám 

sebe. To se bude babička smát, až jí budu všechno vyprávět.“ 

9) Boční vedení 

Učitel: Budu vám teď povídat, jak opice přepravovaly Buddhu. Vy se vžijete do role 

opic a budete převádět do pohybu dané informace. Nebudu vám přesně určovat, co a jak 

máte dělat, budu pouze určovat děj a okolnosti. 

 Opice se vydaly s Buddhou na cestu. 

 Když přišly k řece, začaly hledat ten nejbezpečnější brod. 

 Opice se bály, aby si při přebrodění řeky nezmáčely ocásky. 

Popis činnosti: Žáci se pomocí učitelova bočního vedení vžijí do rolí opic a reagují na 

učitelovo vyprávění, které popisuje prostředí fikce. 

Reflexe: Jak jste se cítili během cesty? 

10) Hra 

Učitel: Pět z vás teď půjde za dveře, zbytek zůstane ve třídě. Ti, co půjdou za dveře, 

budou dědečkové a až se vrátí do třídy, sednou si do pozice Buddhy. Instrukce vám 

přijdu říct za dveře. 

Popis činnosti: Pět žáků jde za dveře. Učitelka za nimi přijde a dá jim instrukci, aby se 

snažili chovat přesně jako dědeček v příběhu. Nesmí se prozradit smíchem, mimikou 

svalů, ani ničím jiným, ať se bude dít cokoliv. 

 Skupina, která zůstává ve třídě, dostává za úkol naučit se krátkou písničku: 
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Hej, hej, pozor dej, 

jenom Buddhu nezmáčej! 

Hej, hej!102

 Úkolem této skupiny je, aby se snažila pomocí této krátké písničky rozesmát žáky 

stojícími za dveřmi. 

 

Reflexe: Komu se v roli dědečka Buddhy podařilo vůbec se nezasmát? Jak se vám hra 

líbila? 

11) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Opice konečně přešly řeku, vylezly za neustálého povykování na břeh a nesly 

dědečka do svého chrámku vysoko v horách. Nebyl to vlastně žádný chrámek – jenom 

hluboká jeskyně a na samém konci stál jako oltářík starý dřevěný podstavec. Asi ho 

opice sebraly někde v opuštěném klášteře. Opatrně posadily dědečka na oltářík a 

nemohly se na něj vynadívat. Pochvalně si pomlaskávaly: 

 „To máme krásného Buddhu… Takový nikde jinde není!“ 

 Nakonec si řekly, že by mohly svému Buddhovi také přinést nějaké oběti, aby se mu 

u nich líbilo. Jen to pověděly, a jako když do nich střelí, rozběhly se na všechny strany, 

každá vyhledat nějaký vhodný dárek. Celé hodiny se pak jedna za druhou trousily do 

jeskyně a pokládaly na podstavec ty nejpěknější dary, jaké našly. 

12) Hra v roli – věnování darů 

Učitel: Každý z vás si teď připraví jeden dar pro Buddhu. Neměl by to být jakýkoliv 

dar, ale takový, který se Buddhovi může hodit. Buddhu budu představovat já. Až budete 

mít dary připravené, uděláte řadu za sebou a jednotlivě budete k Buddhovi chodit. 

Ukloníte se a řeknete: „Vznešený Buddho, přijmi laskavě nepatrný dárek od ubohé 

opice.“ Pak Buddhovi řeknete, jaký jste mu přinesli dar a proč jste vybrali zrovna 

takový. 

                                                

 

102 ČERNÁ, Zlata-NOVÁK, Miroslav. Japonské pohádky, str. 141 
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Popis činnosti: Žáci se rozptýlí po třídě a vybírají vhodné dary jako oběť Buddhovi. 

Učitelka se stane Buddhou a v pozici lotosového květu sedí na židli. Žáci k Buddhovi 

jednotlivě chodí a předkládají mu své dary. 

13) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Když opice přinesly své dárky, ještě se chvíli motaly v jeskyni, ale brzy se nového 

Buddhy nabažily a vrátily se do lesa hledat si novou zábavu. Jakmile zůstal dědeček 

v jeskyni sám a opičí vřeštění zaniklo v lese, s úlevou slezl z podstavce. „Ještě chvíli a 

byla by ze mne opravdu dřevěná socha.“ 

 Sebral dárky, které se mu hodily, zvlášť pečlivě uložil zlaťák. Tak velký peníz ještě 

nikdy neměl v ruce. A pak honem pospíchal z jeskyně, aby ho opice nechytily. Než 

přišel domů, proměnil ve městě zlaťák a nakoupil sobě i babičce nové letní kimono a 

krabice všelijakých pochoutek. Ti se poměli! Babičku bolelo břicho, když jí dědeček 

vše vypravoval. 

 Hlasitý smích přilákal k domku závistivou sousedku. Přišla k vrátkům a zavolala: 

„Hej, jste doma?“ 

 „Jen pojďte dál,“ zvali sousedku dědeček s babičkou a hned jí pobízeli, aby 

ochutnala z dobrot, co přinesl dědeček z města. 

 „Copak to tak bohatě oslavujete, smím-li se zeptat?“ ptala se s úlisným úsměvem 

sousedka, závistí celá bledá. Dědeček jí všechno vypravoval a ještě se pochlubil novými 

kimony. Sousedka se rychle rozloučila a honem pospíchala domů. Nemohla se dočkat, 

kdy se z lesa vrátí její dědeček. Nestačil ani sundat sandály a už na něj spustila: 

14) Učitel v roli 

Učitel: Stanete se teď všichni kolektivní postavou dědečka a já se stanu babičkou. 

Babička vám bude vyprávět, jaké štěstí potkalo souseda a je na vás, jak budete na její 

slova reagovat. 

Popis činnosti: Učitel v roli závistivé babičky povídá žákům v roli dědečka, jaké štěstí 

potkalo jejich sousedy. Nutí pak dědečka, aby se také vydal na pole dělat strašáka. 

Jejich soused je takový budižkničemu a on určitě pořídí lépe. Učitel v roli musí být 

hodně dominantní, aby dal žákům najevo, že svou babičku poslechnout musí, jinak bude 
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zle. Vše ukončí učitel tak, že podá dědečkovi látku (kus nějakého oblečení) se slovy: 

„Jdi rychle na pole a čekej, až přijdou opice!“ 

Reflexe: Jak jste se cítili v roli dědečka? 

15) Pokračování příběhu, čtení textu 

 Dědeček tedy šel, ale nestál na poli a neodháněl ptáky, jemu takovou starost nedělali. 

Sedl si rovnou se zkříženýma nohama na mez, složil ruce do klína, hlavu sklonil jako 

v hlubokém zadumání a čekal, až se objeví opice. Už se mu z toho čekání začaly oči 

klížit, když pojednou uslyšel vřískot a z lesa se vyhrnulo stádo opic. 

 „Tady je! Tady je!“ křičely nadšeně. „Náš Buddha se vrátil na své místo!“ Není tak 

pěkně oblečený jako včera, ale nám to nevadí, odneseme si ho zpátky.“ 

16) Etudy 

Učitel: Jak to všechno dopadlo a jak asi dopadl druhý dědeček, si domyslíte sami. 

Vytvořte si 4 skupiny. Každá ze skupin vytvoří etudu, která bude mít jasný začátek a 

jasný konec. V ní nám každá skupina ukáže, jak to mohlo s druhým dědečkem 

dopadnout. 

Popis činnosti: Žáci se rozdělí do čtyř skupin. Připraví si etudu na zadané téma. Po 

každé etudě probíhá hned její reflexe. 

17) Konec příběhu 

 Opice udělaly sedačku z rukou, posadily na ni dědečka a běžely k řece. Dědečkovi se 

špatně sedělo, ale říkal si, že za takové povykování a nepohodlí to snad bude stát. Když 

přišly k řece, začaly opice hledat mělký brod a spustily svou písničku: 

Hej, hej, pozor dej, 

jenom Buddhu nezmáčej! 

Hej, hej! 

