
Příloha č. 1 – Ukázka textu 1. pohádky - Bukvínkova kouzelná píšťalka – Cizinec, 

jeho rozčlenění na jednotlivé části. Ukázka otázek pro děti a jejich 

odpovědi. 

 

Cizinec 

 Část první: 

Právě když Holubinka s velkým zalíbením prohlížela všechny tři péřové kožíšky, 

zavěšené v koruně Buku, a pochvalovala si je, zavanul Bučinou první chladný poryv 

větru. Strkal před sebou těžký bachratý tmavošedý mrak, jako by to byl neposlušný 

beran. Stromy se zachvěly, snad ani ne chladem jako spíš strachem: zima se blížila. 

Holubinka si přikryla zástěrou ramena. Letos zase zapomněla na kožíšek pro sebe. Celé 

léto sbírala barevná peříčka, která ptáci poztráceli. Hledala je po celém háji a moc se 

při tom naběhala a nashýbala, jen aby posháněla na kožíšky pro ty své, a ani 

nepomyslela na sebe. 

Znovu se s radostí podívala na ty tři kožíšky, ještě než je uklidí do hnízda. 

Drnůvčin kožíšek byl z červených a žlutých peříček Stehlíkovic rodiny, Špulda měl 

žlutozelená pírka od Čížků a Zvonohlíků a Bukvínkův kožíšek svítil modře pírky od paní 

sojky. 

 

Otázky: 

1) Co Holubinka celé léto chystala a pro koho? 

2) Z čeho kožíšky udělala? A proč? 

 

Odpovědi podle bodové škály 1 – 4: 

1) 1 – d: kožíšky pro svoje děti, skřítky 

2 – d: sbírala peříčka u: - A na co sbírala peříčka, co z nich dělala? d: na 

kabátky u: - Kabátky pro koho? d: pro svoje děti 

3 – d: sháněla zásoby na zimu, brzy bude a bude sněžit, byli tam i ptáčci 

4 – pomocné otázky: Co si Holubinka prohlížela? Proč se stromy zachvěly? Jaké 

roční období je zrovna v naší pohádce? A jaké roční období přijde po podzimu? 

Bude chladné počasí? Co tedy chystá Holubinka pro své děti, aby jim nebyla 

zima? – odpověď – hmm, ??? 

 

2) 1 – d:z peří od různých ptáčků, každý byl jinak barevný, aby skřítkům nebyla 

zima 

2 – d: protože jim byla zima u: A z čeho tedy Holubinka kožíšky udělala? d: od 

ptáčků, z peříček, co jim vypadaly a byly barevné 

3 – d: z kožíšku, třeba od zajíčka nebo od kočičky, ten pěkně hřeje 

4 – pomocné otázky: Udělala Holubinka kabátky třeba z klacíků nebo z trávy?  

 



Nebo ze srsti nějakých zvířat? A nebylo to z peří? Proč z peří, proč ne z těch 

klacíků a trávy? Jakou měly kabátky třeba barvu? 

 

 

 Část druhá: 

Podle černého mraku nad Bučinou byl tak zrovna čas, aby kožíšky dokončila. 

Sluníčko sice ještě svítilo, ale bylo slabé; trvalo mu dlouho, než se ráno vyhrabalo z mlh 

pod kopcem, a spát chodilo stále dřív a dřív. 

Zásoby na zimu byly nasbírány a uloženy v košících upletených z trávy a Drnůvka, 

Špulda i Holubinka se stále častěji tázavě dívali na tátu Drnovce. „Už je čas?“ Ale 

nikdo se nezeptal nahlas, ta otázka jen tak visela ve vzduchu. Ranní mlhy byly teď 

studené a malé luční víly už netančily. 

„Vidíš Bukvínku, tohle je podzim,“ poučovala Drnůvka, která padání listů zažila 

už několikrát a poznala už příchod paní Zimy. „Ale nic se neboj! Jen párkrát se vyspíme 

a zase přijde jaro.“ 

„Podívej, Drnůvko, jak je všechno barevné,“ radoval se Bukvínek. 

„To se léto loučí,“ poučovala ho sestřička. „Za pár dní listy zhnědnou a už 

nebudou krásné, pak nastane dlouhý déšť a po něm přijde sníh.“  

 

Otázky: 

3) Podle čeho Holubinka poznala, že přichází podzim? 

