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Úvod 
Tato diplomová práce se zabývá výtvarnou výchovou jako možným východiskem k tvorbě 

třídního vzdělávacího programu pro děti předškolního věku.  

Již při psaní bakalářské práce jsem si ověřila možnosti, jak inovativně přistupovat k výtvarné 

výchově v mateřské škole a přiblížit vzdělávání dětem, aniž by je to omezovalo v jejich přiro-

zeném projevu.  

Jsem ráda, že mohu na tuto práci prací navázat a pokračovat v ověřování svých metod a po-

stupů v oblasti vzdělávání dětí, které jsou obsaženy v třídním vzdělávacím programu využíva-

jícím pohádku, jakožto druh umění, který má nenahraditelný vliv na vývoj dětské osobnosti 

za pomoci výtvarné výchovy. 

V teoretické části se věnuji pohledu do historie předškolního vzdělávání v oblasti kreslení 

a malby. Zaměřuji se na dnešní mateřskou školu a zastoupení výtvarné výchovy v ní. Popisuji 

Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a školní vzdělávací program jako 

povinná východiska pro vznik třídního vzdělávacího programu v současném systému vzdělá-

vání. Třídní vzdělávací program představuji v podobě celoročního projektu a zamýšlím se nad 

možností, jak jej připravit tak, aby se stal pomocníkem pedagogovi v jeho práci s dětmi.  Dále 

se věnuji výtvarným činnostem, jejich cílům, prostředkům a technikám v kontextu využití 

dětmi předškolního věku. 

Formou kvalitativní výzkumné sondy u oborových kolegyň chci zjistit jejich zkušenosti 

s tvorbou Třídního vzdělávacího programu a schopnosti využít některé z výchov jako výcho-

disko při jeho tvorbě. 

V praktické části budu ověřovat své postupy v oblasti tvorby třídního vzdělávacího progra-

mu s využitím výtvarné výchovy. Představuji výtvarnou výchovu jako součást třídního vzdě-

lávacího programu a její možné mezioborové vazby, které se zakládají na vzájemné interakci 

dětí s pohádkou, motivačním prostředkem a jejím znázorňování výtvarným způsobem. 

Na výtvarnou výchovu nahlížím jako na prostor - prostor k rozvoji dětského projevu, prostor 

k rozvoji fantazie, představivosti, tvořivého myšlení, rozvoje dětské osobnosti, schopnosti 

řešit samostatně problém a přejímat zodpovědnost za svá rozhodnutí. Prostor, o kterém by-

chom mohli říct, že nemá hranice, ale co určitě má, jsou pravidla. Smyslem mé práce je, aby 

děti měly kolem sebe dostatek podnětů, které je nejen obohatí, ale přimějí je i samostatně 

přemýšlet, kombinovat a tvořit, tedy rozvíjet se, aby se nebály materiálů a prostoru, citlivě 

vnímaly vše kolem sebe a staly se pozornými ke všemu živému i neživému, k přírodě, pro-
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středí, ve kterém vyrůstají a uvědomily si, že vše souvisí se vším. Dětské artefakty a samotný 

průběh procesu tvoření jsou pro mě zpětnou vazbou mé práce.  

„Škola, kterou hledáme, je především prostor a to prostor pro prostor. Prostor totiž znamená 

svobodu – rozprostírající se pole volnosti. Meze a pravidla jsou jen jednou stránkou jeho spe-

cifické geometrie, nemají být principem omezení, ale principem spolehlivosti a určitosti. 

Nejsou nařízeny, nýbrž nabídnuty. Přirozený, skutečný prostor má pravý časový rozměr, je 

tvůrčí, proměňuje sebe sama, otevírá další prostory.“
1
 

Myslím si, že jsem ve svém dosavadním životě měla štěstí na učitele. Od svého dětství jsem 

měla ráda výtvarnou výchovu a už tenkrát jsem se střetla s lidmi, kteří mi dali prostor, pro-

bouzeli moji tvořivost, dali mi možnost volby, ukazovali směr, ale při tom mne nechali přes 

prožitek a vlastní zkušenost dojít k cíli svou cestou. Podobným způsobem bych chtěla svou 

prací a přístupem vytvářet podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti dětí v mateřské škole.    

                                                 

1
 Pinc, Z.: Fragmenty k filosofii výchovy. Praha: Oikoymenh, 1999, str. 27 
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1 Teoretická část 
„Platónova teze zní, že umění má být základem výchovy.“ 

                                                                           Herbert Read  

1.1 Pohled do historie vyučování kreslení a výtvarné výchovy 

„Názory na společenskou hodnotu a postavení dítěte i jeho výchovu v předškolním období se 

velice měnily a podléhaly cílům, které si společnost v oblasti výchovy a vzdělávání kladla. 

Výchova dětí a mládeže byla vždy podmíněna kulturní a ekonomickou úrovní společnosti 

a způsobem života.“
2
  

S vývojem lidské společnosti a názorů na společenskou hodnotu a postavení dítěte ve společ-

nosti se měnily pochopitelně i názory na vzdělávání a výchovu dětí, tedy i na důležitost vý-

tvarné výchovy. Jak popisuje ve své knize Uždil, první zmínky o získávání odborných doved-

ností se datují ke konci 5. stol., kdy ve starém Řecku v městě Sikyoně vzniká učiliště, kde 

žáci nejen prakticky pracují v dílnách mistrů, ale poslouchají i teoretické výklady, učí se ge-

ometrii, anatomii aj. „Úspěchy odborného a uměleckého školení a současně i postupující de-

mokratizace veřejného života a výchovy vedly k poznání, že kreslení a výtvarná výchova jsou 

nepostradatelné všem svobodným občanům“
3
 

Byli to významní filozofové Platon a Aristoteles, kteří jako první požadovali všestranné vzdě-

lání a harmonickou výchovu a nezapomněli ve svém výchovném systému ani na estetické 

vzdělání. „Aristoteles se domníval, že schopnost zobrazit skutečnost je něco, co se má pěsto-

vat od dětství.“
4
  

Podobně tomu bylo i ve středověké církevní škole, kde umění bylo spojováno jen 

s profesionální prací, s dílnou, s cechem. Také se projevovala společenská nerovnost v rozdíl-

né výchově dětí z různých společenských vrstev. 

Italská renesance v době své slávy se obrací k umění a poukazuje na zobrazovací metody 

a techniky a především na uměleckou tvorbu a její názor. Ani první pedagogové renesance 

však nedovedli pochopit obecně vzdělávací význam kreslení. Prvotní byla výchova rozumová. 

Až učitel národů J. A. Komenský (1592 – 1670) se svým učením a zájmem o výtvarnou čin-

nost dětí dospěl k poznání, že se mu výtvarné umění stalo výchovnou pomůckou a prostřed-

                                                 

2
 Šikulová, R.: Kapitoly z předškolní pedagogiky I. UJEP, 2007, str. 39 

3
 Uždil, J., Hron, J. Metodika výtvarné výchovy na národní škole. Praha: SNP, 1961 

4
 Uždil, J.,Šašinková, E. Výtvarná výchova v předškolním věku. Praha: SNP, 1980, str. 15 
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kem k aktualizaci pojmů a představ, jak se můžeme dočíst v díle Orbis pictus. Ocenil hodnotu 

dětství a dítěte samotného a projevil opravdový pedagogický zájem o dětské výtvarné činnos-

ti. Dětské kreslení a čmárání má pro dítě samotné velký význam. Zdůrazňoval, že to, co dítě 

samo prožije a vyzkouší, má pro něj daleko větší význam, než pouhé memorování nezáživné-

ho učiva. Důraz kladl na školu mateřskou, kdy měl na mysli rodinu a dítě, jako školu v lůně 

mateřském. Doporučuje: „…děti se mají také do malířství a písařství zavazovány býti…, a to 

třeba hned v třetím nebo čtvrtém roku…, jmenovitě dáváním jim do ruky křídy (neb uhle 

u chudších), a tím aby sobě punkty, čáry, háky, kliky, kříže, kolečka dělaly, jak chtí…“
5
 

„Při výchově nejmenších měl Komenský stále na zřeteli, slovy současné pedagogiky, mnoho-

stranný, harmonický vývoj dítěte po stránce tělesné i duševní. To se stalo hlavním cílem jeho 

výchovné koncepce dítěte předškolního věku.“
6
 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) se dostává ve svém pozorování dítěte ještě dále. Stano-

vuje cíle, které odpovídají přirozenému dětskému zájmu i věkovým možnostem, a to 

v souladu s přírodou. Byl vyznavačem naturalismu a upřednostňoval názor, kdy žádná výcho-

va je nejlepší výchova. 

J. J. Pestalozzi (1746 – 1827) se pokusil prosadit požadavek, aby bylo kreslení zavedeno na 

národních školách. Poukazuje na význam kreslení pro rozvoj analytického vidění.  

Pestalozziho pedagogické názory se uplatňovaly v praxi mateřských škol během celého 

19. století a to v mnoha evropských zemích. Pestalozziho myšlenky a názory na výchovu 

ovlivnily také německého pedagoga Friedricha Fróbela (1782 – 1852). 

„Vedle her zavedl Fróbel používání celé řady dalších činností, pomocí kterých rozvíjel u dětí 

psychomotorické dovednosti a pracovní návyky (lepení, modelování, kreslení, proplétání ba-

revných proužků, práce při sebeobsluze, práce na školní zahradě spojené s ošetřováním rost-

lin aj.). Prvky Fróbelova systému se uplatnily i později nejen v dětských zahrádkách, ale také 

v českých mateřských školách.“
7
   

 V období přelomu 19. a 20. stol bylo předškolní vzdělávání zasaženo také alternativními způ-

soby výchovy. Nový směr M. Montessoriové (1870 – 1952) vedl nejen ke smyslovému a este-

tickému vnímání přírody, ale děti byly vedeny především k estetickému vkusu při práci 

s nejrůznějším materiálem, který pak mohly uplatnit v dospělosti. Opravilová (2005, str. 41) 

říká: „V pořadí výchovných vlivů řadí M. Montessoriová na první místo přírodu představova-

                                                 

5
 Uždil, Jaromír, Šašinková, Emílie, Výtvarná výchova v předškolním věku, Praha: SNP, 1983 

6
 Šikulová, R.: Kapitoly z předškolní pedagogiky I. UJEP, 2007, str. 41 

7
 Váňa, J. a kol. Dějiny pedagogiky. Praha: SNP, 1961. str. 113 - 115 
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nou stavebním plánem a hnacími silami v dítěti, druhé místo zaujímá připravené a rozvoji 

odpovídající podnětné prostředí a teprve třetí místo zaujímá vychovatelka.“
8
 Pomůcky a čin-

nosti s nimi probíhaly v nepřirozeném prostředí a připravené pomůcky se směly používat jen 

daným způsobem, což se však neslučuje s přirozeným tvůrčím přístupem dítěte, potlačuje to 

jeho fantazii a představivost. 

Další výrazný alternativní směr představuje waldorfská pedagogika R. Steinera (1861 – 

1925). Tento směr se především věnuje esteticko-výchovným aktivitám. Ve výtvarném půso-

bení na dítě jde především o barvu, harmonii a cit. Hra a prožitek při ní je v tomto případě 

prvořadá. 
9
 

Na počátku 20. století se zvyšuje zájem o výtvarnou výchovu a kreslení dětí. Velký vliv na 

vývoj vyučování kreslení měla psychologie. „Dětské kresby a malby měly svědčit o tom, jak 

se dítě spontánně, bez vlivu výchovy, vyrovnává se svým okolím, jak se vidí a jak na ně reagu-

je.“
10

  

V první polovině 20. stol. se uplatňovalo volné kreslení z představ, které pak bylo nahrazeno 

kreslením plošných a prostorových útvarů. Jak se uvádí v Metodice výtvarné výchovy, velmi 

se dbalo, na čistou linii. Až v druhé polovině 20. století se stává kreslení podle názoru zákla-

dem školní kreslířské práce a osvobozuje se od těsné závislosti na geometrii.
11

 

Po roce 1989 mají možnost vznikat nové přístupy i u nás, které přispívají k vnímání tvořivosti 

dětí ve výtvarném vzdělávání jako je například artefiletika, propagovaná zejména H. Hazuko-

vou, manželi J. a V. Slavíkovými, kteří se ve svých publikacích snaží ukázat, jak rozvíjet tvo-

řivost dětí především přes zážitek a smysly. Podobně nahlíží na smyslovou a duchovní vý-

chovu dětí, ale i dospělých M. Pohnerová.  

V současné době, v západním světě, je ještě stále hluboce zakořeněna víra, že umění jsou ne-

náročná povolání sloužící k zábavě. To, že umění je intelektuálně podřadné pro způsob po-

znání, se datuje až k Platonovi.
12

 Změnu v tomto dlouhodobě převládajícím názoru přináší 

autor knihy Art and Cognition Artur D. Efland. Předkládá názor, že již nečelíme otázce, zda je 

umění kognitivní, či ne, ale jaké kognitivní schopnosti umění poskytuje, na rozdíl do ostatních 

                                                 

8
 Opravilová, E., Doc. PhDr.CSc., Počátky české teorie předškolní výchovy, Poradce ředitelky mateřské školy, 

ročník II, číslo 9, květen 2013, Forum, Praha 2013 
9
 Opravilová, E., Doc. PhDr. CSc, Kropáčková, J., Studijní texty k předškolní pedagogice (s úvodem do pedago-

giky), UK, Praha, 2005 
10

 Uždil, J., Hron, J. Metodika výtvarné výchovy na národní škole. Praha: SNP, 1961 
11

 Uždil, J., Hron, J. Metodika výtvarné výchovy na národní škole. Praha: SNP, 1961 
12

 Efland, A. D.: Art and Cognition. New York: Columbia University, 2002 
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předmětů. Píše, že v 80. letech 20. století měl snahu zodpovědět tuto otázku Howard Gardner 

a Elliot Eisner. Jejich argumenty byly postaveny na názoru, že umění poskytuje unikátní pří-

ležitost k rozvoji mysli.
13

 Tento názor se postaral o velký přelom v pohledu na výtvarnou vý-

chovu. Klíčovou dovedností se tak stává rozvíjení tvořivého myšlení u dítěte. Je jí přisuzová-

na stejná důležitost jako čtenářské či matematické gramotnosti.  

V této kapitole jsem představila různé pohledy na tvořivost dítěte, výtvarnou výchovu, esteti-

ku. Překvapující je doba Platonova, kdy již tenkrát pohlížel na rozvoj estetického cítění s dů-

razem na propojenost s dalším vzděláváním. Postupem doby se postavení výtvarné výchovy 

měnilo, tak jak se měnil pohled na vzdělávání dítěte.   

Jsem ráda, že žiji v době, kdy zažíváme svobodu a můžeme čerpat z historie i současnosti 

našich i světových vědců, umělců, pedagogů a využívat nových výtvarných metod a technik 

a nebránit tak přirozenému dětskému projevu a přistupovat k dítěti jako k osobnosti. Ve své 

práci vycházím z dětského prožitku a jeho výtvarného zpracování, schopnosti zobrazit sku-

tečnost i představu. Dětské artefakty a samotný průběh procesu tvoření jsou pro mě zpětnou 

vazbou mé práce.  

1.2 Mateřská škola dnes a výtvarná výchova 

Dnešní mateřská škola je předškolní, výchovně vzdělávací zařízení, které navazuje na výcho-

vu dětí v rodině a nabízí všestranný rozvoj osobnosti dítěte, rozvoj schopností a dovedností 

důležitých pro život, předávání základních životních zkušeností v přirozeném prostředí skupi-

ny vrstevníků. Respektuje individuální potřeby a zájmy dítěte. Chápe dítě jako jedinečnou 

a neopakovatelnou osobnost, která má již v tomto věku právo být sama sebou a právě taková 

má být akceptována. 
14

   

Mateřská škola napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základ-

ního vzdělávání. Dítě by mělo mít dostatečný prostor k uplatnění mnohostranné aktivity, mít 

příležitost se projevovat, možnost spolupracovat, být zodpovědné za své činy. Souhlasit 

i oponovat a vstupovat do dění mateřské školy jako plnohodnotný člen, jako partner. Jsme to 

my, učitelé mateřských škol, kteří připravují a plánují vzdělávací nabídku a jeho obsah při-

způsobují dítěti a jeho zvláštnostem.  