 „Tomuhle vřeštění říkají zpěv!“ Dědeček se začal smát na celé kolo. 

 „To není Buddha! To není Buddha. Je to člověk, podvodník!“ rozzlobily se opice, 

zlostně hodily dědečka do řeky a s křikem zmizely v lese. Dědečka strhl proud a unášel 

ho pryč. Užuž se loučil se životem, když se mu podařilo zachytit se za větve smuteční 
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vrby. S námahou se vydrápal na břeh a promočený až na kůži se pomalu vydal domů. 

Dlouhé cáry rozstříhané látky se mu pletly při chůzi mezi nohy – schoval se raději 

v křoví a počkal, až se setmí. Nebude přece takto lidem pro smích. 

 Když se blížil k vesnici, přidal rychle do kroku. Jen aby mě nepotkal soused. To by 

byla ostuda, myslil si přitom a začal utíkat. Mezitím závistivá babička stála u plotu a 

vyhlížela svého dědečka. Když ho spatřila, jak utíká, řekla si: „Ten toho asi dostal a 

poskakuje samou radostí. Koupíme si teď všechno nové, ty staré hadry už nechci vidět.“ 

 A ještě dřív, než dědeček doběhl, strhla se sebe staré záplatované šaty a spolu se 

všemi dědečkovými je hodila do ohně. „Teď si budeme chodit jinak nastrojeni.“ 

 Ba, že chodili. Musila si od sousedů vyprosit staré šaty, aby nechodili nazí. 

Závěrečná reflexe: Jaké si myslíte, že je hlavní téma této pohádky? Jaké dramatické 

činnosti se vám na lekci líbily? Měly jste s něčím problémy? 

5.2 Reflexe ve 4.A 

 Lekce Opičí Buddha probíhala ve 4.A, které se zúčastnilo 17 žáků. V této třídě jsem 

dramatickou výchovu učila již několikrát, takže jsme na sebe byli navzájem zvyklí. 

Začali jsme asociačním kruhem. Po předložení obrázku ne zcela všichni žáci ihned 

věděli, kdo na něm je. Někteří žáci ale správně uhádli, že na obrázku je Buddha. Když 

jsem se ptala na to, co vědí žáci o Buddhovi, nejčastěji jsem dostala odpověď, že 

Buddha je mnich. Hodně žáků tvrdilo, že je to japonský nebo čínský mnich, jiní žáci 

zase to, že Buddha je pro Japonce a Číňany něco jako pro nás Ježíš. Z této úvodní 

aktivity jsem nabyla dojmu, že pro žáky je pojem Buddha dosti neznámý, protože 

někteří žáci o něm nevěděli vůbec nic. 

 Další věcí, kterou jsme dělali, bylo vytvoření strašáka. Tato činnost podle mě 

upoutala pozornost žáků. Jediné, co mě trochu zarazilo, bylo to, že jsem dovolila, aby 

žáci používali různé šátky, šály a čepice, ale paní učitelka, která byla při hodině 

přítomna, to zakázala s tím, že ve třídě řádí vši. O tom jsem neměla ovšem ani tušení. 

 Konec narativní pantomimy byl schválně udělán tak, aby žáci skončili na zemi, 

vsedě se zkříženýma nohama. Chtěla jsem, aby si tak uvědomili, proč si opice spletly 

dědečka s Buddhou. 
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 O opičích vlastnostech se žáci vyjádřili tak, že opice jsou prý zvědavé, hravé, 

otravné, hloupé, opičí se, smrdí, křičí, neustále se hýbou. 

 Při předvádění živých obrazů žáci často znázorňovali opičí zvědavost. Ukazovali na 

dědečka nebo měli překvapený výraz ve tváři. 

 Boční vedení bylo pro mě i pro žáky zcela novou technikou. Žáci vždy reagovali na 

mou větu předváděním různých činností. Co považuji za nevýhodu v této technice, je to, 

že ve třídě bylo málo místa a žáci se tak dost mačkali. 