 

Odpovědi podle bodové škály 1 – 4: 

3)1 – d: sluníčku málo hřálo, podle barevných listů, měli zásoby na zimu 

2 – d: podle listů u: Jak podle listů, co na nich bylo jiného? d: bylo barevné u: 

A co sluníčko? d: už hřálo málo, bylo slabé a ospalé 

3 – d: byly mraky u: A co ještě? d: byly černé u: A co sluníčko? d: schovalo se 

u: A kam? d: za mrak 

4 – nevyskytly se 

 

 

 Část třetí: 

„Co je to sníh?“ 

„Sníh je zmrzlá voda, Bukvínku, a když se podíváš blíž, vypadá jako malinké bílé 

kytičky.“ 

„To se těším, až je uvidím, to je jistě krása.“ 

„Krásné to je,“ povzdychla si Drnůvka, „ale hrozně to studí a se sněhem přijde 

mráz. Proto maminka šije kožíšky, aby pod ně mráz nemohl, a my jsme nezmrzli.“ 

„Nezmrzli? Co to je Drnůvko?“ 

 

 



„To já nevím, Bukvínku, ale asi je to něco zlého, protože o tom maminka nikdy 

nechtěla vyprávět.“ 

 

Otázky: 

4) Jak vysvětlila Drnůvka Bukvínkovi co je to sníh? 

 

Odpovědi podle bodové škály 1 – 4: 

4)1 – d: že vypadá jako malé kytičky a že to studí, že to je zmrzlá voda 

2 – d: že jsou to malé bílé kytičky u: Co jsou vlastně ty kytičky? d: vločky, 

sněhové u: A hřejí nebo jsou studené? d: že jsou moc studené 

3 – d: už se těším, až je uvidím u: Těšíš se, až uvidíš co? d: vločky u: Jaké 

vločky, ovesné? (smích…) d: sněhové! Budu dělat sněhuláka a bobovat. u: A co 

Bukvínek, také se těší? d: bude také bobovat a sáňkovat 

         d: svetr u: Co tím myslíš? d: aby mu nebyla zima.  

4 – pomocné otázky: Drnůvka říkala, že sněhové vločky vypadají jako… A co je 

to podle tebe sníh? d: studí, je bílý. A těší se Bukvínek až uvidí sníh? 

 

 

 Část čtvrtá: 

Nad Bučinou zakrákaly vrány a snesly se za kopec. Tam měli lidé pole a vrány se 

chtěly přiživit na tom, co zbylo po sklizni. Bukvínek sebou leknutím trhl, protože krákání 

vran slyšel poprvé. To vůbec nebylo podobné ptačím písničkám, které nad Bučinou 

zněly celé léto. 

„To nic, Bukvínku,“ řekla Holubinka, „ony mají takový divný hlas, ale neublíží. 

Raději nám však zahraj nějakou svoji písničku.“ 

Bukvínek sáhl po píšťalce a spustil písničku tak líbeznou, že se chladný vítr 

zastavil, nechal mrak mrakem a lehl si zticha na louku pod Bučinou. Mrak se kuli níž a 

níž, aby lépe slyšel a byla ta písnička tak hezká, že se dojetím až rozplakal. Holubinka 

honem uklízela kožíšky do hnízda. To tak aby jí namokly a zplihly ještě dřív, než je 

ukudlají děti. 

 

Otázky: 

5) Proč se vrány snesly na pole a co způsobila Bukvínkova písnička? 

 

Odpovědi podle bodové škály 1 – 4: 

5)1 – protože bylo zoraný, a byly tam žížaly, anebo tam bylo zelí nebo mrkev, obilí, 

zbyly tam zrníčka a vrány to snědí, písničku poslouchal i vítr, už nefoukal a mrak 

začal brečet-to je jako že začalo pršet 

2 – d: byly tam červi u: to možná také, ale co se pěstuje na velkém poli  

 

 



nejčastěji? d: zrníčka, na zobání u: ano a zrníčka jsou z obilí, třeba z pšenice, 

nebo z ječmene. A co se stalo, když Bukvínek zahrál písničku? d: všichni 

poslouchali, byla hezká u: A kdo všechno poslouchal? d: vrány, vítr a mrak u: 

A stalo se něco neobvyklého s tím větrem nebo s mrakem? d: plakal u: Kdo? d: 

mrak u: Co to asi znamená? Může mrak doopravdy plakat? d: že prší 

3 – d: u nás taky už byly vrány, jsou velké a černé a náš pejsek je honil 

4 – pomocné otázky: Víš, jak vypadají vrány? Co jedí vrány a jiní ptáčkové? 

Jaká je jejich potrava a kde ji najdou? Kdo všechno poslouchal Bukvínkovu 

písničku? Co to asi znamená, když se řekne, že mrak pláče? 

 

 

 Část pátá: 

Drnovec se hrnul domů s plnou nůší šípků, trnek a kaštanů. Sotva dýchal pod tou 

tíhou. „Už abychom se chystali…“ zahučel si do vousů, když je ždímala a střásal velké 

dešťové kapky z čepice. Složil nůši ze zad a usadil se v hnízdě mezi děti. 

„Babí už se brzy vrátí dolů mezi lidi, ještě s ní chvíli pobudeme, než na celou zimu 

usneme.“ Všichni se zaradovali, těšili se na Babí, na Ťapku, na Ouška a jeho mámu i na 

chaloupku. 