Výtvarná výchova má své důležité místo v dnešní MŠ. Vše co dítě v MŠ prožívá, co jej za-

ujme, se může odrazit ve výtvarném námětu a posléze v dětském výtvarném zpracování, ve 

                                                 

13
 Efland, A. D.: Art and Cognition. New York: Columbia University, 2002, str. 156 - 167 

14
 Smolíková, K., PhDr. a tým autorů, Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav 

pedagogický, Praha, 2006, ISBN 80-87000-00-5 
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výsledku. Mateřské školy jsou dostatečně vybaveny různorodým výtvarným materiálem - ať 

se jedná o různé druhy výtvarných prostředků, ale i polotovarů, šablon či raznic, které přípra-

vu učiteli na výtvarnou činnost zjednodušují. Nemusí tomu však být pravidlem. Co pedago-

govi opravdu usnadní samotnou výtvarnou činnost je umět si odpovědět na otázky, které ve 

své knize Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání, popisuje Hazuková: „Otázky, které si 

učitelka klade při přípravě: Co budu dělat? Jakou činnost mám vybrat? Proč tuto činnost 

budu dělat? Pro koho je tato výtvarná činnost určena? Jak budu zvolenou výtvarnou činnost 

dělat? Proč vybírám právě tyto prostředky realizace plánované činnosti?“ 
15

 Tyto otázky 

donutí pedagoga přemýšlet nad vybranou výtvarnou činností, nutí jej se připravit se a vyvaro-

vat se vzdělávacích, organizačních a dalších chyb, které mohou nastat v průběhu činnosti. 

Vhodné je si výtvarnou činnost, techniku předem vyzkoušet. Po skončení výtvarné činnosti by 

si měl pedagog podle Hazukové klást tyto otázky a umět opět si na ně odpovědět: „Jaký je 

výsledek mého rozhodování? Proč byl/nebyl výsledek mého rozhodování o výtvarné činnosti 

s dětmi uspokojivý?“
16

 Odpovědi na tyto otázky vedou pedagoga k nalézání příčin úspěchu či 

neúspěchu a hledání jiných možností v dalších výtvarných činnostech. 

Co naopak práci pedagoga ztěžuje, je zvyšující se počet dětí, které neumějí držet tužku, stříhat 

či použít barvu. O to je práce pedagoga obtížnější a tak plánování výtvarných činností, výběr 

materiálu a znalost dětí (diagnostika) se stává velice důležitou součástí přípravy na výtvarné 

činnosti v MŠ.  

V mateřské škole je stále dostatek prostoru k individuálnímu přístupu k dítěti. V průběhu 

vzdělávání MŠ plní množství cílů, funkcí. Jedním z hlavních cílů předškolního vzdělávání je 

připravit dítě na vstup do základní školy.   

„Mateřská škola v čele s dobře připravenou učitelkou představuje začátek systematického 

výchovného působení, ve kterém se může dobře uplatňovat princip individualizace. Nikdy 

později už nebude v institucionální výchově tolik času a příležitostí k tak pestrému individuál-

nímu působení v sociální skupině.“
17

  

Myslím si, že cílem vzdělávání v mateřské škole je vychovat člověka, který se v životě neztra-

tí, který si bude umět v nečekané situaci poradit.  Člověka všestranného, myslícího globálně, 

s pochopením, že všechno souvisí se vším. Podporovat jej v každodenní tvořivosti, kterou je 

možné pozorovat při řešení překážek, jednání s vrstevníky a v běžných životních situacích 

                                                 

15
 Hazuková, H.: Výtvarné činnosti v předškolním věku. Praha: Raabe, 2011, str. 30 

16
 Hazuková, H.: Výtvarné činnosti v předškolním věku. Praha: Raabe, 2011, str. 32 

17
 Opravilová, E.: Předškolní pedagogika I. Smysl a proměny dětství. Liberec: TU, 2002. ISBN 80-7083-656-3 
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vyžadujících improvizaci a hledání tvořivého přístupu k řešení problému. Dítě by toto všech-

no mělo mít možnost najít v dnešní mateřské škole a aktivně navázat na život v ní. K tomu 

směřuje i můj výtvarný projekt v diplomové práci. 

1.3 Předškolní vzdělávání v systému vzdělávání ČR a jeho organizace  

Ustanovením Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, se předškolní vzdělávání stalo součástí systému vzdělávání 

v České republice. Představuje první stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a řízeného 

požadavky a pokyny MŠMT. 

Předškolní vzdělávání umožňuje dětem osvojit si základy klíčových kompetencí, získávat 

předpoklady pro celoživotní vzdělávání a umožňuje mu získané dovednosti a znalosti uplatnit.  

Předškolní vzdělávání je institucionálně zajišťováno mateřskými školami. Mateřská škola je 

legislativně zakotvena v rámci vzdělávací soustavy jako druh školy. Předškolní vzdělávání se 

organizuje zpravidla pro děti od 3 do 6 let. Mateřská škola se organizačně dělí na třídy. Do 

tříd je možno zařazovat děti stejného, či různého věku a vytvářet tak třídy věkově homogenní, 

či heterogenní. O děti v mateřských školách pečuje pedagog - učitelka/učitel. Kvalifikaci pro 

tuto práci lze získat na střední pedagogické škole, kdy je studium ukončeno maturitou. 

V současné době se stále častěji hovoří o potřebě prohlubování vzdělání a zvyšování kvalifi-

kace pedagogů z mateřských škol vysokoškolským studiem. Není však stále povinné a dosa-

žené středoškolské vzdělání pro práci v mateřské škole je stále plně dostačující. 
18

 

Vzdělávání dětí v MŠ je uskutečňováno podle vzdělávacích programů. U nás existují vzdělá-

vací programy (neboli kurikulární dokumenty) na úrovni státní: 

o Národní program vzdělávání (NPV, celkové vzdělávání od 3 do 19 let) 

o Rámcově vzdělávací programy (RVP, podle jednotlivých etap – RVP PV, RVP ZV 

aj.) 

na úrovni školní: 

o Školní vzdělávací program (ŠVP) 

o Třídní vzdělávací program (TVP) 
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1.4 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV) - 

národní kurikulum. 

RVP PV vznikl ve spolupráci alternativních programů pod vedením VÚP v Praze – vedoucí 

týmu PhDr. Kateřina Smolíková. Veřejnosti byl představen v květnu 2001.  

Aktuálnost RVP PV popisuje ve své knize Současná MŠ a její řízení Bečvářová takto:“ RVP 

PV reaguje na aktuální společenské požadavky – vychází z demokratického způsobu života 

společnosti, prosazuje demokratické prvky předškolního vzdělávání s ohledem na potřeby 

budoucí společnosti. Je to komplexní projekt, který stanovuje koncepci předškolního vzdělá-

vání a směr jeho rozvoje v rámci vzdělávání celoživotního. Definuje kvalitu předškolního 

vzdělávání, stanovuje požadavky zajišťující srovnatelnou kvalitu předškolního vzdělávání 

všem dětem, umožňuje vytvářet rozmanitou vzdělávací nabídku.“
19

 

Vzdělávací cíle v RVP PV jsou formulovány na úrovni obecné i na úrovni oblastní. Na obecné 

úrovni jsou formulovány jako: 

a) záměry – rámcové cíle, 

b) výstupy – klíčové kompetence. 

Záměry – rámcové cíle: 

o rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, 

o osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

o získání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí. 

Výstupy – klíčové kompetence: 

o k učení, 

o k řešení problémů, 

o komunikativní, 

o sociální a personální, 

o činnostní a občanské.
20

 

1.5 Obsah předškolního vzdělávání a mezioborové vazby 

„Obsah předškolního vzdělávání má podobu odlišnou od dalších stupňů vzdělávání. Člení se 

na pět interakčních oblastí: 
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o biologickou – Dítě a jeho tělo, 

o psychologickou – Dítě a jeho psychika, 

o interpersonální – Dítě a ten druhý, 

o sociálně kulturní – Dítě a společnost, 

o environmentální – Dítě a svět. 

Vzdělávací záměry jsou uvedeny jako dílčí cíle v každé z pěti interakčních oblastí a dílčí vý-

stupy (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje) v těchto oblastech. Každá z uvedených 

pěti oblastí tedy obsahuje: 

o dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje), 

o vzdělávací nabídku (co pedagog dítěti nabízí), 

o očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže), 

o rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů pedagoga).
21

 

RVP PV není zpracován do realizační úrovně. Je to komplexní kurikulum, které předpokládá 

vytvoření vlastních školních vzdělávacích programů podle specifických podmínek a možností 

každé mateřské školy. Ve vzdělávacích programech se nevyužívá rozdělování předmětů 

a jednotlivých oborů jako je tomu v základních a vyšších školách. Podstatou je integrace vý-

chov do TVP. Výtvarná výchova spadá do oblasti Dítě a jeho tělo a Dítě a společnost. 

V mateřské škole pracuji dvacet let. Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu J. H. Pest-

alozzi v Litoměřicích (1989 – 1993), v které nás připravovali mimo jiného hlavně na to, že 

vzdělávání dětí v mateřských školách vychází z Programu výchovné práce pro jesle a mateř-

ské školy. V tomto programu se dělilo vzdělávání podle tytu výchovy na výtvarnou, hudební, 

pracovní, tělesnou, literární, jazykovou, mravní a dále pak na rozvoj poznání a matematických 

představ. Výchovy měly své kapitoly, obsahy výchovné práce, věkové skupiny. Listopadová 

revoluce v roce 1989 však plno věcí změnila. To se podepsalo i na výchově a vzdělávání dětí 

v mateřských školách, kde se přesně a pečlivě propracované programy v některých školách 

změnily v chaos a nicnedělání. Přes deset let nemělo předškolní vzdělávání závazný vzdělá-

vací program – kurikulum předškolního vzdělávání. 

Když se v roce 2001 objevila „pracovní“ verze RVP PV, byla jsem ráda. RVP PV stanovil 

návod, nastínil osnovu, obsah, cíle, udal směr a to tak, aby zůstala zachovaná svoboda při 

vytváření rozmanité a pestré vzdělávací nabídky. Výtvarnou výchovu, tak jako ostatní výcho-

vy však nedefinuje jako samostatný obor. Osnovu učiva výtvarné výchovy jsem našla 
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a v přípravě na vzdělávání dětí mi pomáhá kniha Hazukové: „Výtvarné činnosti 

v předškolním vzdělávání“. Při přípravě vzdělávací nabídky pro děti v mateřské škole využí-

vám i další publikace z nakladatelství Raabe: „Envirinmentální činnosti v předškolním vzdě-

lávání“ od Jančaříkové, „Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání“ od Svobodové, „Hu-

dební činnosti v předškolním vzdělávání“ od Liškové, „Předmatematické činnosti 

v předškolním vzdělávání od Kaslové“. Tyto knihy vycházejí ze zmiňovaného RVP PV a na-

bízí mi pohled jak do teorie, tak i do metodiky předškolního vzdělávání. RVP PV vnímám 

jako doklad všeobecného uznání předškolního vzdělávání, jako významného vstupního obdo-

bí pro dítě, jako součást celoživotního vzdělávání, a doklad toho, že mateřské školy jsou spo-

lečností vnímány jako pedagogické instituce.  

1.6 Školní vzdělávací program 

1.6.1 Princip tvorby školního vzdělávacího programu  

Dle zákona č. 561/2004 Sb., „Školský zákon“ ve znění platných předpisů, vypracuje škola 

vlastní školní vzdělávací program. Ten musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím progra-

mem pro daný druh vzdělávání. Školský zákon v § 3, 4, 5 stanoví systém vzdělávacích pro-

gramů, principy rámcových vzdělávacích programů a náležitosti školních vzdělávacích pro-

gramů. 

1.6.2 Obsah školního vzdělávacího programu 

„Ze školního vzdělávacího programu by mělo vycházet vzdělávání dětí v konkrétní třídě, měla 

by v něm být nastavena pravidla pro práci pedagogů ve třídě, proto by bylo vhodné mít tento 

povinný dokument na každé třídě.“
22

 

Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) je programovým dokumen-

tem každé mateřské školy, jedinečným svým obsahem, formou i způsobem zpracování. Tvůr-

ci, většinou celý kolektiv mateřské školy (někdy i rodiče, děti), jej vytváří sami a musí vychá-

zet z Rámcově vzdělávacího programu předškolního vzdělávání. Při tvorbě ŠVP lze vycházet 

z historie školy, její specifičnosti, umístění apod. Školy svým ŠVP mohou vytvářet koncepční 

dlouhodobé záměry, představují svoji identitu, cíle, naznačují vizi, kam svým vzděláváním 

směřují a také vlastní evaluační systém ŠVP. „Vzdělávání dětí předškolního věku by mělo 

směřovat k vytváření základů klíčových kompetencí na elementární úrovni.“
23

 Tento doku-
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ment je přístupný veřejnosti a jeho plnění je závazné pro pedagoga v mateřské škole, nikoli 

pro dítě, jak je tomu např. u ŠVP základního vzdělávání. 

Již zde bychom mohli využít umění a uměleckých kontextů (více str. 16)  

„Umění pomáhá dětem najít sama sebe, rozvíjí dětské nápady a pomáhá ukázat jejich jedi-

nečnost projevu.“
24

 

1.7 Třídní vzdělávací program 

Možností pro učitele, jak více přiblížit a zkonkretizovat vzdělávací cíle ze školního vzděláva-

cího programu, je vytvoření třídního vzdělávacího programu (dále jen TVP). TVP není do-

kument povinný ani veřejný, ale právě konkretizací cílů velice důležitý. 

Vznik TVP ovlivňuje několik faktorů, které by pedagog neměl opomenout. Jde především 

o konkrétní potřeby dětí dané třídy např. věkové složení dětí ve třídě, předchozí zkušenosti 

dětí, zda děti do mateřské školy nově nastupují nebo již mateřskou školu navštěvovaly a pře-

cházejí do dalšího školního roku. Neopomenutelné jsou při tvorbě TVP možnosti třídy. 

 TVP by měl být flexibilní s možnosti reagovat na zájem a potřeby dětí, program přizpůsobit 

nečekané situaci, dotvářet v průběhu času podle vzniklých okolností. Jde o program pracovní, 

nicméně si myslím, že při vzdělávání dětí podstatný, neboť nutí pedagoga přemýšlet, kombi-

novat, vyvažovat vzdělávací nabídku, navazovat na předchozí zkušenosti dětí i vidět 

v souvislostech činnosti, které dětem chce nabídnout.  

1.7.1 TVP jako projekt 

TVP je vlastně takový jeden velký projekt. Projekt, který byl vytvořen dospělými, aby se 

v něm našli ti nejmladší. A přistupujeme-li k projektu dobře, přináší poučení, potěšení a pro-

žitky všem zúčastněným - dětem, učitelům i rodičům. 

V pedagogickém kontextu hovoříme o projektové metodě, projektovém vyučování a vzdělá-

vacích projektech. Takto popisuje jednotlivé části projektu Ivana Brtnová Čepičková 

v Kapitolách z předškolní pedagogiky III:  

„Projektová metoda spojuje učivo jednotící myšlenkou. To znamená, že se učivo koncentruje, 

soustřeďuje kolem určitého ústředního motivu. Integrace učiva do větších celků přibližuje 

vyučování běžnému světu, který dítě obklopuje. 
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Projektové vyučování je založeno na projektové metodě. Lze ho využívat již od MŠ a nejniž-

ších tříd ZŠ. Projektové vyučování je hravé, využívá dětský zájem a pozornost. Děti spolu 

s učitelem řeší úkoly komplexního charakteru – projekty. 