 Hru na rozesmávání jsme si zahráli. Za dveře chtěla jít skoro celá třída, takže jsem 

musela vybrat žáky já. Ti pak přišli do třídy, sedli si na zem do pozice Buddhy a žáci na 

ně spustili písničku Hej, hej, pozor dej… Tři děvčata se začala smát okamžitě, pouze 

dva chlapci to vydrželi, ale trošku jim občas cukaly koutky. Hned po prvním kole chtěli 

jít i ostatní žáci za dveře, aby si hru také vyzkoušeli. Ta ovšem po prvním kole ztratila 

svou účinnost. Vybraní žáci už věděli, co je čeká, a proto se vydrželi ani jeden nesmát. 

Hru jsme po tomto kole ukončili. Další aktivitou bylo věnování darů. Žáci Buddhovi 

věnovali například meloun, krabičku se sirkami, oblečení, peníze, vodu, tác a jiné věci. 

Hlavním záměrem spíše bylo, aby si žáci uvědomili, proč zrovna tento dar Buddhovi 

chtějí darovat. Chtěla jsem, aby tuto činnost dělali s rozmyslem a uměli svůj dar 

zdůvodnit. 

 Zajímavé pro mě bylo hrát učitele v roli závistivé babičky. Jelikož jsem musela být 

hodně dominantní, trošku jsem se této techniky obávala. Chlapci samozřejmě začali 

v rolích dědečků odmlouvat, že nikam nejdou, zůstanou doma a ať si tam jdu dělat 

strašáka sama, když se mi chce. Techniku jsem ukončila tak, že jsem jednomu chlapci 

podala šálu a čepici a řekla: „Neodmlouvej, jdi rychle na pole a čekej tam, než přijdou 

opice.“ V etudách všechny skupiny dokončily příběh tak, že druhý dědeček mezi 

opicemi neuspěl. 

 Na závěr lekce probíhala písemná reflexe. Ještě před ní jsme si ale povídali 

o hlavním tématu této pohádky. Žáci si mysleli, že hlavním tématem je závist. Jeden 

chlapec hlavní téma komentoval slovy: „Kdo chce víc, nemá nic.“ 
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5.3 Reflexe ve 3.B 

 Tato lekce byla uskutečněna ve 3. třídě. Zúčastnilo se jí 21 žáků. V této třídě jsem již 

jednou učila, takže pro mě nebyla úplně neznámá. Začali jsme jako v předchozí hodině 

asociačním kruhem na téma Buddha. V této třídě někteří žáci také nevěděli, kdo Buddha 

je. Jedna holčička, která sem s rodiči dorazila z Vietnamu, věděla hned, že na obrázku je 

Buddha, a věděla dokonce, že se mu říká osvícený. O Buddhovi věděla dost věcí a 

myslím, že byla ráda, že je nám může před celou třídou sdělit a jako jediná jich tolik ví. 

 Vytváření strašáka podle mě žáky hodně bavilo, ale myslím si, že je tato aktivita dost 

rozdivočila. Jako pomůcky použili čepice, šátky, ale také různé pet lahve. Při narativní 

pantomimě jsem asi měla vynechat tu část, ve které strašák vybafne na ptáky. Žáci tuto 

pasáž neskutečně prožívali a pak na sebe někteří chlapci bafali ještě o přestávce. Konec 

narativní pantomimy byl, jako v předchozí třídě, schválně udělán tak, aby žáci skončili 

na zemi, sedící se zkříženýma nohama. Chtěla jsem to kvůli tomu, aby si uvědomili, 

proč si opice spletly dědečka s Buddhou. Vlastnosti opic komentovaly děti tak, že jsou 

hravé, roztomilé, zvědavé, veselé, smradlavé, inteligentní a opičí se po lidech. 

 V živých obrazech žáci znázorňovali to, že opice se diví tomu, co našli. Nejčastěji 

ukazovali na dědečka nebo se ho dotýkali. Boční vedení probíhalo v této třídě dobře, 

i vzhledem k tomu, že zde byl dostatek prostoru. 