„Tentokrát pojedeme jako páni,“ holedbal se Drnovec, když přinesené zásoby 

ukládal do košíků z trávy. „Staroch nám pomůže.“ 

„To by mě nenapadlo, Drnovečku, pořád jsem si říkala, jak chceš ty kupy ty kupy 

šípků, sušených hub, trnek, borůvek, jahod a oříšků dostat přes potok, až do 

chaloupky.“ 

„To musíš mít tady!“ zaklepal si Drnovec na čelo, „…Pod čepicí!“ 

„A taky musíš mít hodného a silného kamaráda,“ usmála se Holubinka. 

 

Otázky: 

6) Z čeho byl Drnovec tak udýchaný? 

7) Co vyprávěl Drnovec o Babí a na koho se všichni těšili? 

8) Co to znamená „Musíš mít pod čepicí?“ 

 

Odpovědi podle bodové škály 1 – 4: 

1) 1 – něco těžkého nese, nesl jídlo, bylo to těžké, nesl kaštany – ty jsou těžké 

2 – d: že pracuje u: A co Drnovec dělal? d: nesl kaštany a šípky u: A proč se 

kvůli tomu zadýchal? d: je to těžké, měl toho hodně  

3 – d: běžel rychle a už nemůže, že běžel rychle a začalo ho bolet břicho u: To 

nebylo jen kvůli tomu, že by běžel, ale hlavně proto, že něco nesl… d: taťka 

opravoval auto a byl taky udýchaný… 

4 – pomocné otázky: Co dělal Drnovec? Co ho unavilo? Něco nesl? Asi to bylo 

těžké… Nebo dělal něco jiného? 

 



2) 1 – že půjde k lidem a že má Ťapku a Ouška a těšili se na ně, na ta zvířátka i na 

babí, že s ní chvíli budou (pozn. na Babí), Ťapka je pejsek a Ouško zajíček 

2 – d: že s ní budou u: S kým? d: s Babí a s Ťapkou u:  A s kým ještě? d: 

s Ouškem u: co je to za zvíře – Ťapka a Ouško, co myslíš? d: Ťapka bude asi 

pes u: A Ouško? d: myška, kočička u: Které zvíře má dlouhé uši a žije v lese? 

u: zajíc 

3 – d: že k nim přijde na návštěvu u: A nebylo to naopak, že skřítkové pojedou 

k ní? Na koho se těšili, koho má Babí, jaká zvířátka? d: moje babička má 

kočičku, a moje pejska, a my máme křečka….  

4 – pomocné otázky: Kam se Babí už brzy vrátí? Koho má Babí u sebe, jaká 

zvířata? Proč se na ně skřítci těšili? 

 

3) 1 – nevyskytly se 

2 – d: musí něco vymyslet u: Co vymyslel Drnovec? d: že pojedou k Babí na 

Starochovi u: Víte, kdo je Staroch? (pozn. prohlédnutí obrázku v knížce) d: 

jelen u: A jak to skřítkům pomohlo, že jeli na Starochovi? d: že nemuseli jít 

pěšky, bylo to daleko, měli těžký náklad u: Jaký tedy byl Drnovec, když tohle 

vymyslel a když se o něm řekne – má pod čepicí? d: je chytrý, zamyslel se a 

vymyslel to u: Ano, měl důvtip a uměl si poradit i v těžké situaci. 

3 – d: dát si něco na hlavu pod čepici u: A to pomůže? d: já jsem si tam schoval 

autíčko… 

4 – pomocné otázky: Co vymyslel Drnovec? Jak ulehčil cestu všem skřítkům, 

aby nemuseli jít pěšky a nést těžký náklad? Jeli autem? Ne, na Starochovi, že. A 

když tohle sám vymyslel, jaký byl? 

 

 

 Část šestá: 

Schoulili se do hnízda pod stříšku z proutí a kapradin a vyhlíželi, jak venku prší. 

Buk sestavil lístky na větvích tak, aby do Drnovcovic hnízda nespadla ani kapička. 

Bukvínkova písnička utichla a krákání vran už taky nebylo slyšet, asi se i ony před 

deštěm schovaly. 

„No, dneska už toho moc neudělám,“ zabručel si Drnovec pod vousy a úkradkem 

se podíval po Holubince, jestli se na něho nedívá káravě. Ale ta se jen usmívala a 

prohlížela krásný Drnůvčin kožíšek, celý kolem dokola lemovaný drobnými červenými 

peříčky. 

Za chvíli se všichni zachumlali pod pokrývku ze zaječích chlupů a Drnůvka držela 

v náruči svůj kožíšek, aby se jí zdály krásné sny. 

 

 

 

 



Otázky: 

4) Z čeho bylo uděláno hnízdo skřítků a jak bylo chráněno před deštěm? 

10)Proč je potřeba hlavně na podzim se chránit před deštěm? A jak to dělají lidé? 