Projekt je komplexní problém praktické nebo teoretické povahy, při jehož řešení jsou uplatňo-

vány zkušenosti žáků z různých oblastí. Projekty mohou mít formu integrovaných témat, prak-

tických problémů nebo praktických činností. Projekty dávají žákům příležitost využít znalostí 

v podmínkách, které často odpovídají skutečnosti, či skutečnost simulují. Důležitou roli hraje 

výsledek činnosti, který má v očích dětí představovat něco výjimečného, důležitého a smyslu-

plného.“
25

 

1.7.2 TVP a jednotící myšlenka   

Tzv. jednotící myšlenka je „nitka“, která nás projektem po celou dobu provází, spojuje všech-

ny činnosti, které k sobě patří a navazuje na další, které dál rozšiřují obzor poznání. Vše je 

provázané, propletené a vše souvisí se vším, ale nikoli chaoticky a zmatečně, ale smysluplně. 

Jednotící myšlenkou může být postava, věc, předmět, zvíře i příběh. Volím věci adekvátní 

k dětem. Stává se z ní motivační prostředek, kterým se snažíme zaujmout, přiblížit, navodit tu 

správnou atmosféru k nabízené činnosti, učivu, poznání.  

Motivací probouzíme cosi ukrytého v dětské duši, a pokud je motivace vhodně, citlivě zvole-

ná, tak zapůsobí a rozvine to, co očekáváme. Dětská tvořivost a fantazie však nemá hranice 

a nás pedagogy může kdykoliv překvapit.  

Motivace je pro získání a nadchnutí dětí pro danou věc velice důležitá.  Je dobré se nad zvo-

lenou motivací zamyslet, neboť ne každá motivace bývá úspěšná. 

 „Čím více a čím přesněji dokážeme vnímat svými smysly, tím je naše poznání bohatší.“
26

  

Proč je ale tak důležité, aby nápad, motivace a oslovení vzešlo od učitele, který připravuje 

TVP? Jde tu především o prožitek. „A pokud chceme dítě oslovit, tak „cizí“ nápady děti neo-

sloví, nemají naději stát se úspěšnými a pozitivní stopy, pokud je zanechají, budou jen měl-

ké.“
27

  

Již několik let připravuji třídní vzdělávací program pro děti předškolního věku. Pokaždé TVP 

představím dětem i jejich rodičům jako nové celoroční téma. Vycházím z českých tradic, pří-
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rody, zvyků, pohádek, vlastně z umění. Nestalo se mi, že bych téma celoročního projektu ně-

kdy v minulosti opakovala. Možnost opakovat téma TVP však nevylučuji.   

„Stojí tedy za mnoho přemýšlení a rozvažování, co s dětmi tvořit, jak proniknout do jejich 

světa a jak jej nejlépe pochopit. V praxi to znamená věnovat maximální pozornost volbě ná-

mětu a jeho aktuálnosti vzhledem k obzorům dětí.“
28

 

1.7.3 Integrace umění do TVP 

Při své práci s dětmi vycházím z umění, které je dětem blízké, najdou v něm poznání, proži-

tek, bezpečí i nebezpečí, lásku, kamarády, přírodu, ale i samy sebe. Umění, které se objevuje 

v mých třídních vzdělávacích programech, je ukryté v pohádce. Je to druh umění, který má 

nenahraditelný vliv na vývoj dětské osobnosti. Pohádka mi dává možnost otevřít cestu 

k dětským srdcím a probudit v dětech fantazii, tvořivost, kreativitu, nebojácnost. To se odráží 

v dětském výtvarném projevu. Pohádka je založená na tradicích a hodnotách. Jak píše ve své 

knize Vývojová psychologie Vágnerová: „Typickému způsobu uvažování a prožívání před-

školních dětí odpovídají pohádky.“
29

 Jak dále Vágnerová uvádí, pohádkový děj je zjednodu-

šený a řídí se jednoznačnými pravidly, kdy dobro zvítězí nad zlem. Pohádka dává dítěti jasně 

a srozumitelně najevo pravidla, hranice, řád. V takovém světě se dítě lépe orientuje, jeví se 

mu bezpečným. „Pohádky pomáhají pochopit fungování skutečného světa, jsou abstrakcí 

obecných situací a vztahů.“
30

 Dítě se ztotožňuje s pohádkovým hrdinou, který může mít po-

dobné problémy. To se může odrazit ve výtvarném námětu. Pohádky většinou dobře končí 

a tím uspokojují potřebu naděje. To se odráží v dětském výtvarném vnímání, prožívání, vyja-

dřování. 

Mohlo by se zdát, že v této diplomové práci a ve svých TVP se zaměřuji převážně na literární 

umění – pohádku. Pohádka, kterou si zvolím k průvodní motivaci v tvorbě TVP, však nemusí 

vycházet z literárně zpracované předlohy. Mohu si ji celou vymyslet, vycházet z hudební po-

doby, dramatizace či vyprávění.  V mé práci mi jde především o dětskou představu, prožitek 

a posléze o jeho výtvarné zpracování. V úplném začátku školního roku použiji z pohádky po-

stavu, předmět, věc nebo zvíře jako motivačního prostředku. Obrazy bot nabírají v průběhu 

TVP různé podoby, a je to právě to, čím u dítěte podněcuji tvořivost, hru, fantazii, představi-

vost jak ve výtvarných, tak i v dalších vzdělávacích činnostech. Motivační prostředek může 

vnímat, mít sny, zažít dobrodružství, prožívat trápení. Stává se metaforou. I to se dá s dětmi 
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využít jako východisko k dalším vzdělávacím činnostem. Dítě tak stále může svůj výtvor do-

tvářet, objevovat nové možnosti, učit se tvořivě myslet, kombinovat. 

„Dětský výtvarný projev by měl být chápán jako projev svobody dítěte. Svobody, ale i zodpo-

vědnosti, kdy dítě zodpovídá za volbu obsahu práce, materiálu, média, techniky, čímž je pod-

porována jeho aktivita.“
31

 

Zakomponovat umění do TVP lze zpracováním programu, v kterém nabídneme možnosti, jak 

např. využít místní galerii, muzea či knihovny. Ze své praxe mohu uvést příklad, kdy ve ŠVP  

mateřské školy jsou zpracované tematické návštěvy dětského oddělení městské knihovny, do 

kterého nejstarší děti z mateřské školy pravidelně jednou měsíčně docházejí. Tyto tematické 

návštěvy obsahují lekce rozdělené do měsíců. Lekce na sebe navazují, děti mají možnost se 

seznámit s celou knihovnou, půjčováním knih a hravou formou se seznamují s knihou, časo-

pisem, leporelem, spisovateli, ilustrátory, dětským hrdinou, ale i žánrem jako je pohádka, baj-

ka, poezie, komiks. Děti se naučí s knihou zacházet a co víc, vzniká vztah, který postupně 

proniká do dětských her, myšlení, stává se jejich novým kamarádem (více v kap. Praktická 

část str. 91). V dnešní době, kdy klesá zájem o četbu a knihu jako takovou je důležité neopo-

menout umění, které nám zanechali naši předkové právě v tištěné podobě. 

„V předškolním věku mají setkávání s díly výtvarného umění zvláštní význam. Jejich vlivem se 

zvyšuje individuální citlivost dětí, což se projeví tvarově, fantazijní a námětové bohatosti 

i v celkové kvalitě výtvarného projevu. Neméně důležité je probouzení vnímavosti a vztahu 

k umělecké tvorbě, které mohou zůstat zachovány i v dospělosti. Práce s obrazem či sochou 

slouží k inspiraci dětí, jak po stránce námětové a motivační, tak po stránce poznávání umě-

leckého jazyka. Rozhodující je častý styk s různými formami výtvarného umění: návštěvy gale-

rií, výstav, prohlížení pomníků, význačných architektur i reprodukcí.“
32

 

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že zážitky, které dítě získá přímým prožitkem v galerii, 

muzeu či ateliéru, ale i třeba v dílně sledováním práce truhláře, jsou nenahraditelné v rozvoji 

vztahu k vnímání umění a tvorbě jako takové. Vzniká vztah, který se uloží hluboko v dětském 

srdci. A pokud dítě dostane prostor k vlastní aktivní činnosti a pocítí, jakou to dá práci, naučí 

se věcí si vážit. Získá tak jiný osobní význam, hodnotu. 

Další možnosti, jak integruji výtvarně kulturní prostředí do TVP, jsou nabídky regionu, 

v kterém žiji, v kterém se MŠ nachází. Pocházím z České Lípy, která je v blízkosti Nového 
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Boru – města sklářů.  Navázala jsem spolupráci s novoborskou sklárnou. Několikrát jsme 

s dětmi měli možnost vidět skláře při práci. Vnímat atmosféru, teplo, barevnost např. sledovat 

svět přes barevná sklíčka a vnímat změnu, i využít možnosti vyzkoušet si přeměnu skleněné 

hmoty v kouli pouhým fouknutím.  

Také využití okolních historických památek a architektury města a blízkého okolí, např. hradů 

a zámků, historických domů, kašny, sousoší je další možností, jak krásy historického umění 

zakomponovat do vzdělávací nabídky a vytvořit tak i celý TVP. Viz příloha Odemykání hra-

du. 

1.7.4 Postup při tvorbě TVP  

Při přípravě třídního vzdělávacího programu se mi osvědčilo držet se nepsané osnovy postupu 

tvorby TVP:  

o Vybrat si téma, pohádku, věc (adekvátní k dětem), v které je jednotící myšlenka, a tu 

rozložit do časových úseků.  

o Témata nejčastěji rozděluji do měsíců školního roku. Tato doba se mi osvědčila jako 

dostatečně časově dlouhá. 

o V každém měsíci by měla být propojenost mezi tématem a ročním obdobím. Každé 

téma by mělo mít myšlenku, cíle podle ŠVP a návaznost s následujícím tématem. 

o K měsíčnímu tématu motivuji všechny činnosti, které během školního roku s dětmi 

vykonávám. 

o Třídu, v které projekt probíhá, přizpůsobím celoročnímu tématu výmalbou, připravím 

prostor pro umístění motivačních předmětů.  

o Dramatizace pohádky, pódiové vystoupení s hudbou, výlet či spojení recitace s pohy-

bem je vyvrcholením naší společné celoroční práce.  

o Všechny TVP nabízí dětem velmi smysluplný prostor nejen pro rozvíjení kognitivního 

poznávání, ale i pro rozvoj sociálního učení, učení o sobě i o druhých na základě 

vlastní aktivity probouzí v dětech chuť k činnostem, k práci, ke hře, k přemýšlení. 

Vzniká zde prostor k naplňování všech tří rámcových cílů RVP PV. 

o Po ukončení, ale i v průběhu TVP je důležitá evaluace programu a závěry pro další po-

stup. 

1.7.5 TVP a vizuální prostředí v MŠ 

Vizuální prostředí, které dítě obklopuje, rozvíjí jeho osobnost. Vizuální prostředí můžeme 

vytvořit tím, že vystavíme práce dětí ve třídě, na chodbách či v prostorách školy. Není to má-

lo? Pokud vystavíme a zajímavě zkombinujeme díla tvarově či barevně a vystavené práce dále 
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doplňujeme o další výsledky činností, předměty, či pomůcky, které tematicky navazují a kte-

rých jsme využili při další vzdělávací činnosti, může se nám celý prostor během určité doby 

proměnit v interaktivní plochu, v galerii, výstavu, který se postupem času vyvíjí, mění vzhled. 

Na takto vznikajícím objektu můžeme sledovat vývoj, posun, gradaci.  

Do samotné tvorby vizuálního prostředí je důležité zapojit i děti. Během školního roku tak 

bude vznikat společné interaktivní dílo, myšlenková mapa, ale i zpětná vazba pro děti, peda-

goga i pro rodiče. 

1.7.6 Rizika při tvorbě TVP 

Přehnaná „předpřipravenost“ není vždy zárukou výborného výsledku. Pedagog, který připra-

vuje TVP, by neměl zapomenout na prostor, o kterém jsem psala v úvodu, a možnost aktuálně 

se přizpůsobit nastalé situaci, potřebám dětí. Plánování by mělo stále být flexibilní a nechat 

děti, ať samy „posunou“ projekt určitým směrem. 

„Stojí tedy za mnoho přemýšlení a rozvažování, co s dětmi tvořit, jak proniknout do jejich 

světa a jak jej nejlépe pochopit. V praxi to znamená věnovat maximální pozornost volbě ná-

mětu a jeho aktuálnosti vzhledem k obzorům dětí.“
33

 

Pozor také na „škatulkování“. Autor knihy Art and Cognition Artur D. Efland  přirovnává 

město metaforu pro osnovy, v našem případě TVP:„plánovači měst používají praktiku zóno-

vání, aby zjednodušili design měst - rezidenční, obchodní, nákupní, průmyslová…umístění 

těchto různých funkcí do separátních zón dává městu jednodušší a racionálnější strukturu. 

Nicméně kritici poukazují na to, že tím se města nestávají lépe obyvatelnějšími. Příliš velké 

zjednodušení redukuje kvalitu života. A stejné je to s osnovami. Pokud jsou dány přesně rigid-

ně dané zóny bez možnosti variability, je to jednodušší a racionálnější, ale ztrácí flexibilitu 

k tomu, aby se přizpůsobovalo požadavkům lidí. Školní osnovy mají tendenci těsně škatulkovat 

vše do jasně pojmenovaných předmětů.“
34

  

Babyrádová píše o dalším riziku. „V oblasti estetických činností je pak hlavním smyslem pro-

jektování nikoliv přizpůsobení se určitým předem daným podmínkám spojeným 

s vypracováním stanoveného úkolu, ale vyvolání atmosféry otevřenosti v přístupu k řešení 

iniciovaných zadáním. To je pravá podstata tzv.“výtvarného myšlení“. Vytváření vlastních 

estetických soudů je podmínkou každého smysluplného výtvarného projektu.“
35

 

                                                 

33
 Svobodová, M.: Výtvarná výchova v předškolním věku. Havlíčkův Brod: Tobiáš 1998, str. 4 
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 Efland, A. D.: Art and Cognition. New York: Columbia University, 2002, str. 82 - 104 
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Podstatou současného vzdělávání je vychovat jedince, který si bude umět poradit v jakékoli 

situaci. Jednou z možností, jak k tomuto cíli dojít je nabízení témat, činností s otevřeným 

koncem a umožnit dítěti vymyslet možnosti, kterými ke konci dojdeme. Po motivaci a nabíd-

ce činností by měl pedagog ustoupit do pozadí a nechat dětem prostor pro samotnou tvorbu, 

hledání odpovědí a již zmíněných možností.  Pedagog by měl stále činnost dětí sledovat 

a včas umět vhodně reagovat na podněty dětí. Ze své praxe mohu potvrdit, že při takovémto 

přístupu pedagoga dítě pocítí svou vlastní potřebnost a důležitost, učí se samostatnosti, re-

spektu, zodpovědnosti. Vnímáním odlišnosti svých prací od ostatních se utváří jeho osobitý 

přístup. 

Pokud tomu tak není a děti dostávají činnosti s jasným cílem s minimem možností řešení, či 

snad je jejich výtvor pedagogem dotvářen, kritizován, či zesměšňován, nerozvíjí se jejich 

kreativní myšlení, variabilita, tvořivost, osobitost. Neumějí se sami se rozhodnout, poradit si 

při nastalém problému a výtvarné činnosti přestávají vyhledávat. Hana Stadlerová (2013, str. 

29) ve svém článku Cesta k objevům hodnot výtvarné tvorby dětí zdůrazňuje: „Nenahlížejme 

na dětské výtvory jako na nedokonalé, neupravujme je svými zásahy, direktivními pokyny, 

neznevažujme je ironickými poznámkami. Děti jsou na hodnotící reakce pedagogů velmi citli-

vé, proto se budou často snažit dospělým zavděčit. V horším případě výtvarné činnosti zařadí 

mezi neoblíbené a budou se jim vyhýbat, což by bylo v kontextu s jejich vzdělávacím potenciá-

lem nepatřičné. Učme se proto objevovat tyto – očím mnohdy skryté – kvality dětské tvorby 

a nacházet krásu dětského vnímání a prožívání světa.“ 

Během své praxe jsem měla možnost prožít s dětmi v průběhu školního roku různé třídní 

vzdělávací programy. Při jejich realizaci měly tyto programy různá východiska: přírodu, svět 

pohádky, ale všechny měly jedno společné a to dětský prožitek.  Co nejvíce děti oslovilo 

a bavilo v průběhu roku, bylo něco objevovat, hledat, dokončovat, vybírat si, hrát si na něco. 