 Po zkušenostech z vedlejší třídy jsem hru na rozesmávání zařadila jen jednou, aby 

měla svůj účinek. Žáci, kteří seděli v pozici Buddhy, se ale nevydrželi nesmát. Při 

věnování darů se mě žáci ptali, zda mi tyto dary opravdu musí odevzdat, nebo jim je 

vrátím. Buddhovi darovali například meč, jídlo a pití, boty, oblečení, deštník, šperk, 

kámen a jiné dary. 

 Jako učiteli v roli závistivé babičky mi žáci moc odpor nekladli. Smířili se s tím, že 

na pole budou muset jít, ale spíše se vymlouvali na to, že stejně nepořídí tak dobře jako 

jejich soused, bude jim na poli zima, nachladí se a babička se o něj bude muset starat. 

 V etudách 3 skupiny předvedli, že druhý dědeček dopadl špatně a opice mu nic 

nedaly. Jedna skupina si ale vymyslela opačný konec, a to ten, že druhý dědeček získá 

ještě více bohatství než ten první a s opicemi se skamarádí. Na závěr lekce probíhala 

reflexe. Některým žákům přišla pohádka zvláštní, s podobnou se prý zatím nesetkali. 



LEKCE 4 – OPIČÍ BUDDHA 

104 

 

Žáky bavily především etudy, hra na rozesmávání, zdobení strašáků a také věnování 

darů. Nejvíce si stěžovali na to, že hru nehráli déle a nemohli jít za dveře všichni. 

Hlavní téma pohádky žáci komentovali tak, že je o závisti a chamtivosti. 

5.4 Pedagogická reflexe 

 Tato lekce je cílově zaměřena na žáky, kteří nemusejí mít velkou zkušenost 

s dramatickou výchovou. Tuto pohádku jsem zařadila do lekce zejména kvůli jejímu 

hlavnímu tématu. Hlavním tématem této pohádky je to, že co se podaří jednomu, 

nemusí se podařit i druhému. Toto neobvyklé téma je v podstatě téma dnešní doby. 

Zajímavost pohádky spočívá podle mě především v neobvyklosti situace, do které se 

hlavní hrdina dostane, a také v tom, jak se s ní dovede vypořádat. 

 Zajímavou zkušenost mám s tím, že se mě žáci v obou třídách ptali, zda jim dary, 

které odevzdají Buddhovi, vrátím. 

 Nevím, jak moc tato pohádka žáky ovlivnila, ale určitě jim poskytla minimálně zdroj 

k zamyšlení nad hlavním tématem. Některým žákům přišla tato pohádka zvláštní a 

v reflexi ji komentovali tak, že jim přišlo zvláštní její téma. 

 Tato pohádka byla i pro mě jako učitele zajímavá, neboť jsem si zde poprvé zkusila 

techniku bočního vedení žáků, kterou jsem zkoušela vlastně poprvé. 
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Závěr 

 V úvodu diplomové práce jsem si vytyčila jako hlavní cíl prozkoumat, zda jsou 

japonské pohádky vhodným podkladem v procesu dramatické výchovy na 1. stupni 

základní školy. Z tohoto hlavního cíle přirozeně vyvstaly další specifické cíle praktické 

části. Jejich smysl spočíval ve snaze jednak ukázat, jak lze tvořivě pracovat 

s japonskými pohádkami s různou věkovou skupinou dětí na základní škole, a současně 

dokázat, že tyto pohádky nabízejí dostatek přínosných témat použitelných v dramatické 

výchově. Všechny tyto cíle jsem ověřila prostřednictvím praktické části, ve které jsem 

navrhla čtyři různé lekce japonských pohádek. 

 Dovolím si tvrdit, že mnou vybrané japonské pohádky se staly kvalitním odrazovým 

můstkem pro jejich realizaci v hodinách dramatické výchovy. Pohádky jsem vybírala se 

zřetelem k jejich tématům. Chtěla jsem, aby témata byla pro žáky snadno pochopitelná, 

ale přesto trochu netradiční. To se mi, myslím, povedlo u všech mou navržených, 

pohádek. 