 

Odpovědi podle bodové škály 1 – 4: 

9)1 – z klacíků a z větviček, strom shrnul větve a listy, strom Buk udělal stříšku, 

z listí 

2 – d: z listí u: Hnízdo bylo z něčeho jiného…d: z větviček u: A z čeho ještě? 

d: z kapradí u: A jak bylo chráněno před deštěm? d: Buk ho chránil u: A jakým 

způsobem? Co udělal? d: ohnul listy a udělal takovou stříšku nad skřítkama 

3 – d:z peří u: z peří bylo něco jiného…kožíšky, ale hnízdo? d: já jsem viděl 

hnízdo na stromě u: no vidíš, a z čeho bylo uděláno? d: z listí, ale ptáčky jsem 

tam neviděl 

4 – nevyskytly se 

 

10)1 – byli bychom hodně moc mokrý, studilo by to a byli bysme nemocní, lidi si 

vezmou pláštěnku nebo deštník, taky holínky nebo jdou domů, schovají se pod 

střechu 

2 – d: byla by nám zima, studilo by to u: A to by nám vadilo? d: byli bysme 

nemocní, musíme si vzít deštník, a teplé kalhoty, že se schovají do domečku 

3 – nevyskytly se 

4 – pomocné otázky: Byli bychom nemocní, kdybychom pořádně zmokli a hned 

se neusušili? A proč hlavně na podzim? Ještě v jiném ročním období často prší? 

Co ti dá maminka, když bude pršet a půjdete do školky? d: pojedeme autem – 

jakoby žádná zkušenost s proměnami počasí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Ukázka otázek kladených dětmi k vyslechnutému textu. 

 

Hodnocení podle bodové škály: 

A – položil/a alespoň jednu otázku vztahující se k textu 

B – položil/a alespoň jednu otázku, která se nevztahovala k textu, ale vycházela 

z životní zkušenosti dítěte 

(C – nepoložil/a ani jednu otázku) 

 

1. Pohádka – „Cizinec“ 

A – Měla maminka kabátek také pro sebe? 

       Byl kožíšek červený a žlutý? 

       Bál se Bukvínek vrány? 

 

B – Bylo sluníčko za mrakem? 

      Pršelo? 

      Běhal jelen po lese? 

 

2. Pohádka – „O zpěvavém království“ 

A – Hrála královna na basu? 

       Hrál král na dudy? 

       Povedl se jim koncert? 

B – Shořela basa? 

       Vařila k obědu knedlíky? 

       Šli pak všichni tři na výlet? (pozn. královna, král a princ) 

 

3. Pohádka – „Barborka a cucavé bonbony“ 

A – Jedla Barborka ráda mrkev? 

       Jedla Barborka ráda chleba? 

       Vypadaly Barborce zoubky? 

 

 



B – Čistila si zuby? 

       Hrála si Barborka ráda na schovávanou? 

       Schovala se Barborka za skříň? 

 

4. Pohádka – „Dva bratři“ 

A – Zlobili kluci doma? 

       Přišel pro ně čert? 

       Vrátili se domů z pekla? 

B – Utekli kluci z domova? 

       Hráli si v pekle? 

       Vařili v pekle v kotli? 

 

5. Pohádka – „Zajíc a želva“ 

A – Byl zajíc rychlý? 

       Byla želva pomalá? 

       Byla želva pomalá, protože měla krunýř? 

B – Bydlel zajíc v lese? 

       Má želva ráda vodu? 

       Běžela zvířátka v lese o závod? 

 

6. Pohádka – „První sníh“ 

A – Báli se skřítci zimy? 

       Bál se Šedivý skřítek Královny? 

       Zahrál Bukvínek na kouzelnou píšťalku? 

B – Padal sníh? 

       Těšili se skřítci, že budou sáňkovat? 

       Spali skřítkové v domečku z větviček a listí? 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – 2. Integrovaný blok „V království hudby“  

 

2.Integrovaný blok „V království hudby“ 

V druhém integrovaném bloku byla využita autorská pohádka „O zpěvavém 

království“ ze stejnojmenné knihy Václava Bárty „O zpěvavém království a jiné 

muzikantské pohádky“ s ilustracemi Markéty Podhůrské. 

Pohádky v této knize jsou psané humornou formou, jazykem přijatelným pro 

současné dětské posluchače a bohatě ilustrované významnými ilustrátory jako např. 

Adolfem Bornem, Karlem Frantou, Ondřejem Radou a dalšími. 

Integrovaný blok „V království hudby“ je zaměřen na seznámení se strunnými 

hudebními nástroji. Toto téma obsahuje náš ŠVP (TVP) v hudební oblasti v měsíci 

říjnu. 

 

Metodický přehled 

1. Analýza výchozí situace 

Mezi témata v hudební oblasti našeho ŠVP (TVP) patří i seznamování s různými 

druhy hudebních nástrojů rozdělenými do jednotlivých vzdělávacích bloků po celý 

školní rok. Kniha Václava Bárty nám byla inspirací, jak využít pohádky jako 

motivačního prvku v úvodu každého jednotlivého programu věnovanému poznávání 

hudebních nástrojů – strunné, dechové, klávesové, bicí. 