Pokud chceme děti výtvarně, esteticky a tvořivě rozvíjet, měly by vyrůstat v podnětném, akti-

vizujícím prostředí podporujícím fantazii, tvořivost, přirozenou dětskou zvídavost, divergent-

ní myšlení, imaginaci.  

U dítěte však existuje řada vnitřních faktorů, které pedagog nemůže ovlivnit, ale i spousta 

vnějších, které ovlivnit může: dostatek času a individuální přístup k dítěti, využití motivač-

ních prostředků při vzdělávání, prostoru mateřské školy, přírody. 

Myslím si, že dítě předškolního věku by se mělo spolupodílet na vytváření prostředí, ve kte-

rém vyrůstá, tráví čas, hraje si, neboť tak si vytváří vztahy a vazby, učí se být všímavým, tvo-

řivým a nestává se lhostejným, bezcitným člověkem. Ve své diplomové práci jsem si ověřila 
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možnosti, jak zapojit dítě do tvorby TVP, aby se stalo jeho součástí na základě vlastního pro-

žitku, vnímání, myšlení, tvorby, projevu. 

Takto vzniklý TVP nutí učitelku vymýšlet nově činnosti, aktivity, celkové zaměření třídy, je 

tvořivý v porovnání s jiným třídním vzdělávacím programem, v kterém jsou integrovaná té-

mata pevně daná i několik let za sebou, převážně: jaro – léto - podzim – zima. Jsem přesvěd-

čená, že při každoročním opakování tématu vzniká stereotyp, který se odráží v přípravě nejen 

výtvarných činností, ale i další vzdělávací nabídce, bez dostatečně využitého předpokládané-

ho potenciálu jak pedagoga, tak dětí.  

Úspěšné základy TVP tvoří originalita, nápad, nadšený pedagog. 

1.8 Výtvarné činnosti 

„Výtvarné činnosti představují jeden ze způsobů, jimiž si dítě osvojuje okolní skutečnost. Je-

jich prostřednictvím si zároveň ujasňuje souvislosti a vztahy mezi věcmi a lidmi, popřípadě 

i mezi lidmi navzájem. Výtvarný projev nikdy není jen popisem vnějšího vzhledu věcí, vždy 

obsahuje i moment jejich hodnocení a citového vztahu k nim. Je tedy i zvláštním druhem sebe-

výrazu, lze z něho vyčíst znaky dětské individuality, která se do něho promítá. To platí jak 

o jeho obsahové, tak také po výtvarné stránce.“
36

 

Hazuková
37

 výtvarné činnosti podrobněji člení na výtvarné tvorby, které vychází z funkce či 

účelu jejich výsledků a to na tvorbu: 

o explorační (zkoumající, objevující, studijní): výtvarný experiment, výtvarná hra,  

o volná (výsledek není určen),  

o užitá (váže se na konkrétní užití): výtvarná akce, výtvarný koncept. 

Jak napsal Uždil: „Ve výchově nejde o to, aby se přirozená potřeba výtvarného projevu pro-

měnila v řadu dovedností, které by snad bylo možné izolovaně cvičit, je lepší se snažit, aby co 

nejdéle zůstala zachována spojitost mezi kresbou a schopností vyvolávat představy a aby prá-

ce ve výtvarné výchově byla plná vnitřního oživení, aby sloužila poznání světa, zároveň však 

toto poznání neomezovala jen na racionálně rozeznané znaky a vztahy, ale dovolovala je roz-

vinout do celé šíře, v níž se uplatní cit, tvořivost a potřeba krásné formy.“ 
38
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 Uždil, J. Šašlinková, E.: Výtvarná výchova v předškolním věku. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 
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 Hazuková, H.: výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2011, str. 44 
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Podobně se na výtvarné činnosti dívá i Marie Svobodová. Nevidí smyslem výtvarné práce jen 

atraktivní výsledky. Naopak by výtvarná výchova měla přispívat k bohatšímu vnímání a cito-

vému prožívání skutečnosti, k její poetizaci. Pokud takto chápe výchovu i ten, kdo s dětmi 

výchovu vede, měl by znát složitosti a zvláštnosti proměnlivé dětské životní problematiky.
39

 

Je těžké odpovědět na otázku, co ovlivňuje dítě v jeho výtvarném projevu.  

Ztotožňuji se s názorem autorky Marie Svobodové, která ve své knize Výtvarná výchova 

v předškolním věku přístup k pochopení výtvarného projevu dítěte popisuje takto:  

„Prvním předpokladem správného pedagogického přístupu k dítěti je úcta k němu a respekto-

vání jeho osobnosti. Úcta pramení z nepředstíraného, citlivého zájmu o bohatost dětského 

života, o jeho problematiku, o prožitkovou podstatu každého dne. Známe-li dobře dětskou 

osobnost a její zvláštnosti (zejména v oblasti psychiky, fyziologie a motoriky), vyplyne nám 

i respekt k dětskému výtvarnému vyjadřování, k jeho zdánlivým nelogismům, ke zvláštnímu 

přístupu k průběhu a událostem života. Dítě chápe a vykládá svět z jiného zorného úhlu než 

dospělý, a proto si nutně volí i odlišné vyjadřovací postupy.“
40

 

1.8.1 Cíle výtvarných činností v předškolním věku 

„Specifickým cílem a zároveň obsahem celého vzdělávacího procesu ve výtvarné výchově je 

osvojování prostředků výtvarného jazyka, tzn. prostředků výtvarného vyjádření, jejich zkou-

mání, poznávání a používání v činnostech, jež směřuje k porozumění jejich významům, popř. 

i jejich tvorbě.“
41

 

Hazuková
42

 cíle přiřazuje ke čtyřem základním druhům lidské činnosti: 

o „Poznávací činnost je činností subjektu zaměřenou na objekt.  Tento objekt nemění, 

ale vrací se zpět k subjektu ve formě poznatků (informací) o objektivních kvalitách ob-

jektu“. Dítě si tedy objekt prohlédne (barvu, velikost, umístění) a tím získá informaci. 

Tím se u něj rozvíjí poznávací procesy. Ty se projevují jako percepční schopnosti, in-

telektové dovednosti, znalosti, poznatky.  

o „Hodnotově orientační činnost je neoddělitelná od poznávání a prožívání. Také smě-

řuje od subjektu k objektu, nemění ho a vrací se k objektu v podobě hodnocení jeho in-

formace o významu, který objekt a jeho vlastnosti mají pro subjekt, přináší tedy i ob-
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jektivně-subjektivní informace o jeho hodnotách. U dítěte se rozvíjí vnímavost k este-

tickým podnětům a utváří si vztah k výtvarné kultuře a umění. Projeví se v citech, ná-

zorech, potřebách, utváří se hodnotová orientace.  

o „Přetvářecí činnost chápeme v tomto smyslu jako činnost aktivního subjektu, která 

směřuje k určitému objektu a působí na jeho změny. Uskutečňuje se buď jako materi-

ální (skutečná) změna objektu, nebo jako jeho změna v představě.“ Jedná se tedy 

o činnosti, které rozvíjejí u dítěte tvořivost, schopnost vyjádřit se výtvarnými pro-

středky, schopnost vytvořit si aktivní vztah ke skutečnosti ve smyslu jejího výtvarně 

estetického přetváření, ozvláštnění, tvůrčích přístupů ve výtvarné činnosti. To se u dí-

těte projeví tvořivým způsobem k řešení problému, pozitivní orientace na tvořivou 

činnost, technické dovednosti, sociální dovednosti.  

o „Komunikace se neuskutečňuje jen ve vztahu subjektu k objektu, ale mezi subjekty 

činnosti navzájem. Nelze ji přitom redukovat na přímý přenos informací. Zvláště v po-

době komunikace verbální je důležitým prostředkem didaktické i podpůrné interakce, 

v podobě komunikace neverbální je procesem i výsledkem interakce estetické.“ U dítě-

te se rozvíjí vizuální gramotnost, schopnost porozumět výtvarnému projevu jiného au-

tora jako formy jeho neverbálního vyjádření. To se projeví ovládnutím všech forem 

komunikace včetně výtvarné, osvojení funkčního slovníku v oblasti výtvarných jevů 

apod. 

„Mezi výchovnými prostředky, které pomáhají vytvářet osobnost dítěte předškolního věku, má 

výtvarná výchova důležité místo. Výtvarné činnosti, ale už i zájem o hmotné prostředí, které 

dítě obklopuje, každé vědomější sledování tvarů a jejich proměn, oceňování hodnot, které 

v sobě skrývá ilustrace doprovázející text v dětské knize, zájem o tvar a použitelnost věcí běž-

né potřeby, to vše lze vychovávat a dovést už v nejčasnějším dětském věku k určité úrovni.“
43

 

Hazuková ve své knize Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání klade velký důraz na vý-

tvarné aktivity a oceňuje na nich zejména: 

o „Rozvíjení vizuálního vnímání jako hlavního kanálu shromažďování informací, jež 

dnes souvisí s požadavkem vizuální gramotnosti, poskytování informačního kanálu 

odlišného od slovně logického, který zprostředkuje souhrn informací a neverbálních 

prostředků organizace myšlení a vyjádření, 
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o rozvoj intuitivního myšlení jako jedné nenahraditelné formy lidského poznání, intelek-

tuálních, citových a smyslových složek člověka současně s celkovou senzibilitou jedin-

ce, 

o povzbuzování jedince ke kritickému myšlení, k zaujímání hodnotících postojů, 

o rozvoj motoriky, taktilních a kinestetických pocitů jako prostředku zapojení člověka 

do vztahu s prostředím, 

o rozvoj tvořivých činností, 

o rozvoj pozitivních motivů jednání člověka (jednota estetického a etického), získávání 

zkušeností z kolektivních forem práce jako práce týmové.“
 44

 

Výtvarná výchova není jen malování, kreslení, stříhání, lepení, modelování, jak si většina lidí 

myslí. Těmito činnostmi vzniká výtvarné dílo, artefakt přes vlastní zkušenost dítěte. A proto 

by nám nemělo jít jen o výsledné dílo, ale především o to, co během tvorby dítě prožívá. Prá-

vě to je podstatnější a pro dítě přínosnější. 

„Není vlastně nic, co by nemohlo být pozorováno pod zorným úhlem výtvarně estetického 

zájmu, ať je to kamínek na cestě, uschlý list, běh vody v potoce, vzdušná cesta letadla či křiv-

ka železobetonového mostu.“
45

 

1.8.2 Skupiny výtvarných prostředků 

Tak jako spisovatel používá ke svému vyjádření literárních prostředků, herec dramatických 

prostředků, muzikant hudebních prostředků i ten, kdo se výtvarně vyjadřuje, používá výtvarné 

prostředky. Za pomoci výtvarných prostředků můžeme znázornit co, vidí, slyší, své pocity, 

nálady, zážitky apod.  

1. „Prvky výtvarné řeči (izolované elementy výtvarné skutečnosti) – bod, linie, barva, 

plocha, prostor, hmota, objem, světlo, struktura, prostor aj. 

2. Vztahy mezi elementy (principy jejich uspořádání) – symetrie a asymetrie, rytmus, 

kontrast a harmonie, proporcionalita, dynamičnost a statičnost, stabilita či labilnost 

aj. 

3. Výtvarné symboly (významy, které divák odhaduje ve výtvarných formách a které jsou 

závislé na obraznosti, představivosti, fantazii jak tvůrce, tak také diváka), 

4. Procesy tvorby (způsoby transformace skutečnosti) – napodobení, náznak, nadsázka, 

zjednodušení, idealizace, parafráze, stylizace, personifikace aj. 
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5. Materiálně – technické prostředky realizace: 

o výtvarné techniky (techniky umožňující výtvarnou tvorbu plošnou i prostorovou, popř. 

časoprostorovou) – malba, kresba, otiskování, modelování, konstruování, lepení aj. 

o výtvarné instrumenty (nástroje pro výtvarné činnosti) – tužka, dřívko, štětec, rydlo, 

špachtle, suché pastely, nůžky aj. 

o výtvarné materiály (všechny materiály použitelné pro realizaci výtvarných činností 

plošných, prostorových i časoprostorových) – různé typy papírů, textil, dřevěné od-

řezky, barviva krycí pro malbu, prů-

svitná pro kolorovanou kresbu, so-

chařská hlína, sádra aj.“
 46

 

Výtvarné činnosti vytvářejí přirozený 

prostor pro prezentaci a rozvoj tvořivosti, 

ale přispívají také k obecnému rozvoji osob-

nosti. Jak už jsem se zmínila, je důležité 

nechat dítěti prostor pro vlastní projev, 

vždyť výtvarná výchova je něčím zcela při-

rozeným tak jako řeč, proč tedy nenabídnout 

možnost výběru např. při kombinaci výtvarného materiálu, dostatek prostoru k experimentu 

a probouzet nový vnitřní zájem o tvořivost a další výtvarné aktivity. Tím dítě překonává samo 

sebe. Výtvarné aktivity rozvíjejí u dítěte 

vizuální vnímání, intuitivní a kritické myš-

lení, rozvíjí motoriku i pozitivně působí na 

jednání člověka. 

Na druhé straně protežování jednoho vý-

tvarného prostředku či techniky, časté pou-

žívání šablon, nekvalitní barvy, či používání 

nenáročného materiálu, aktivita zaměřená na 

produkt, motivace činnosti za odměnu, ne-

dostatečný formát mohou omezit tvořivé 

uvažování u dítěte, snižují chuť k tvorbě, mohou způsobit i opadnutí zájmu.   

1.8.3 Techniky ve výtvarné výchově 

Kresba
47

 

                                                 

46
 Hazuková, H.: výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2011, str. 42 

Obrázek 1: Kresba fixem 

Obrázek 2: Kresba voskovkou 
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Vývoj kresby bývá srovnáván s vývojem řeči. Kresbu dítěte můžeme posuzovat ze dvou hle-

disek. Z obsahového a z formálního. Z hlediska obsahového si všímáme námětové různoro-

dosti, bohatosti. Z hlediska formálního sledujeme vedení čáry, plynulost, jistotu, návaznost, 

přesnost. 

Ne vždy je obsah a provedení v jednotě. Jak uvádí paní Bednářová: „ Dítě může mít vzhledem 

k věku poměrně bohatou kresbu, ale vázne její provedení. Obsah převyšuje formu. Případně 

může kresba neodpovídat předpokladům dítěte v jiných oblastech. Pokud dítě hůře kreslí, je 

užitečné ptát se rodičů na jejich schopnosti a dovednosti v této oblasti, dále nás zajímá raný 

vývoj dítěte, současná úroveň hrubé a jemné motoriky a řeči, lateralita, kdy začalo dítě kreslit 

a jak často kreslí. Také je vhodné posoudit zrakové vnímání.“
48

  

Roeselová v knize Techniky ve výtvarné výchově popisuje: „Kresba je nejpřirozenější vý-

tvarnou činností. Dítě tužku pokládá za zajímavou hračku, kterou lze použít mnoha způsoby. 

Především ho láká pohyb ruky s nástrojem, gesto a jeho rytmus, barevná stopa. Zajímá se 

o vznikání a hromadění stop – o linie, tečky a kroužky, čmáranice. Začíná čmárat uvědoměle-

ji, pozoruje, že kreslené stopy připomínají okolní svět. Od archetypálních znaků, od oválu či 

kolmic, se pozvolna odvíjí symboly, zobrazující známé motivy lidí, domů nebo stromů. Hra 

přechází plynule do uvědomělého kreslíř-

ského projevu.“
49

 

o Techniky kresby suchou stopou: 

o kresba tužkou, 

o kresba rudkou, 

o kresba uhlem. 

o Techniky kresby mokrou stopou: 

o perokresba, 

o kresba dřívkem, 

o kresba štětcem, 

o kresba fixy. 