 Nejvíce přínosnou pohádkou pro dramatickou práci se stala pohádka Urašima. Bylo 

to zejména díky netradičnímu příběhu, velkému množství zkoumaných témat, ale i díky 

tomu, že lekce byla realizována vždy ve čtyřech vyučovacích hodinách. Díky tomu jsme 

mohli příběh prozkoumat do větší hloubky, což se nám, bohužel, v ostatních lekcích 

nepodařilo. 

 V závěru diplomové práce si dovolím tvrdit, že japonské pohádky jsou opravdu 

vhodným materiálem pro práci učitele, který se rozhodne s těmito pohádkami pracovat. 

Představují nový, svěží materiál pro práci, právě díky své odlišnosti od pohádek 

českých. Liší se zejména prostředími, ve kterých se děj odehrává, postavami, které 

v nich vystupují, a stylem, jakým postavy žijí. 

 V podstatě jakékoliv pohádky nás mohou něčím obohatit, něco nás naučit nebo nám 

něco nám ukázat. Z japonských pohádek můžeme ovšem vypozorovat určitou pokoru, 

moudrost a zvláštní atmosféru. Také se prostřednictvím těchto pohádek můžeme 

dozvědět něco o japonském myšlení a kultuře, které jsou odlišné od té evropské. Určitě 

stojí za to, obohatit těmito pohádkami lekce dramatické výchovy. 
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 Jsem si vědoma, že jsem v této práci nevyčerpala všechny možnosti uplatnění těchto 

pohádek v dramatické výchově. Existuje řada dalších japonských pohádek, se kterými 

by se dalo v dramatické výchově pracovat. Já jsem v praktické části nabídla pouze čtyři 

tyto pohádky. Přesto i tyto zmíněné pohádky v sobě možná ukrývají ještě mnoho dosud 

neobjeveného, na co jsem zrovna já nepřišla. Japonské pohádky nabízejí ale i různá 

další témata a je možné, že každý učitel dramatické výchovy by k nim přistupoval jiným 

způsobem. 

 Byla bych ráda, kdyby tato práce byla jistou inspirací pro ostatní učitele dramatické 

výchovy, kteří hledají ty správné náměty či témata pro výuku dramatické výchovy. 

Japonské pohádky tou správnou inspirací opravdu jsou. 
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Přílohy 

Lekce Strom na rozcestí 

 
Obr. 1: hra kořeny, kmen, koruna 

 
Obr. 2: hra kořeny, kmen, koruna 
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Obr. 3: etudy 

 
Obr. 4: etudy 

Lekce Čtyři posvátné svitky 

 
Obr. 5: asociační kruh 
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Obr. 6: živé obrazy 

 
Obr. 7: živé obrazy 

 
Obr. 8: etudy 
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Obr. 9: etudy 

 
Obr. 10: narativní pantomima 

 
Obr. 11: etudy 
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Obr. 12: etudy 

Lekce Strom na rozcestí 

 
Obr. 13: živé obrazy 

 
Obr. 14: živé obrazy 
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Obr. 15: narativní pantomima 

 
Obr. 16: hra kořeny, kmen, koruna 

 
Obr. 17: živý obraz 
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Obr. 18: děti se svěřují stromu 

 
Obr. 19: živý obraz, Hanako pečuje o matku 

 

 
Obr. 20: narativní pantomima 
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Obr. 21: řekni něco stromu 

 
Obr. 22: hra kořeny, kmen, koruna 

 
Obr. 23: etudy 
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Obr. 24: etudy 

 
Obr. 25: etudy 

Lekce Urašima 

 
Obr. 26: Urašima loví rybu 
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Obr. 27: skupina argumentující pro vstup do Podmořského království 

 
Obr. 28: pantomima mořští živočichové 

 
Obr. 29: etuda 
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Obr. 30: Urašima jedoucí na želvě 

Lekce Opičí Buddha 

 
Obr. 31: strašák  

 
Obr. 32: hra Rozesměj dědečka 
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Obr. 33: etuda 

 
Obr. 34: dary Buddhovi 

 
Obr. 35: strašák 
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Obr. 36: vybrané reflexe 

 
Obr. 37: vybrané reflexe 
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