V rámci těchto vzdělávacích bloků zveme své bývalé svěřence, kteří navštěvují 

základní uměleckou školu, a s níž po léta spolupracujeme, aby ukázali své dovednosti 

ve hře na hudební nástroj. Toto koncertování má pro děti v mateřské škole velký 

motivační význam, mladí hudebníci se zase utvrdí v tom, že jejich umění bude oceněno. 

Učitelé ze ZUŠ jsou po domluvě ochotni připravit se svými žáky skladbičky, které nám 

pak ve školce zahrají. 

 

2. Záměr 

Společným předčítáním a následnými činnostmi seznamovat děti s různými 

hudebními nástroji a hrou na ně.  

 



Podporovat dobré vztahy dětí různého věku a různých zájmů, ukazovat dětem 

možnosti smysluplného využití volného času. 

Učit se chápat vtip a humor v literární tvorbě. 

 

3. Charakteristika a cíle 

- Seznámit děti s knihou „O zpěvavém království a jiné muzikantské pohádky“, 

s jejími ilustracemi 

- Poznávat strunné hudební nástroje, jejich části a způsob hry 

- Rozvíjet a podporovat vzájemné kladné vztahy mezi dětmi nejen ve třídě, ale i 

se staršími školáky 

- Vážit si práce a schopností druhého 

 

4. Očekávané výstupy – RVP - PV 

- Porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku příběhu 

- Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- Vnímat literární, umělecké a kulturní podněty 

- Zaměřit se na charakteristické znaky předmětů či jevů a vzájemné souvislosti 

mezi nimi 

- Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

- Seznamovat se s elementárními číselnými pojmy – číselná řada 

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

- Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

- Pochopit, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat 

- Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, ze setkávání se s uměním 

 

5. Časový rozsah 

10 dní 

 

 

 



6. Věková skupina 

5 – 6,5 let 

 

7. Navrhované činnosti 

- Seznámení s písní „Muzikantská rodina“ 

- Četba části pohádky „O zpěvavém království“ z knížky V. Bárty „O 

zpěvavém království a jiné muzikantské pohádky“ formou řízeného čtení 

s diskusí (zkrácený text rozčleněný na kratší oddíly, připravené otázky), 

podněcování ke kladení otázek dětmi 

- Poslechové činnosti a následné aktivity zaměřené na osvojení si názvů čtyř 

strunných hudebních nástrojů (basa, housle, kytara, banjo) 

- Pohybové aktivity ve třídě i na zahradě 

- Výtvarné a pracovní činnosti 

- Osvojit si poznatky o strunných hudebních nástrojích prostřednictvím 

praktické zkušenosti a didaktického materiálu 

- Uspořádat koncert malých muzikantů 

 

8. Pomůcky, organizace a prostředí 

- Jsou specifikovány u jednotlivých aktivit 

 

Motivace 

Seznámíme se s písní „Muzikantská rodina“, zazpíváme si jí a doprovodíme na 

„hudební“ nástroje, o kterých se v písničce zpívá. 

Vedeme s dětmi rozhovor, jestli by se dalo hrát ještě na jiné předměty – dostupné 

vyzkoušíme. U: „to ale nejsou skutečné hudební nástroje, na které hrají muzikanti 

v orchestru. Znáte nějaké?“– děti odpovídají ze své zkušenosti 

 

 

 

 



Poslech četby – úprava textu 

Text pohádky byl příliš dlouhý pro jedno čtení, proto byl zkrácen o část, jejíž 

vynechání nijak nenarušuje její děj, byl rozčleněn na kratší oddíly, což umožnilo 

vysvětlení dětem neznámých slov a slovních spojení, pomocí připravených otázek bylo 

podpořeni pochopení děje. 

 

Dílčí cíl 

- Umět soustředěně poslouchat čtený text, porozumět mu a zapamatovat si děj 

- Učit se chápat slovní vtip a humor v literárním díle 

- Poznávat hudební nástroje a jejich části 

 

Pomůcky 

- Kniha „O zpěvavém království a jiné muzikantské pohádky“ (V. Bárta) 

- Notový záznam písničky „Muzikantská rodina“ 

- Žíněnky 

 

Organizace a průběh činnosti 

Společně si zazpíváme již známou písničku „Muzikantská rodina“. Poté se 

pohodlně posadíme na žíněnky rozmístěné v herně na koberci a po krátkém úvodu si 

přečteme vybranou pohádku. 

„Představte si děti, že bylo jednou jedno království, které se jmenovalo 

„Zpěvavé“. Poslechněte si, jak to tenkrát bylo.“ 

Po přečtení si připomeneme hlavní myšlenky pohádky a vyzdvihneme vtipnost 

jednání postav. Prohlédneme si ilustrace v knížce. 

Poté uskutečníme individuální rozhovory s dětmi, kdy využijeme připravené 

otázky. Ze záznamu diskuse provedeme hodnocení otázek a odpovědí a zapíšeme do 

tabulky č. 2. 