A tak se ptám: Proč klesá úroveň kresebného projevu dítěte? V dnešní době se velmi často 

setkávám s dětmi, které nejenom hůře kreslí, ale neumí zacházet s nůžkami a zmačkat či snad 

vytrhat něco z papíru se stává problémem? Co se stalo, že dítě nemá v prstech, v dlaních sílu 

                                                                                                                                                         

47
 Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996, str. 28  
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 Bednářová, J.: Rozvoj grafomotoriky (jak rozvíjet kreslení a psaní). Brno: COMPUTER PRESS, 2006, str. 7 

49
 Roeselová, V.: Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996, str. 24 

Obrázek 3: Kresba dřívkem 
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a hra s pastelkou už není tak často vyhledávanou činností? Nemyslím si, že za to může schop-

nost rodičů a jejich výtvarné nadání. I takový rodič, který má pocit, že „neumí“ kreslit, může 

dát dítěti dobrý základ, pokud mu tyto a jiné činnosti nabídne. Je opravdu velmi důležité 

s dětmi od raného věku tvořit, nabídnout jim podnětné prostředí k jejich všestrannému rozvo-

ji. V době televizí a počítačů stále více dítě právě sledováním obrazovky tráví volný čas. Zís-

kávají sice kvalitní informace přes monitor, ale vytrácí se přímý hmatový kontakt s předměty, 

tvary, materiály. Ten patří mezi velkou životní zkušenost. Pokuste se srovnat procházku pří-

rodou s přírodovědným dokumentem v televizi. Kontakt tam prostě chybí a plno smyslů zů-

stává ochuzeno. 

„A proto při výtvarných činnostech různého 

druhu, bychom měli dosáhnout hlavně toho, 

aby ve výtvorech dětí nebyly zachyceny jen 

vědní poznatky nebo etická ponaučení, ale 

aby v nich šlo v prvé řadě o smysly, o fasci-

nující prožitky, o překvapující objevy, zážit-

ky, city. Sami poznáme, kdy se pohybujeme 

v okruhu vědních poznatků a poučení a kdy 

přesahujeme na pole zážitků a nové zkuše-

nosti.“
50

 

Malba 

Malba, je jedna z nejčastěji používaných technik u dětí předškolního věku. Při používání ba-

rev za pomoci štětců, ale i rukou, nohou či předmětů z dětského okolí (autíčko, hřeben, díl 

stavebnice) prožívají něco nepopsatelného.  

Mladší děti často zkoumají, co barva po pře-

nesení na plochu udělá. Starší děti již zvlád-

nou barvy kombinovat, míchat a vytvářet 

různé odstíny. S dětmi využívám malby na 

skleněnou výplň oken, kdy si takto dotváříme 

vizuální prostředí k tématu TVP.  

„Malba předškolních dětí je výrazem intui-

tivního ztvárnění emocí, vztahů, prožitků a 
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 Zboř, J.: Projekty a metodické řady. Časopis Výtvarná výchova, č. 1. Praha: 1994, str. 4 - 5 

Obrázek 4: Malba temperou  

Obrázek 5: Rytí do malby 
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skutečností našeho světa. Děti barvy cítí jako barevné hmoty. Chápou se jich nejen štětcem, 

ale často i rukama a v přeneseném smyslu slova celou bytostí. Vnímání, prožívání a uplatňo-

vání řeči barev tak nabývá podoby specifické neverbální komunikace, kterou se vzájemně 

oslovují a jeden druhému naslouchají.“
51

 

Vyjadřovací techniky malby:   

o malba temperou, 

o malba vodovými knoflíkovými barvami,   

o malba pastelem. 

Grafika 

Grafika je jedna z obtížnějších technik, proto v mateřské škole 

využívám jen některé druhy např. otisky, tisk z šablon, sítotisk, 

monotyp. Děti přesto baví a zaujme hlavně pro moment pře-

kvapení.   

„Grafika a uvědomělé respektování výtvarného řádu vnáší do 

výtvarné výchovy protiváhu předchozím, emocionálně zabarve-

ným aktivitám. Redukce skutečnosti do řeči grafických technik i 

jejich relativní složitost vyžaduje vedle citového či výtvarného 

přístupu i přístup rozumový. Žáky proto grafika obohacuje o jiný způsob vyjadřování, jehož 

základem je výtvarné myšlení. Dítě dokáže samostatně pochopit a zvládnout řadu technik, 

není však schopno objevit vyjadřovací pro-

středky grafických technik. Proto se musí 

nejprve seznámit s principy tisku a spojit si 

určité výtvarné úkony s výslednou podobou 

grafického listu.“
52

 

Přípravné grafické techniky: 

o gumotisk, 

o rytá kresba,   

o odkrývací technika na voskovém pod-

kladu, 

o kreslený monotyp neboli protisk, 
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Obrázek 6: Linorit 

Obrázek 7: Sítotisk 
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o otisky. 

Techniky tisku z výšky: 

o tisk z šablon, 

o tisk z koláže,  

o papírořez, 

o sádroryt, 

o linoryt. 

Techniky tisku z hloubky: 

o papíroryt, 

o suchá jehla. 

Techniky z tisku z plochy: 

o monotyp.  

Grafika a soudobá technika: 

o xeroxová grafika, 

o počítačová grafika, 

Některé techniky jsou určeny pro zkušenější 

výtvarníky a při jejich vzniku je potřeba mít 

speciální vybavení. Jak píše Hazuková
53

, 

plno složitějších technik může učitelka ma-

teřské školy využít ve své výtvarné práci 

např. k ukázce, motivaci. Já využívám ve své 

výtvarné práci složitějších, technik např. jako 

podkladu ke kolážím, které vytvoří děti, 

vzniku vizuálního prostředí v prostorech 

školy apod. 

Plastická a prostorová tvorba 

Děti rády tvoří v písku, v blátě, v hlíně, v těstě, v modelíně. Je to pro ně něco úplně jiného než 

tužka a papír. Dostanou možnost tvořit do trojrozměrného prostoru a to jim dává jiný pohled, 

vizi, zkušenost.  
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 Hazuková, H.: Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, 2011, str. 53 

Obrázek 9: Modelování z papíru  

Obrázek 8: Modelování z modelíny 
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Při poznávání by mělo mít dítě možnost si věc, či předmět prozkoumat všemi smysly. A hmat 

je pro dítě jeden z prvořadých smyslů.    

„Plastická a prostorová tvorba úzce navazuje na první dojmy, kterými malé dítě reaguje na 

své okolí. Uchopuje předměty, tiskne je a zvedá, zkoumá je ústy. Vnímá povrch a jejich kvality 

– poddajnost či pevnost, chlad nebo teplo, hladkost a drsnost, tíhu a lehkost. Náš způsob živo-

ta, orientovaný na vizuálně vnímaný svět barev a tvarů, postupně potlačuje vnímání hmato-

vých podnětů z okolí. Často se jimi jen automaticky ubezpečujeme, že nám nehrozí nebezpečí 

– chlad, popálení, možnost úrazu. Schopnost prožívání hmatových vjemů nám však zůstává 

trvale zachována. Zavřeme-li oči, soustředíme-li se a dotýkáme-li se předmětů a materiálů 

v našem okolí, silně vnímáme jejich kvality. Klidná snaha o vcítění se tak přináší řadu podně-

tů, které nás nečekaně jasně oslovují.“
54

  

Techniky a postupy při modelování, tvarování, konstruování: 

o modelování v sochařském pojetí, 

o sochařská hlína, 

o sádra, 

o skulptivní pojetí modelování,   

o keramické pojetí modelování,   

o tvarování materiálu, 

o papír, 

o jiné plošné materiály (kovové fo-

lie, alobalová folie…), 

o materiály lineárního charakteru 

(drát), 

o konstruování z daných prvků, 

o stavebnice, 

o průmyslové odpady, 

o technické prvky, 

o přírodní prvky. 

Současné výtvarné postupy 

Netradičně, jinak… děti rády experimentují a seznamují se s novými věcmi, poznatky a rádi 

i jinak – nově tvoří. Frotáží mohou objevit překvapení, které se ukrývá pod papírem. Koláž 
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Obrázek 10: Frotáž listí 
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dává možnost tvořit s různorodým materiálem, kombinovat jej. Moment překvapení nebo 

i radost z barevné stopy jsou pro dítě hnacím motorem k chuti dál tvořit, objevovat, poznávat. 

„Soudobé výtvarné postupy v sobě nesou nové možnosti výrazu. Dospěli k nim umělci dvacá-

tého století, které do té doby výtvarné umění neznalo, a nezvykle je používali. Tak vnesla první 

polovina našeho století do výtvarného umění netradiční postupy, které vycházely 

z prohloubeného vztahu umělců ke světu, k životu a k lidskému nitru. Některé postupy se 

uplatnily jen jednou nebo v díle jediného umělce, jiné získaly stálé místo ve výtvarném umění. 

Mnohých inspirativních podnětů se ujali umělci dalších generací, protože v nich objevili oslo-

vující výtvarné a výrazové prostředky.“
55

 

Oblíbené výtvarné postupy: 

o frotáž, 

o koláž,  

o muchláž. 

 Objektová a akční tvorba:  

o dialogy s předměty, 

o setkání s prostředím, 

o návraty k přírodě, 

o zkušenosti vlastního těla. 

Formát a druh papíru 

Druh papíru volíme podle konkrétního vý-

tvarného záměru. Ráda a často při své práci využívám odpadový papír – balící, novinový, 

různé reklamní letáky, papír z kalendářů, kartony, ale i papíry v různých formách – papírové 

role, kartony různých povrchů a síly, papírové odřezky, krabice… a papíry různých barev.  

Vždy však záleží, k jaké činnosti budu připravený papír potřebovat. Pokud nevím, jak bude 

např. barva na papír reagovat, je dobré si vše nejprve vyzkoušet. 

Také velikost formátu je pro výtvarné činnosti důležitá. Je vhodné nechat děti, ať se zamyslí, 

rozvrhnou si, jak velkou plochu budou potřebovat. Tím dětem předáme zodpovědnost a po-

třebnou důležitost. Ony se stávají těmi, kdo tvoří, kdo vytváří „něco“ svého, „něco“ ze sebe. 

Velikost se dá upravit nejen stříháním, ale i trháním, řezáním papíru na různé tvary, jak pravi-

delné, tak nepravidelné.  
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Obrázek 11: Muchláž 
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Nemusíme však pokaždé při výtvarných činnostech používat jako podklad papír. Stejně dobře 

se dá malovat na okenní skla mateřské školy, textil, dřevo, kámen. 

 Práce s výtvarným dílem 

Českolipsko, odkud pocházím, je krajem sklářů. Několikrát jsme měli s dětmi z mateřské ško-

ly možnost sklářské umění vidět přímo u sklářské pece. Jak vzniká sklo? Jak je těžké fouk-

nout do sklářské píšťaly? Nešlo jen o povolání skláře. Děti měly možnost vnímat atmosféru, 

křehkost materiálu, barvy, světlo, teplo, žár. Vidět člověka, který něco dokáže, něco umí, že 

předmět, který vzniká, utváří v závislosti na lidském pohybu.  

Výtvarné techniky, o kterých se zmiňuji, využívám při tvorbě s dětmi v mateřské škole. Stojí 

však za zmínku, že některé těžší formy, jako např. některé grafické techniky se s dětmi 

v mateřské škole dělat nedají, pokud na ně není škola vybavena jak technicky, tak prostorově.  

Může je však učitel využít a připravit např. k podkladu pro další činnosti a dětem je tak před-

stavit.  Je vhodné výtvarné techniky kombinovat např. v otiscích rozpůleného jablka hledat 

předměty, věci, které nás obklopují. Tuší dokreslit chybějící části. Pro pedagoga je důležité 

seznámit se s výtvarnou technikou a vyzkoušet si ji, než ji dítěti nabídne.   

Při návštěvách dílen – textilní (tisk na textil), svíčkárny (odlití svíčky), papírny (vznik ručního 

papíru) získávají děti možnost vyzkoušet si pracovat v jiném prostředí s jinými lidmi - vzdě-

lávacími pracovníky, kteří jsou důležitými zprostředkovateli. 

Vhodnými prostředky, které nám pomáhají rozvíjet tvořivost, jsou různé činnosti: vytrhávání 

 papíru, stříhání, modelování, navlékání korálků, manipulace s drobnými předměty jako je 

stavba mozaiky, zapínání a rozepínání knoflíků, malování, kreslení, hra s prsty. Materiály, 

které používám při výtvarné a pracovní činnosti, při jejichž použití se rozvíjí jemná motorika, 

a nejenom ta, jsou různé – např. různé druhy a barvy papírů, lepidla, různé druhy barev, křídy, 

pastely, tuše, látky, provázky, nůžky, přírodní materiál, korálky, stužky, luštěniny, různá se-

mínka, knoflíky.  K tvorbě nejrůznějších dětských artefaktů a děl schovávám i odpadní mate-

riál, jako jsou ruličky od toaletního papíru, kousky polystyrenu, papírové krabičky, korkové 

špunty, skleněné lahve neobvyklých tvarů, sítě, pohlednice, prázdná plata od bonboniéry, víč-

ka od plastových lahví, přírodní materiál… S takovou různorodou sbírkou materiálu se tvoří 

velice dobře. Při shánění materiálu mi pomáhají i rodiče dětí. 
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1.9 Postavení výchovy uměním v systému všeobecného vzdělávání 

Vnímavým se člověk rodí. Autorka knihy Teaching Integrated Art in the Primary School
56

 

popisuje, jak novorozeně reaguje na světlo a tmu. Dále pak, jak přichází celoživotní vizuální 

interakce s prostředím. Postupně se k tomu rozvíjí postoje. Vizuální představy se objeví, když 

se stimuluje představivost – nejprve rodič, později učitel poskytuje popisné informace a to 

povzbuzuje senzorické odezvy. Už ve dvou letech děti začínají chápat, jak symbolicky užít 

umění, a síla grafického znázornění roste s pokrokem ve škole.  

Děti začínají vnímat a chápat vizuální svět doma, z nejbližšího okolí, které dítě obklopuje. 

Autorka knihy Teaching Integrated Arts in the Primary School
57

 popisuje prvotní vnímání 

vizuálně takto:„ Děti se seznamují s materiály, které je obklopují - hračky, obrázkové knihy, 

rozmístění nábytku, vzory na tapetách a závěsech. Vidění přichází před mluvením.“  

Vizuální vnímání je úzce spjato s rozvojem kreativity a dovedností vedoucích k artefaktu. 

Děti se učí o umění minulých generací a ostatních kultur. Nejefektivnější způsob, jak pomoci 

dětem rozumět práci ostatních umělců, je skrz jejich vlastní zkušenost. A také opačně, uvede-

ní dětí do světa výtvarného umění. To je důležité již ve školkách – návštěvy galerií, muzeí. 

Jak píše autorka ve své knize Teaching Integrated Arts in the Primary School
58

 je důležité, 

aby učitel rozpoznal vhodné použití materiálů a nápadů korespondujících s vývojem dětí 

a jejich chápáním povahy výtvarného umění – malování, koláž, sochy, hlína, písek, dřevo. 

Kreativní vyučování však ne vždy vede ke kreativitě. 

Pokud nabídneme dětem kresbu přímo v galerii, před vybraným dílem s možností zachycení 

např. barev, atmosféry samotnými dětmi, přináší to zcela jiné vnímání umění. Dítě se může 

inspirovat pro vlastní tvorbu. 

Myslím si, že ne každý se umí dívat kolem sebe, všímat si drobností, maličkostí, detailů, jen 

tak se zastavit a sledovat pohyb mraků, barevnost podzimního listí, vnímat sílu větru, nastavit 

tvář sluníčku, nebát se pohladit broučka v trávě… Dá se tomu však naučit. Třeba tím, že se 

s dětmi zastavíme a ukážeme, povíme si, naznačíme jak… I tak se dá učit vnímat vše, co nás 

obklopuje, čeho jsme součástí. Jsou to jen malé střípky, díky nimž se děti stanou vnímavější-

mi, citlivějšími a pozornějšími nejen k sobě, ale i ke svému okolí, k přírodě, jejíž jsme součás-

tí. 
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Podobný postoj k podpoře vizuálního vnímání umění má artefiletika, které se věnují v knize 

Výtvarné čarování autoři Slavíková, Hazuková a Slavík. Píší: „Cílem artefiletiky je výchovně 

zhodnotit výtvarnou aktivitu jako symbolického prostředníka mezi niterním světem dítěte 

a světem lidské kultury nebo přírody. Jejím hlavním záměrem je zprostředkovat dětem cestu 

ke světu kultury i přírody na základě jejich výtvarných zážitků. Výtvarný projev dítěte má vždy 

více nebo méně zřetelnou souvislost s vizuálními a jinými uměleckými formami kultury, ve 

kterém dítě žije a vyrůstá, i s formami přírody, která je pradávnou kolébkou všech lidí. Měli 

bychom tyto souvislosti pro dítě odhalit a na jejich základě mu otevřít brány poznání.“
59

 

Názor autora A. D. Efland v knize Art and Cognition je, že umělecká díla jsou složité a cenné 

lidské výtvory schopné poskytnout znalost, estetický zážitek i zábavu. Popisuje zde přinej-

menším tři problémy, které ovlivňují umění jako předmět v obecném vzdělávání: 

o „Stále převažuje tendence, považovat umění za způsob zábavy, ale ne za přispěvatele 

kultivace mysli a formování osobnosti. 

o Nutnost si uvědomit, jak velkou roli hraje umění v celkovém kognitivním vývoji. 

o Je důležité překonat předsudky vůči umění, vyučující si stále nejsou jisti, jak využít 

umění k rozvoji kognitivních schopností u dětí a jaké prostředky použít 

k hodnocení.“
60

 

Proč bychom měli právě umění integrovat do vzdělávací nabídky? 

Autorka knihy Teaching Integrated Arts in the primary School zdůvodňuje nutnost integrovat 

umění mezi vzdělávací proces takto: 

o „Dělání umění zahrnuje všechny praktické zkušenosti dětí, když se učí jak tančit, ma-

lovat, psát nebo tvořit hudbu. 

o Jak děti postupují během školního roku, jejich seznámení se s jednotlivými formami 

umění se prohlubuje, získávají znalosti, které odpovídají jejich stupni zkušeností. 

o Praktické zkušenosti jsou podpořeny schopností diskutovat nebo psát o uměleckých dí-

lech. 

o Objevování sociálních, kulturních a historických aspektů umění znamená, že děti mo-

hou z knih, nahrávek, artefaktů, CD rozšířit svůj horizont a prohloubit porozumění. 

Povzbuzuje to děti k získání kontextuální znalosti.“
61
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Vycházím z výtvarných činností a od nich se dostávám k dalším aktivitám, oborům. Mým 

cílem však není vidět jen výtvor či produkt, ale důležitý je samotný proces tvorby, co u něj 

dítě prožívá, originalita, samostatnost v rozhodování dítěte, forma, materiál.  Výtvarná vý-

chova má velice důležité místo ve vytváření osobnosti dítěte předškolního věku. Umění pod-

něcuje tvorbu představ, rozvíjí smysly. Využívám i ostatních druhů umění, jako je divadlo, 

tanec, hudba. Jednotlivé formy umění se mohou ovlivňovat, např. dokončená malba může dát 

vzniknout novým nápadům pro pohyb, tanec, dramatizaci a tím rozšířit vzdělávací nabídku, 

neuzavírat činnost, ale pokračovat směrem, který vyplyne z nastalé situace na popud dětí. 

Výsledná činnost tak dosahuje gradace. 

Vlastnoručně vytvořeným artefaktem se stává dítě součástí umění. Je zde propojena pozoro-

vací schopnost s tvořivostí, fantazií, zkušeností. Cokoli dítě obklopuje, jej ovlivňuje a tím na 

něj nějakým způsobem působí. Návštěvami výstav, galerií, knihoven či muzeí se vytváří 

vztah k uměleckým, duchovním i historickým hodnotám. 

1.10 Shrnutí teoretické části 

V teoretické části se zabývám pohledem do historie. Popisuji postavení výtvarné výchovy ve 

vzdělávání, kdy se výtvarná výchova objevovala od počátku lidské civilizace více či méně ve 

všech systémech vzdělávání.  

Dále jsem se zaměřila na dnešní mateřskou školu, její východiska plánování vzdělávací na-

bídky. Představuji Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, z kterého vyplý-

vají současné cíle předškolního vzdělávání, zpracovávané podrobněji ve školním vzdělávacím 

programu. Následně pak v třídním vzdělávacím programu.  

Předškolní věk je obdobím dítěte, kdy je schopné přirozeně vnímat, přijímat, prožívat vše 

kolem sebe, za pomoci všech smyslů. Nebojí se experimentovat.  

Třídní vzdělávací program blíže představuji jako projekt, kterým prochází jednotící myšlenka, 

kostra. To je stěžejní v mezioborové integraci, která nám dokazuje, že vše souvisí se vším 

a nelze děti vzdělávat postupně v jednotlivých oborech. Do výtvarného tvoření, cítění a proží-

vání je možné zakomponovat všechny oblasti vzdělávání a naopak. Z vlastní zkušenosti popi-

suji postup při tvorbě třídního vzdělávacího programu a kladu důraz na téma, vizuální pro-

středí třídy, motivační prostředky i aktivní přístup učitele. V neposlední řadě nesmím opome-

nout důležitost osobnostního působení dítěte a jeho možnosti ovlivnit vývojovou linku třídní-

ho vzdělávacího programu. Správné nastavení těchto částí se odráží v aktivním přístupu dětí, 

jejich zapojení se do projektu svým osobitým přístupem, názorem, prožitkem.   

Upozorňuji na rizika spojená s tvorbou třídního vzdělávacího programu.   
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Výtvarnou výchovu představuji jako výchovu s jejími cíli, výtvarnými aktivitami, prostředky, 

technikami a instrumenty, kterými se utváří výtvarná kultura, cit, vnímavost, prožitek, styl, 

vkus, postoj. 

Na tuto část navazuje výzkumná část, která se zaměří na to, jak připravují a uplatňují postupy 

učitelky mateřských škol v praxi, jaké mají zkušenosti s přípravou třídního vzdělávacího pro-

gramu, s jeho východisky a s využitím výchov k propojenosti všech oblastí vzdělávání. 

2 Výzkumná část 
Tématem celé diplomové práce je tvorba třídního vzdělávacího programu pro děti předškolní-

ho věku, kdy při jeho vzniku se východiskem stává výtvarná výchova, činnosti a aktivity s ní 

spojené, její možnosti a význam pro rozvoj tvořivého myšlení dětí, rozvoj vnímavosti, citli-

vosti dětí. Výzkumná část se bude věnovat výzkumu v této problematice.  

V první části výzkumná sonda mapuje východiska, vlivy, témata, inspiraci, využití motivač-

ního prostředku, potřebu opory a orientace v kurikulárních dokumentech při přípravě třídního 

vzdělávacího programu v praxi oborových kolegyň. Na základě předběžného dotazová-

ní a rozboru odpovědí bude proveden polo-strukturovaný rozhovor s učitelkami z MŠ, který je 

zaměřen na získání konkrétních informací z oblasti postupů a zkušeností s přípravou třídního 

vzdělávacího programu. Otázky se týkají pouze skupiny participantek, nejsou míněny ve 

smyslu výpovědi o reprezentativním vzorku. 

2.1 Základní otázky výzkumu 

  Mají učitelky možnost při tvorbě třídního vzdělávacího programu si volit téma, pod-

témata, integrované bloky nebo je mají dané ve školním vzdělávacím programu?  

 Jak, čím jsou ovlivňovány a z jakých materiálů učitelky při tvorbě třídního vzděláva-

cího programu pro děti předškolního věku čerpají? 

 Jakými prostředky přibližují vzdělávání obsažené v třídním vzdělávacím programu dí-

těti?  

 Vycházejí při plánování třídního vzdělávacího programu z některých z výchov tak, 

aby ve vzdělávání byly obsaženy všechny vzdělávací oblasti? 

Tyto otázky budu řešit metodou sběru a analýzy zjištěných dat, a to dotazníkovým šetře-

ním, rozhovory a analýzou své vlastní činnosti. 
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2.2 Metody výzkumu 

První část zkoumání bude provedena formou dotazníkového šetření mezi oborovými kolegy-

němi, učitelkami z mateřských škol. Dotazníky budou předkládány osobně a kolegyně sezná-

mím se záměry a důvody výzkumu. V případě jejich zájmu a souhlasu s účastí ve výzkumu 

jim bude předložen dvoustránkový dotazník s obecnými okruhy otázek zaměřených na možné 

souvislosti při plánování třídního vzdělávacího programu. 

Druhou částí výzkumu bude polo-strukturovaný rozhovor s učitelkami zaměřený cíleně na 

konkrétní problematiku toho přístupu ke vzdělávání. Podkladem pro otázky k rozhovoru bude 

dotazníkové šetření i studium literatury. 

2.3 Charakteristika výběrového souboru62 

Pro dotazníkové šetření byly osloveny učitelky a jedna ředitelka z mateřských škol, které mají 

praxi v oboru a které osobně znám. Jejich školky se nacházejí v českolipském regionu, jedna 

MŠ se nachází v kladenském regionu, jedna v regionu města Louny a Litoměřic. Některé MŠ 

stojí ve městě, jiné v přilehlých obcích. Většinu školek znám ze své studijní praxe 

a z pořádání seminářů, či sekcí. Všechny dotazované učitelky mě znají, mohly se na mne ob-

rátit s případnými dotazy k otázkám, při rozhovorech tak částečně odpadla fáze získání důvě-

ry. V praktickém výzkumu jsem pracovala s 1. třídou MŠ Kvítko (viz. Praktická část). 

2.4 Dotazníkové šetření 

Dotazníkové otázky jsem sestavila do třech kategorií, které měly zjistit, jaké otázky jsou 

v této problematice zásadní, které záležitosti by mohly mít vliv nebo souvislosti s plánováním 

či vycházení při plánování TVP z některé z výchov či jak moc hluboce a čím jsou ovlivňová-

ny samy učitelky. Druhy otázek byly uzavřené s odpověďmi ano/ne, otevřené s možností vy-

jádřit se svými slovy i polo uzavřené s výběrem možností (viz Příloha A). Dotazníkového 

šetření se účastnilo deset učitelek či ředitelek mateřských škol. 

1) Informace o učitelce, která vyplňuje dotazník 

Dotazované učitelky byly ve věku 25 – 62 let. Všechny učitelky pracují s dětmi předškolního 

věku minimálně 7 let a maximálně 40let, jejich věk a praxe i životní zkušenosti se odrážejí 

i do zaměstnání, přístupu k dětem, pracovním postupům. Všechny učitelky měly kvalifikaci 

pro práci v MŠ, tři učitelky po studiu na vysoké pedagogické škole a ostatní na střední peda-

gogické škole. 
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Informace o učitelce sloužily spíše pro charakteristiku zvolených dotazovaných učitelek než 

pro samotný záměr výzkumu. 

2) Informace o školce, ve které učitelka pracuje 

Sedm učitelek učí ve státních mateřských školách, tři v soukromé mateřské škole. To by moh-

lo zaručit možnost porovnání v některých postupech a podmínkách. Rozdíl mezi státními 

a soukromými školkami nebyl v tomto ohledu patrný, oba druhy zařízení mají dostatek mož-

ností i kvalifikovaných pedagogů pro tvorbu třídního vzdělávacího programu. Zkoumání sou-

kromého nebo státního školského zařízení není předmětem této práce a této výzkumné sondy, 

a proto nebude tato oblast podkladem pro otázky k rozhovorům. 

3) Informace o vlastních zkušenostech s přípravou TVP. 

Devět učitelek z deseti má vlastní zkušenosti s přípravou třídního vzdělávacího programu 

a s jeho přípravou mají dvou až sedmiletou praxi. Jedna učitelka TVP nepřipravuje, má jej 

připravený od ředitelky MŠ, která však ve třídě předškolních dětí nepracuje.  

Dotazované učitelky se téměř shodly v odpovědi na možných skutečnostech, které je při pří-

pravě TVP ovlivňují: věkové složení dětí, aktivity školy, roční období. Tři učitelky dále zdů-

raznily návaznost z předešlého školního roku, vlastní nápad, intuici. Jedna učitelka odpovědě-

la, že neví. 

4) Informace o integrovaných blocích, tématech v TVP 

 a) integrované bloky učitelka volí a připravuje podle svého nápadu, zaměření třídy, 

intuice apod., z kterých dále vyplynou témata,  

b) integrované bloky jsou pevně dané v ŠVP, z kterých dále učitelka vychází a připra-

vuje témata.  

Sedm z deseti dotazovaných učitelek odpovědělo, že integrované bloky mají pevně dané již 

v ŠVP. TVP z nich vychází a většinou se shodovaly i jejich názvy např. Jaro, Léto, Podzim, 

Zima nebo Jak se rodí jaro, Jak hřeje léto, Jak maluje podzim, Jak čaruje zima nebo Podzim 

jako malovaný, Kouzelné Vánoce, Paní zima čaruje, Vrátka k jaru. Z těchto integrovaných 

bloků učitelky připravují témata a podtémata, která si buď volí samy a přizpůsobují je dětem, 

aktivitám MŠ, zahradním slavnostem, výletům apod. V odpovědích se pět učitelek shodlo, že 

ŠVP je zpracován i na několik let a tak zvolené integrované bloky a následná témata již něko-

likrát opakovala.  

Tři učitelky z deseti odpověděly, že mají možnost si název, počet i obsah integrovaných bloků 

samy zvolit. Takto připravují TVP již několikátým rokem. Mají vlastní praktickou zkušenost 
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s přípravou i použitím TVP, kde hlavním východiskem byla např. environmentální výchova, 

hudebně pohybová výchova, výtvarná výchova. Z jejich odpovědí bylo zřejmé, že mají s takto 

připravovanými programy bohaté zkušenosti, nebojí se používat nových metod, a přesto neo-

pomenou všechny ostatní výchovy, cíle u jednotlivých oblastí vzdělávání. 

5) Informace o možných dalších východiscích při přípravě třídního vzdělávacího pro-

gramu se zaměřením na výchovy. 

Všech deset učitelek se shodlo na odpovědi, že jejich TVP vychází ze ŠVP. Šest učitelek 

z deseti odpověděly, že jejich TVP nevychází z žádné z výchovy. Z toho jedna nepřipravuje 

TVP vůbec a druhá, má s praktickou přípravou TVP pouze roční zkušenost. Dalších pět oslo-

vených učitelek odpovědělo, že  jejich TVP obsahuje výchovy a snaží se je průběžně a pravi-

delně střídat a zařazovat do činností během celého dne, ale z žádné nevychází.  Tři učitelky 

odpověděly, že při přípravě TVP vycházejí z výchov. Při výběru výchovy jsou ovlivněny vý-

chovou, ke které mají z pedagogického pohledu nejblíže, ale přes zvolené téma se dokážou 

dostat se ke všem dalším výchovám, vzdělávacím oblastem. Uvedly i názvy TVP, které za 

jejich praxe realizovaly s výchovou jako východiskem, např. environmentální výchova – TVP 

„Voda“, hudebně pohybová výchova – TVP „Rok s písničkou“, výtvarná výchova – TVP 

„Pastelky“, dramatická výchova – TVP „Z pohádky do pohádky“.   

6) Informace o využití motivačních prostředků při realizaci TVP. 

Všech deset učitelek potvrdilo, že používají motivačního prostředku, chápou jej jako potřebný 

k navození, motivování dítěte pro činnost. Při výběru motivačního prostředku se již odpovědi 

rozcházejí.  