 

 

 



Navazující činnosti 

1. Poslech hudby 

- Poslech pořadu ze seriálu „Klasika před školou“(Rozhlasová stanice Classic 

FM, 1999, CFM 1999-001-4), díl 2A2 – smyčcové nástroje, 8A1 – Co je to 

hudba – housle a kytara (audiokazety) 

- Zopakujeme si názvy strunných hudebních nástrojů, o kterých byla zmínka ve 

vyslechnutém pořadu, ukážeme si je na obrázcích i ve skutečnosti (kytara, 

housle), uděláme si dočasnou výstavu 

- Hra v komunitním kruhu -  „Klubíčkování“ – kamarád ti pošle klubíčko, 

chviličku si ho podrž, řekni název hudebního nástroje a pošli klubíčko dalšímu 

kamarádovi. Přitom „napínáme struny“ - každý si drží prsty na zemi konec 

provázku, uprostřed kruhu vznikají „čáry“ jako „struny“ 

 

2. PH – Orchestr strunných nástrojů 

- Pravidla pohybové hry: Každé dítě má název jednoho nástroje (basa, housle, 

kytara, banjo), stojí v kruhu. Učitelka „vyzývá ke hře“ např. všechna banja. 

Děti nesoucí toto označení s rychlým startem obíhají kruh a zastavují se opět 

na svém místě. Je možno vyzvat i „dva hudební nástroje ke hře“.  

- Hru je možné hrát ve třídě i na zahradě.  

- Pro lepší zapamatování si svého názvu si každé dítě vybere z nabídky 

připravených zalaminovaných obrázků hudebních nástrojů, které si zavěsí na 

šňůrce kolem krku. 

 

3. Model basy a kytary 

- Výtvarná a pracovní činnost ve skupině 

- Z velkého formátu kartonu vystřihneme model basy a kytary v životní 

velikosti 

- Technikou kašírování vytvoříme hlavu nástroje s kolíky a kobylku. Tím 

získají nástroje na plastičnosti. Po zaschnutí je děti vyzdobí malbou  

 

 



temperovými barvami a na závěr „natáhneme“ správný počet strun (basa – 4, 

kytara – 6) v podobě nastřihaných provázků. 

 

4. Koncert 

- Na dohodnutý den pozveme některé bývalé absolventy naší mateřské školy, 

aby přišli zahrát dětem na hudební nástroj, jejichž hru studují v základní 

umělecké škole. Po koncertě následuje beseda a představení konkrétního 

nástroje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Dotazník pro rodiče předškolních dětí 

 

Dotazník pro rodiče předškolních dětí 

1. V jakém věku jste svým dětem začali předčítat z knížek a jaké tituly jste 

využívali? 

2. Předčítáte svým dětem pravidelně? 

           ano x ne  

3. Jak často si čtete a při jaké příležitosti? 

4. Které autory a jejich díla jste s dětmi četli? 

5. Vyžadují děti předčítání nebo dávají přednost jinému zpracování pohádky či 

příběhu a jakému? 

(televize, film, divadlo, DVD, PC atd.) 

6. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? (k otázce číslo 5) 

 

Pokud má Vaše dítě staršího sourozence ve školním věku, odpovězte prosím i na tyto 

otázky: 

7. Do kdy jste svému dítěti předčítali z knížek? (věk dítěte) 

8. Pozorujete u svého dítěte evidentní zájem o četbu knih? 

          ano x ne 

9. Čte si Vaše dítě samo? (nikoli z povinnosti, ale ze svého zájmu) 

          ano x ne 

10.   Jak často si čte? 

11.   Vybírá si tituly samo nebo mu s výběrem někdo pomáhá? (kdo a jak?) 

12.   Jak ještě Vaše dítě tráví volný čas? 

 

 

 



Příloha č. 5 - Ukázky vyplněných dotazníků pro rodiče č. 1, 2, 3 

 

Dotazník pro rodiče předškolních dětí  - č. 1 

1. V jakém věku jste svým dětem začali předčítat z knížek a jaké tituly jste 

využívali? 

okolo 2 roku 

 

2. Předčítáte svým dětem pravidelně?   

           ano x ne  

ano 

 

3. Jak často si čtete a při jaké příležitosti? 

večer před spaním 

 

4. Které autory a jejich díla jste s dětmi četli? 

O.Sekora – Kuře Napipi a jeho přátelé, Brouk Pytlík 

E.Petiška – Martínkova čítanka, Alenčina čítanka, Míšovo tajemství 

B. Říha – Honzíkova cesta 

J. Černý a spol – Obrázky z českých dějin a pověstí 

L. Vaculík – Petr má medvěda nebo co 

A. Dudek – Skákal pes přes oves 

Svojtka&Co – Příběhy o zvířátkách 

Edice Jupiter  - Pohádkové vyprávění o princeznách a princích 

H. Primusová Pejsek a kočička na výletě 

J. Lada – O chytré kmotře lišce 

Axioma – Nauč mě mluvit 

a spousta dalších 

                                                             



5. Vyžadují děti předčítání nebo dávají přednost jinému zpracování pohádky či 

příběhu a jakému? 