Čtyři učitelky z deseti volí náhodný motivační prostředek podle situace.  

Dvě učitelky z deseti volí motivační prostředek podle názvu jejich třídy, např. pavouka, žabku 

a tohoto prostředku používají k motivaci již několikátý rok, i témata TVP mají pevně daná již 

v ŠVP. 

Čtyři učitelky z deseti odpověděly, že volí motivační prostředek podle názvu TVP, většinou 

loutku, maňáska, předmět např. TVP „Rok s krtkem“ = motivační prostředek Krtek, TVP 

„Lesní království“ = motivační prostředek pařez (trůn) a loutka skřítka. Dále se tyto učitelky 

shodují v tom, že k hlavnímu motivačnímu prostředku během roku přibývají další motivační 

prostředky, které rozvíjejí a motivují dítě k dalším činnostem např. ke krtkovi lopatka, čepice, 

vařečka apod. výběr těchto motivačních prostředků ovlivňují témata, roční období, akce MŠ 

apod. (viz. Příloha B - Přepisy rozhovorů).  
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7) Vizuální prostředí třídy MŠ versus TVP. 

Na otázku, zda učitelky mění vzhled třídy, kout, či jiný prostor k tomu určený podle tématu 

TVP všech deset učitelek odpovědělo, že mění vzhled třídy podle tématu v TVP. Pod pojmem 

vzhled si však každá učitelka představila něco jiného. Šest učitelek z deseti mělo na mysli 

 změnu prostředí obměnami nástěnek dětskými výtvory. Nástěnky se nacházejí na chodbách 

či v šatnách MŠ. Tři učitelky z deseti odpověděly, že mění nejen nástěnky, ale vzhled celé 

MŠ, vystavují knížky, hry k tématu pro rodiče a někdy se na výzdobě třídy podílejí i děti. 

Jedna učitelka z deseti odpověděla, že kout, v kterém bude vznikat zpětná vazba TVP pro děti 

a rodiče, mají v prostoru herny a během školního roku se místo postupně utváří, vyvíjí a mění 

podle témat TVP. 

8) Informace o tom, jak moc je potřebné pro učitelku MŠ mít naplánovaný TVP. 

Tuto reflexi měly učitelky zhodnotit na základě zpětné vazby, která přichází, případně nepři-

chází, od dětí, ale také, a to hlavně, od učitelek samotných.  

Všechny učitelky se shodly na tom, že je pro ně důležité mít připravený TVP před začátkem 

školního roku. Podrobnějším dotazováním se odpovědi rozcházejí v tom, do jaké hloubky je 

potřebná příprava. Z odpovědí vyplývá, že jednodušší s přípravou to mají ty učitelky, které 

mají v TVP dané integrované bloky a do TVP připravují pouze témata.   

Ty učitelky, které si samy připravují celý TVP, se shodly na důležitost určité kostry projektu 

– centrální dějové lince, od které se odvíjí témata TVP a ta se realizují v činnostech a aktivi-

tách podle cílů RVP PV, potřeb a zaměření dětí (konkrétněji viz příloha B – Přepisy rozhovo-

rů). Zde je však důležité upozornit, že TVP by měl vycházet z potřeb dětí a také na ně umět 

patřičně reagovat. Učitelky, které si připravují TVP celý sami, se shodly na tom, že nejsou 

nijak svázány danými tématy i přes danou kostru projektu, která je pro ně důležitá a potřebná 

a projekt TVP je tím dostatečně pružný, doplňují jej v průběhu, mohou se odklonit podle 

zájmu dětí nebo nastalé situace. Naopak svázanost tématy si uvědomují dvě učitelky, které 

mají pevně daná témata TVP ve svých MŠ a uvítaly by změnu. Jedna učitelka z deseti odpo-

věděla, že by se ráda vrátila ke starému plánování podle Programu výchovně vzdělávací práce 

pro jesle a mateřské školy, neboť si je vědoma, že není kreativní, potřebuje přesné vedení 

a obtížně chápe nekonkrétnost cílů v RVP PV. 

2.4.1 Shrnutí dotazníkového šetření 

Na základě dotazníkového šetření vybraného vzorku učitelek jsem vyvodila tyto závěry. 
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Většina oslovených učitelek má praxi s přípravou a uvedením TVP do praxe zkušenost. Uvě-

domují si důležitá hlavní východiska a zohledňují – RVP PV, ŠVP, dítě, cíle, aktivity školy, 

vlastní nápad, intuici.  

Při posuzování odpovědí v dotaznících, se učitelky podle odpovědí rozdělily do dvou skupin. 

Skupina A  

Tři z deseti dotazovaných učitelek: 

 připravuje vlastní téma TVP, 

 umí využít výtvarnou výchovu či jiná východiska při tvorbě TVP a tak se i snaží ve 

svých školách pracovat a působit na dítě, 

 k tématu TVP má již zvolený motivační prostředek, který se někdy podle vývoje TVP 

doplňuje o další předměty, postavy, 

 shodly se na tom, že je pro většinu z nich potřebné mít TVP připravený před začátkem 

školního roku, a to v kostře, kde jsou názvy integrovaných bloků, motivační prostře-

dek, jasnou představu, jak využít možnosti třídy pro tzv. zpětnou vazbu, která se 

v průběhu mění a utváří tak, jak se obsah Třídního vzdělávacího programu vyvíjí.    

Skupina B  

Sedm z deseti dotazovaných učitelek: 

 nepřipravuje vlastní TVP, integrované bloky mají pevně dané v ŠVP, 

 potvrdilo opakovanost integrovaných bloků, témat i několik školních let za sebou,  

 využívá náhodně zvoleného motivačního prostředku, 

 nemá potřebu mít připravená témata před začátkem školního roku. 

2.5 Výzkumná sonda 

Výsledky dotazníkového šetření provedená metodou polo-strukturovaného rozhovoru, po-

sloužily jako vodítko pro směřování konkrétnějších otázek v rozhovorech s učitelkami MŠ 

(viz. Příloha 2- Přepisy rozhovorů). Ve výzkumu přípravy třídního vzdělávacího programu 

a využití možných východisek, jsem se ptala těch učitelek, které mají vlastní zkušenosti s pří-

pravou a tvorbou TVP pro děti předškolního věku a formulovala jsem následující výzkumnou 

otázku: Jaké mají učitelky v MŠ zkušenosti s přípravou třídního vzdělávacího programu, kte-

rý vychází z některé z výchov? Tato otázka byla následovně rozdělena do těchto specifických 

otázek: 
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1)  Jaké jsou postupy učitelek při přípravě TVP? 

2)  Proč učitelky volí nová témata a co je při jejich volbě ovlivňuje? 

3) Lze připravit TVP, který bude vycházet z výchovy? Podle čeho učitelka volí výcho-

zí výchovu?  

4) Popište zkušenosti s celoročním motivačním prostředkem. Jak na něj děti reagují? 

5) Ovlivňuje téma zvoleného TVP klima ve třídě, jak využíváte prožitků z činností 

k posílení pro- sociálních vztahů mezi dětmi? 

6) Jak moc je pro vás důležité mít možnost vlastní přípravy TVP a do jaké hloubky? 

Tyto otázky byly rozšířeny o další otázky, které měly konkrétněji zjistit hlubší odpovědi, tý-

kající se vlastních postupů a zkušeností jednotlivých učitelek. 

2.5.1 Rozbor rozhovorů 

Osm učitelek se účastnilo se souhlasem k nahrávání a participaci na výzkumu podrobnějšího 

rozhovoru. (podrobněji viz Příloha 2 – Přepisy rozhovorů). 

Otázka 1) Jaké jsou postupy učitelek při přípravě TVP? 

Před samotnou přípravou TVP učitelky vycházejí nejdříve z věkového složení dětí. Přípravu 

ovlivňuje skutečnost, zda v dalším školním roce se změní děti ve třídě, či budou se svoji sku-

pinou dětí pokračovat v následujícím školním roce. To je podle učitelek pro zvolení tématu 

nejpodstatnější. Pokud pokračují se stejnou skupinou dětí, shodla se většina učitelek, že mo-

hou navázat nejen na znalosti dětí, ale i nově zvoleným tématem a motivačním prostředkem. 

Dvě učitelky z dotazovaných měly zkušenost, že nechaly děti vybrat si z připravených mož-

ností, jak v dalším školním roce pokračovat. Většina dětí se nechtěla s tématem rozloučit a tak 

pokračovaly dál i v následujícím školním roce. Obě učitelky se shodly na tom, že bylo obtížné 

udržet stejnou či lepší úroveň témat a v průběhu roku proto volila možnost připojení nového 

motivačního prostředku k tomu původnímu k celkovému oživení TVP. Dále učitelky vychá-

zejí ze ŠVP a nabízených cílů.  

Otázka 2) Proč učitelky volí nová témata TVP a podle čeho? 

Oslovené učitelky se shodly na tom, že nemají rády stereotyp, motivuje je vymýšlet nové rea-

lizace. Inspiraci nacházejí v nejbližším okolí, v přírodě, v pohádkách, u kolegyň, v odborných 

časopisech i na praktických seminářích, které rozšiřují inspiraci. Dotazované učitelky spojo-

vala nelehká otázka: Jak dnešní děti zaujmout?   
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Otázka 3) Lze připravit TVP, který vychází z výchovy? Podle čeho učitelka volí při přípravě 

TVP výchozí výchovu? 

Jen tři z dotazovaných učitelek má zkušenost s přípravou TVP, který z některé z výchovy 

vychází. Tyto učitelky se shodují na tom, že jejich výběr výchovy je ovlivněn tou výchovou, 

která jim je nejblíže.  Učitelka, která má nejblíže k hudebně pohybové výchově se dokáže přes 

zpěv, pohyb, který je u dětí předškolního věku přirozený, dostat k dalším výchovně vzděláva-

cím činnostem. To samé však dokáže učitelka, která má blízko k dramatizaci. Vycházet při 

přípravě TVP z výchovy pro ně však není a ani nebylo prioritní. Až při společném rozhovoru 

si uvědomily východiska, nad kterými doposud nepřemýšlely. Shodly se, že prioritním je pro 

učitelky téma, které jim přes blízkou výchovu pomůže dostat se ke všem výchovám, do všech 

oblastí vzdělávání a to přirozenou cestou.  

Otázka 4) Popište zkušenosti s celoročním motivačním prostředkem. Jak na něj děti reagují? 

Pozitivním motivačním prostředkem podle dotazovaných učitelek je nejčastěji volená loutka 

(skřítek), předmět (klíče), zvíře (žába), ale i přírodní živel (vítr), postava z pohádky. Zvolený 

motivační prostředek má podle učitelek své místo ve třídě MŠ, v přímém dosahu dětí tak, aby 

jej mohly zapojit do svých her. Cituji odpověď z rozhovoru označeného písmenem E: „To, že 

si děti vzpomenou, zařadí, povídají si o motivačním prostředku, svědčí o vhodnosti jeho zvo-

lení. Ze své praxe učitelky volím motivační prostředek podle věku dětí – od jednoduššího ke 

složitějšímu. Pracovala jsem s tříletými dětmi a společným celoročním tématem pro nás byl 

kos, jednoduchý černý ptáček, který je po celý rok kolem nás. V současné době pracuji 

s předškolními, pěti až šestiletými, dětmi a zvolila jsem téma Vítr. Sama jsem temperamentní 

a už teď vím, jak budu činnosti dětem přestavovat. Děti jsou také o rok starší a možná „neu-

chopitelnost“ názvu tématu vidím pro rozvoj fantazie a představivosti jako prioritní…“ Zá-

sadní a stěžejní vidí učitelky ve významu celistvosti, provázanosti TVP právě v kontextu na 

přípravu na ZŠ a na život ve společnosti, kdy je u dětí potřeba podporovat přirozenou zvída-

vost, empatii a učit je a rozvíjet fantazii, řeč, smysly, dívat se kolem sebe, všímat si a vést je 

k uvědomění si, že vše souvisí se vším.    

Otázka 5) Ovlivňuje téma zvoleného TVP klima ve třídě, jak využíváte prožitků z činností 

k posílení pro-sociálních vztahů mezi dětmi? 

Učitelky vnímají téma jako prostředek k motivování dětí k činnosti. Téma, tím jak prolíná 

všemi oblastmi vzdělávání a výchovami, se stává součástí každodenního setkávání s dítětem. 

Přes hru, příběh, jej dítě přijme a tím, co a jak prožívá, se utvářejí jeho zkušenosti nejen 
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k sobě samému, ale i k druhému, ostatním. Dítě citlivě a vnímavě vedené nejen ke všemu ži-

vému bude citlivě vnímat vše kolem sebe, nebude a nestane se lhostejným.  

Otázka 6) Jak moc je pro vás důležité mít možnost vlastní přípravy TVP? 

Tvořit si vlastní TVP dává dotazovaným učitelkám svobodu, možnost realizace vlastní kreati-

vity, postoje, vnímání světa. Většina dotazovaných učitelek si však nemyslí, že je vhodné mít 

celý TVP dopředu připraven. Podstatná je centrální dějová linka, kostra.  

2.5.2 Shrnutí rozhovorů 

S tvorbou TVP mají učitelky velké zkušenosti, využívají k tomu ŠVP, výchovy, motivačních 

prostředků, odborné literatury, vlastní nápady, zkušenosti a postřehy ze seminářů. Většina 

učitelek využívá tématu k propojenosti a provázanosti jako celku, příběhu, kterým se snáze 

přiblíží k dítěti a přiblíží tak vzdělávání dítěti. Výchovu jako východisko si některé učitelky 

umí představit, ale prioritou se pro ně v přípravě TVP stává téma blízké dítěti. Výchovu prefe-

rují tu, ke které mají jako učitelky nejblíže a od ní se dostávají k dalším výchovám. Jednalo se 

převážně o starší učitelky s letitou praxí a zkušenostmi. Možnost samostatně tvořit TVP klad-

ně hodnotí většina učitelek, některé to však neměly možnost zkusit. Dále z odpovědí vyplývá, 

že jsou mezi dotazovanými i učitelky, které vyžadují přesně rozepsaná témata, kterých se ve 

svém působení na dítě drží a nemění je i několik let převážně: jaro – léto - podzim – zima. 

Jsem přesvědčená, že při každoročním opakování tématu vzniká stereotyp, který se odráží 

v přípravě nejen výtvarných činností, ale i v další vzdělávací nabídce, bez dostatečně využité-

ho předpokládaného potenciálu jak pedagoga, tak dětí. Takto vzniklý TVP nenutí učitelku 

vymýšlet nově činnosti, aktivity, celkové zaměření třídy. Nevychází z potřeb dítěte.   

2.6 Shrnutí výzkumné části 

Výzkumná část měla za úkol zmapovat z výzkumné sondy vzorku pedagogů z mateřských 

škol zkušenosti současných učitelek s vlastní tvorbou a přípravou třídního vzdělávacího pro-

gramu pro děti předškolního věku. 

V dotazníkovém šetření bylo osloveno deset učitelek, které dotazníky vyplnily na základě 

reflexe svých zkušeností s tvorbou a přípravou třídního vzdělávacího programu. Tyto učitelky 

se dobře orientují ve východiscích při tvorbě. Znají, jak dítěti přiblížit vzdělávací nabídku. 

Většina učitelek má k tvorbě třídního vzdělávacího programu kladný přístup, nebojí se čerpat 

ze svých zkušeností a nápadů i zkušeností jiných kolegyň, prostředí, seminářů, odborné litera-

tury. Pro některé učitelky je však tvorba třídního vzdělávacího programu stále obtížná, a tak 

využívají možnosti již připraveného třídního vzdělávacího programu někým jiným s opakují-

cími se tématy. To vidím jako jedno z rizik v rozvíjení osobnosti, kreativity a tvořivosti dítěte. 
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TVP je pro učitele pomocníkem při uvědomování si toho, jak dítěti přiblížit vzdělávací nabíd-

ku, aby byla pestrá, měla logiku, návaznost na další činnost, a tím rozvíjela celkovou osobnost 

dítěte a ne aby vedla k postupně vznikajícímu stereotypu. K tomu, aby byla vzdělávací nabíd-

ka pestrá, by mohl pomoci učitelům i vhodně zvolený motivační prostředek, který je však 

v mnoha případech málo nápaditý, často náhodný a opakující se.    