(televize, film, divadlo, DVD, PC atd.) 

pokud je všední den a ráno vstávají do školky, tak večer jen čteme, pokud vstávat 

nemusejí, může být Animáček 

 

6.  Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? (k otázce číslo 5) 

nijak si to nevysvětluji, prostě to tak máme dané  

 

Pokud má Vaše dítě staršího sourozence ve školním věku, odpovězte prosím i na tyto 

otázky: 

7. Do kdy jste svému dítěti předčítali z knížek? (věk dítěte) 

 

8. Pozorujete u svého dítěte evidentní zájem o četbu knih? 

          ano x ne 

 

9. Čte si Vaše dítě samo? (nikoli z povinnosti, ale ze svého zájmu) 

          ano x ne 

 

10.   Jak často si čte? 

 

11.   Vybírá si tituly samo nebo mu s výběrem někdo pomáhá? (kdo a jak?) 
 

12.   Jak ještě Vaše dítě tráví volný čas? 

 

 

 

 



Dotazník pro rodiče předškolních dětí – č. 2 

1. V jakém věku jste svým dětem začali předčítat z knížek a jaké tituly jste 

využívali? 

Od jednoho roku života – formou ukazování a napodobování ze skládacích 

leporel / nejčastěji zvířátka na farmě, na dvorku apod. / 

Později již z dětských knížek pro starší děti. Nejvíce zastoupené tituly byly 

Krteček a jeho dobrodružství / autor Zdeněk Miler / a pohádkové příběhy bratří 

Grimmů +  pohádky Boženy Němcové.  

 

2. Předčítáte svým dětem pravidelně? 

           ano x ne  

Jednoznačně ano. 

 

3. Jak často si čtete a při jaké příležitosti? 

Denně v podvečer a odpoledne po obědě.  

 

4. Které autory a jejich díla jste s dětmi četli? 

Zdeněk Miler -  Krtkova dobrodružství, O kohoutkovi a slepičce, O modrém 

kocourkovi 

Elke Meinardusová – Zapomnětlivý Puňťa 

bratři Grimmové – Nejkrásnější pohádky 

Brian Morse – Kniha plná pohádek 

Kateřina Závadová – To nejlepší z večerníčků   

              Karel Jaromír Erben – Pták ohnivák 

              Vladislav Vančura – Kubula a Kuba Kubikula 

              Michal Černík – Za zvířátky do pohádky  

              a další ..….. 

 



5. Vyžadují děti předčítání nebo dávají přednost jinému zpracování pohádky či 

příběhu a jakému? 

(televize, film, divadlo, DVD, PC atd.) 

Všeobecně mají děti rády obrázkové knížky, ale televizní zpracování je též láká.  

V televizním podání je děj pohádky živý s hudebním doprovodem a to je pro 

děti velmi přitažlivé – jde však jen o pasivní příjem dění. Nejraději se děti 

daného děje zúčastňují, např. při divadelním představení, kdy mají možnost 

vstupovat do děje / děj je přizpůsoben dětskému divákovi  -  

- jsou kladeny dětem např. otázky / a mohou tak „ ovlivnit „ chování 

jednotlivých postav 

pohádkového děje.  

 

6. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? (k otázce číslo 5) 

Děti chtějí být aktivní a zároveň rovnocennou součástí života a dění kolem nás. 

Pokud je jim umožněn prostor -  jak časový tak fyzický  - tak většinou sami 

předvedou, co si již z oblíbeného pohádkového příběhu zapamatovali a rády 

sami předvedou / ať už slovně či mimikou / jak si pohádku vžili.  V opačném 

případě vyplní dítě pocit „ nudy „ dějem z televizní obrazovky. 

             Oblíbenost televizních pořadů a tudíž i sledování pohádek pro děti v současné   

            době stoupá.  

             Děje se tak, především proto, že televize umožňuje nejrychlejší přenos /  

             zprostředkování /daného požadavku – pohádkového děje.  

Pokud má Vaše dítě staršího sourozence ve školním věku, odpovězte prosím i na tyto 

otázky: 

7. Do kdy jste svému dítěti předčítali z knížek? (věk dítěte) 

Do té doby, než umělo samo číst – cca do 6ti let věku dítěte. 

V případě požadavku dítěte na četbu od rodičů mu bylo vyhověno i v pozdějším 

věku. 



 

8. Pozorujete u svého dítěte evidentní zájem o četbu knih? 

          ano x ne 

Zájem o četbu knih přetrvává, nicméně s možností využítí multimediálních 

zdrojů pro  

získávání informací zájem o samotné čtení knih upadá.  

 

9. Čte si Vaše dítě samo? (nikoli z povinnosti, ale ze svého zájmu) 

          ano x ne            Ano. 

 

10.   Jak často si čte? 

 Denně, ale spíše časopisy. Na začtení do samotné knihy potřebuje více volného 

času a naladění.  

 

11.   Vybírá si tituly samo nebo mu s výběrem někdo pomáhá? (kdo a jak?) 

Tituly knih si určuje samo. Inspirací je především škola, kde je každoročně 

nabídka knižních novinek z nakladatelství Fragment či např. z Albatrosu. Dále 

jsou zdrojem samotní spolužáci, se kterými porovnávají přečtené tituly a 

v neposlední době jsou velkou inspirací knižní tituly, které byly vydané 

v souvislosti s filmovým zpracováním určitého příběhu.  

 

12.   Jak ještě Vaše dítě tráví volný čas? 

Do loňského roku především různými sportovními kroužky, ale v současné době 

hlavně 

doma aktivitami s mladším sourozencem a také odpočinkem. 

 / Touží po jezdeckém kroužku, ale zatím jej nenavštěvuje /   

 

 

 

 



Dotazník pro rodiče předškolních dětí – č. 3 

1. V jakém věku jste svým dětem začali předčítat z knížek a jaké tituly jste 

využívali? 

VÍCEMÉNĚ OD PRVNÍCH MĚSÍCŮ, POZDĚJI LEPORELA A PRVNÍ OBRÁZKOVÉ 

KNÍŽKY 

POZDĚJI KNIHY S ŘÍKANKAMI – LADA, HRUBÍN, NOVODOBÉ ŘÍKANKY,POZDĚJI 

KNIHY S KRÁTKÝMI POHÁDKAMI 

 

2. Předčítáte svým dětem pravidelně? 

           ano x ne - ANO 

 

3. Jak často si čtete a při jaké příležitosti? 

S NEJMLADŠÍM SYNEM ČTEME 2-3X DENNĚ PRAVIDELNĚ DOPOLEDNE PŘED 

POLEDNÍM SPANÍM POTOM ODPOLEDNE PO PROCHÁZCE A VEČER PŘED 

SPANÍM 

STARŠÍ ŠKOLOU POVINNÍ BOHUŽEL NEČTOU TÉMĚŘ VŮBEC PŘÍPADNĚ KRÁTCE 

A SAMI 

 

4. Které autory a jejich díla jste s dětmi četli? 

JOSEF LADA – TÉMĚŘ VŠECHNY JEHO TITULY 

HRUBÍN – ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK 

SEKORA – FERDA MRAVENEC 

HONZÍKOVA CESTA 

A podobně…. 

 

 

 

 

 



5. Vyžadují děti předčítání nebo dávají přednost jinému zpracování pohádky či 

příběhu a jakému? 

(televize, film, divadlo, DVD, PC atd.) 

NEJMLADŠÍ SYN ANO VYŽADUJE PŘEDČÍTÁNÍ – NOSÍ SI VYBRANÉ KNIHY, 

PŘEDEVŠÍM S KRÁTKÝMI ŘÍKADLY 

V TV MÁ SVÉ OBLÍBENÉ POŘADY – KOUZELNÁ ŠKOLKA, KRESLENÉ POHÁDKY 

6. Jak si tuto skutečnost vysvětlujete? (k otázce číslo 5) 

              STEREOTYP A ŘÁD, KTERÝ SE PRAKTICKY NEMĚNÍ 

 

Pokud má Vaše dítě staršího sourozence ve školním věku, odpovězte prosím i na tyto 

otázky: 

7. Do kdy jste svému dítěti předčítali z knížek? (věk dítěte) 

DO TŘETÍ TŘÍDY SLOŽITĚJŠÍ TITULY ( Harry Potter  apod.  

8. Pozorujete u svého dítěte evidentní zájem o četbu knih? 

 ano x ne – BOHUŽEL NE 

9. Čte si Vaše dítě samo? (nikoli z povinnosti, ale ze svého zájmu) 

  ano x ne – VELMI MÁLO, KDYŽ UŽ TAK ČASOPISY 

10.  Jak často si čte? 

  2XTÝDNĚ 

11.  Vybírá si tituly samo nebo mu s výběrem někdo pomáhá? (kdo a jak?) 

    NEJSTARŠÍ SYN NEČTE, KDYŽ UŽ TAK SI VYBERE SÁM, MLADŠÍMU SYNOVI    

    S VÝBĚREM POMÁHÁM JÁ - MATKA 

12.  Jak ještě Vaše dítě tráví volný čas? 

  SPORT, VÝSTAVY – AKCE PRO DĚTI, CHODÍ VEN SE SPOLUŽÁKY 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6 – Ilustrační fotografie 

 

 

Foto č. 1 – Tisk listu (vlastní zdroj) 

 

 

 

Foto č. 2 – Stromový skřítek (vlastní zdroj) 

 

 

 



 

 

 

Foto č. 3 – „Klubíčkování“ 1(vlastní zdroj) 

 

 

 

 

Foto č. 4 – „Klubíčkování“ 2 (vlastní zdroj) 

 

 



 

 

 

Foto č. 5 – „Čtení knížek“ (vlastní zdroj) 

 

 

 

Foto č. 6 – Stavění domečků pro skřítky (vlastní zdroj) 

 



 

 

Foto č. 7 – Domeček pro skřítky (vlastní zdroj) 

 

 

 