Na toto dotazníkové šetření navazovala výzkumná sonda formou rozhovorů s osmi učitelkami 

(4 z nich se již zapojily do předchozího dotazování). 

Rozhovory měly zjistit již konkrétní postupy při tvorbě třídního vzdělávacího programu. Uká-

zalo se, že učitelky hojně využívají svých zkušeností, nápadů k co nejbližšímu přiblížení 

vzdělávací nabídky dítěti. Uvědomují si, že třídní vzdělávací program by se měl přizpůsobit 

dítěti, situacím, potřebám. Většina učitelek volí jako východisko při tvorbě třídního vzděláva-

cího programu téma a přes výchovu, která je učitelce nejblíže, nabízí dětem činnosti, aktivity, 

které je dovedou k ostatním výchovám, ke všem oblastem vzdělávání. Výtvarnou či jinou 

výchovu však volí jako východisko při tvorbě třídního vzdělávacího programu jen minimum 

dotazovaných učitelek, i když si to po společném diskutování umí většina z dotazovaných 

učitelek představit. Společný rozhovor nad tímto tématem berou jako jednu z přínosných 

možností, jak se nad přípravou třídního vzdělávacího programu zamyslet, změnit a pokusit se 

jej připravit jinak, nově.    

V praktické části se zaměřuji na tvorbu třídního vzdělávacího programu za pomoci výtvarné 

výchovy. Snahou bylo pokusit se najít spojující nit mezi jednotlivými činnostmi, výchovami, 

oblastmi vzdělávání. Niť, která by dítě se zaujetím vtáhla do příběhu, stala se mu průvodkyní 

na cestě za poznáním, ale nesvázala jej a ponechala mu dostatek prostoru k projevu, aktivní-

mu přístupu, vlastnímu názoru, tvořivosti.  
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3 Praktická část 

3.1 Úvod 

Pracuji jako učitelka mateřské školy a ve své diplomové práci představuji TVP pro třídu vě-

kově smíšených dětí z mateřské školy Kvítko v České Lípě. Téma - námět třídního vzděláva-

cího programu, celoročního projektu, vychází pohádkového námětu.  TVP koresponduje 

se školním vzdělávacím programem školy.  

„Rozsévej květy všude a stále, kamkoliv životem jdeš, protože se ti málokdy podaří jít ještě 

jednou po téže cestě…“ (neznámý autor) 

3.2 Třídní vzdělávací program Rumcajsovy boty 

3.2.1 Základní charakteristika (návrh a realizace) 

K tvorbě tohoto třídního vzdělávacího programu mě inspirovala nabídka aktivit školního 

vzdělávacího programu naší mateřské školy. Protože všude musíme dojít – do školky, do 

knihovny, do tělocvičny, do bazénu, na stadion na bruslení, hledala jsem spojovací článek 

mezi všemi aktivitami, které naše školka dětem nabízí. Napadly mě boty.  

Třídní vzdělávací program byl vytvořen pro konkrétní skupinu dětí 1. třídy MŠ Kvítko 

v České Lípě ve věku 3 – 6 let. 

3.2.2 Výchovný a vzdělávací záměr 

Celoročním námětem tohoto tematického celku jsou boty. Boty staré, nové, různých velikostí. 

A protože každý pár bot je jiný a hodí se na jinou cestu, místo, do jiného prostředí, osobu, tak 

nás i každý pár bot jinam zavede a bude mít svůj příběh. První boty budou bačkůrky. Proč? 

Sejdeme se po prázdninách ve školce a každý je má… nové a barevné. Jak se postupně další 

boty ve třídě objevovaly, děti se ptaly, odkud se berou. Kdo šije boty? Švec.  Nejznámější 

pohádkový švec je Rumcajs. A tak jsme si Rumcajce od Radka Pilaře pozvali do školky. 

3.2.3 Cíle projektu  

Tematický celek je inspirován botou. Botou, která je pro většinu z nás běžně používanou věcí. 

Při kupování nových bot řešíme velikost, využití, ale také vzhled. Boty volíme podle toho, 

kam jdeme, zda sportovat či snad do divadla. Většina z nás si také boty udržuje v čistotě 

a suchu. Pokud všechno tohle boty splňují, tak se stávají věcí, nad kterou se již nijak zvlášť 

nepozastavujeme. 
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Cílem tohoto projektu bylo pokusit se naučit děti vnímat a pohlížet na boty jinak, než jen na 

věc. Pokusit se motivací přijmout boty za prostředek k učení, poznávání. Vdechnout botám 

život, příběh, charakter. Za pomoci dětské fantazie a představivosti vymýšlet příběhy: komu 

snad boty patřily, kdo je nosil? Zapojit boty do her a činností dětí, kdy se boty mohou stát 

úkrytem pro dopis či obrázek, rodinku špačků či lze botu proměnit v útočiště zmrzlému kotěti. 

Posilovat v dané skupině dětí jejich prosociální chování a rozvíjet jejich citové schopnosti, 

fantazii, představivost, přemýšlení, hledání variant a možností, podporovat tvořivost, spolu-

práci, prohlubovat komunikační dovednosti, motoriku. Vnímat za pomoci smyslů různorodost 

materiálů, barev, vzhledu, velikosti, váhy, použití přezek, zipů či tkaniček k zapínání bot mi-

mo jiné skrze výtvarné práce dětí.  

Jelikož je projekt dosti obsáhlý, budou pro potřeby této práce popsány stěžejní činnosti, tedy 

využití výtvarné výchovy jako východiska při tvorbě třídního vzdělávacího programu. 

Podtémata 

Léto: Bačkůrky – do školky, Sandálky – do sadu 

Podzim: Kecky – do lesa, Holinky – na pole, Cvička „Jarmila“ – do tělocvičny 

Zima: Sněhule – do sněhu, Přeskáče – na lyže, Brusle – na led, Střevíčky – na karneval 

Jaro: Sedmimílové boty – do pohádky, Polobotky – domů, Mokasíny – k Indiánům 

Léto: S botami i bez bot – k vodě 

Rumcajs 

Rumcajs je nebojácný, spravedlivý, pracovitý, umí pomoci, poradit kamarádům, překonávat 

překážky, žít v lese v souladu s přírodou. Děti v jeho postavě mohou vidět opravdový mužský 

vzor, tátu, nebo samy sebe. Rumcajse doplňují něžná, milá, chytrá a usměvavá Manka a jejich 

syn Cipísek. Mohu za pomoci těchto postav motivovat vzdělávací činnosti, řešit nastalé situa-

ce během dne v mateřské škole, navázat s dítětem bližší kontakt. Přiblížit dětem ilustrátora 

Radka Pilaře, spisovatele Václava Čtvrtka.  

Prostředí příběhů z pohádkové knížky o Rumcajsovi můžeme vyhledávat i u nás, v naší době, 

tam, kde žijeme např. náměstí, les, rybník, věž a ukázat si předměty, věci z pohádek např. 

kašnu, dub a žaludy, prstýnek, duhu. Založit na nich další činnosti, aktivity, úkoly.    

Věková skupina 

3 – 6 let, věkově smíšená skupina dětí – střídání aktivit, ve kterých dostávají prostor děti 

mladší i starší, a přesto je možné sdílet většinu aktivit společně. 
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Časové rozložení 

10 měsíců (od září až do června), strukturovaná podle ročních období.  

3.2.4 Vizuální prostředí  

Třída mateřské školy 

Bot je dvanáct párů a postupně se objevují ve třídě na verpánku. Jsou opravdové, různých 

velikosti, stáří, čisté.  Témat je však třináct. Poslední téma je nazvané „S BOTAMI I BEZ 

BOT“. Zde nám boty již Rumcajs žádné nedá. Dvě témata, „PŘEZKÁČE“ a „MOKASÍNY“, 

jsou popsány v Příloze 5, neboť se uskutečnily na ozdravném pobytu v přírodě, kterého se 

nezúčastnily všechny děti.  

Postavu Rumcajse si děti, vyžádaly v průběhu projektu. Zajímalo je, odkud se boty, berou. 

Loutku Rumcajse jsem vytvořila ze staré textilní panny přidáním 

látek a molitanu. Své místo má ve třídě, kde je i verpánek. Loutka 

se dá zavěsit na zeď, posadit, aby si mohla učitelka uvolnit ruce. 

Během realizace programu se u Rumcajse na verpánku objevují 

boty. Boty již mám připravené (mimo dosah dětí) a podle tématu 

je předkládám k motivaci činností. Jednotlivé boty, které jsme si 

již „představili“, zůstávají ve třídě. Boty i loutka Rumcajse jsou 

volně přístupné dětem, mohou si je půjčit a zapojit do své hry. 

Manka, žena Rumcajse, se objevila až v průběhu projektu a ce-

lému příběhu přihlížela z knížky Václava Čtvrtka. Stejně tak i 

Cipísek, jejich syn. Tyto postavy vystupují v projektu podle na-

stalé situace. 

Šatna mateřské školy 

Dub jsme vytvořili v průběhu měsíce října z papírové role od koberců. Vysoký skoro až ke 

stropu. Je postavený a připevněný v šatně u zdi. Větve má opravdové – z dubu. Mám vyzkou-

šeno, že po uschnutí listy neopadávají a zůstávají stále zelené. Během školního roku se na 

dubu objevil papírový žalud, na kterém je napsaná básnička, písně i hry, které se ve školce 

učíme. Takto zapsané básně či písně využiji při krácení čekání na pomalejší děti v oblékání 

apod. či jako zpětnou vazbu pro rodiče.  

3.3 Popis celoročního projektu 

KONEC LÉTA 

Obrázek 12: Verpánek 
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3.3.1 Téma: BAČKŮRKY  

Časový rozsah: 3 - 4 týdny 

Podtémata: Ve školce – Děti ve školce - Rumcajs 

Motivační vyprávění, východiska: 

„Zůstat doma? To ne! Hurá do školky za kamarády…“ Celek je 

zasazen do měsíce září, začátku školního roku.  Co je to školka? 

Kdo v ní je, co se v ní dělá, kdo na nás čeká? Každý tu má své mís-

to. Je to období adaptace. Naší snahou je, aby se dítě do školky těši-

lo. Je velice důležité navázat s dětmi kamarádský vztah založený na 

důvěře. Pomůže nám Rumcajs, protože nám ušil BAČKŮRKY – do 

školky!  

Bačkůrky má každé dítě.  Jaké jsou? Barevné, zářivé, veselé, obráz-

kové, pohádkové, dupající… A tak s nimi projdeme postupně celou školku. Naším cílem je 

orientace a seznámení dítěte s prostorem školy. Díváme se kolem sebe, vnímáme barvy, zvuky 

kroků po schodech, chodbě. 

Děti se učí bačkůrky zouvat a obouvat, ukládat na místo. S bačkůrkami projdou a prozkouma-

jí celou třídu. Ukážeme si, kde jsou hračky, hry, stolečky, u kterých si můžou kreslit, modelo-

vat, stolovat. Bačkůrky se stávají naším novým kamarádem, který nás ve školce provází po 

celý den, a děti s jeho pomocí nejen poznávají a seznamují se s novým prostředím, ale i s no-

vými kamarády a učitelkami.  

 

Obrázek 13: Bačkůrky 
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Námětová mapa k tématu BAČKŮRKY

BAČKŮRKY 

 Ve školce 

 Co děláme celý 

den ve školce? 

Hračky, hry, pravi-

dla…úklid hraček – 

kam? 

     Rumcajs 

Kdo to je? Seznámení 

s Rumcajsem 

   Kdo k němu patří? 

Knížky, hry, obrázky o 

Rumcajsovi 

 Děti ve školce 

Jména dětí, učitelek ve 

školce 

Moje značka, místo u 

stolu, v šatně 

   Denní režim 

Jak a co 

se dá vytvořit z této 

stavebnice, jak se 

hraje tato hra? 

Orientace 

v prostoru 

školky 

Manka, 

Cipísek 

Látka, materiál, 

který je všude 

kolem nás… 

Námětová mapa 1: Bačkůrky 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Seznamovat se s prostředím mateřské školy, s kamarády, učitelkou, se zaměstnanci 

atd., 

o navykat si na nový životní rytmus, 

o poznávat morální hodnoty platné v novém společenství, 

o podílet se na společném vytváření pravidel, 

o osvojovat poznatky a dovednosti za pomoci a využití zraku a hmatu, 

o cítit se bezpečně v novém prostředí, 

o postupně se osamostatňovat, 

o komunikovat s ostatními dětmi i učitelkou, rozvíjet a aktivizovat slovní zásobu 

umožňující pojmenovat výtvarné jevy, 

o rozvíjet kooperativní dovednosti v týmové práci ve výtvarné výchově, 

o učit se reagovat na jednoduché pokyny, 

o seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu, pokusit se o jeho výtvarně estetické ozvláštnění, 

o dodržovat základní bezpečnostní pravidla, 

o rozvíjet schopnosti porozumět výtvarnému projevu jiného autora, 

o osvojit si přiměřených praktických dovedností. 

Explorační činnost: DUHA - barvy duhy – 

barvy bačkůrek a věcí kolem nás, malba na 

textil 

Úkol: Poznávání barev, vyhledávání předmětů 

podle barev + přiřazení barva - předmět, hle-

dání variant výtvarného problému – míchání 

barev. Zaplnění plochy, správné používání 

štětce, roztírání barvy. 

Materiálně technické prostředky:  

o Bílá gáza, 

o temperové barvy, 

o silné ploché štětce, 

o barevné předměty na kartičkách, opravdové předměty, bačkory. 

Obrázek 14:  Barevné stopy duhy 
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Vizuálně obrazové prostředky:  

Barva, linie, plocha. 

Reflexe: Získat znalosti o základních barvách, zda barvu umí nejen vyhledat, ale i ji pojme-

novat. Hra s barvami – míchání, výtvarný experiment. 

Další využití duhy:  

o Při ranním komunikačním kruhu – sedíme kolem dokola. 

o Při ranním cvičení – padák. 

o Co všechno je z látky? 

Oborový kontext: 

Uspořádání barvy podle určitého pravidla  - kruh barev vytvořený J. W. Goethem.  

Mezioborové vazby: 

o Barvu bačkor děti pojmenovávají, vyhledávají, přiřazují. Barevnou škálu bačkůrek 

můžeme roztřídit do skupin podle jednotlivých barev i z nich sestavit barevnou řadu 

od nejsvětlejší po nejtmavší a opačně. Z barevných bačkůrek je možné vytvořit duhu. 

Mladším dětem pomůžeme. 

o Materiál: látka – Co je na mně z látky?  Poznávání různých textilních materiálů hma-

tem (např. plátno, flees, vlna). Využití oblečení, skládání, úklid. Podrážka (guma) – 

mokrý otisk, stopa – mokrá podlaha pozor klouže (bezpečnost). 

o Velikost: porovnávání, řazení od do, vznik řady, klikaté, kruhové. Velikost dětí, roz-

dělení dětí na starší, mladší podle velikosti. Jména dětí – komu patří tyto bačkůrky? 

Poznáš si své věci? 

o Místo: Kam bačkůrky ukládáme v šatně, ve třídě? Pojmy: do, vedle, pod, na, za. Vyu-

žití bačkorky při hře na schovávanou za pomoci písně Ztratila Lucinka bačkorku při 

hře Samá voda, přihořívá. 

o Cvičení: Orientace v prostoru třídy využijeme při ranním cvičení – přeskoky bačkor 

rozmístěných po herně, využití bačkor při hrách např. Škatulata, batulata. 

Shrnutí: 

V tomto bloku byla nejdůležitější klidná a pohodová adaptace nově příchozích dětí do školky. 

Pro většinu dětí bylo vše nové. Nejtěžší pro děti bylo zvykat si na jiný režim dne, i když je 

dětem denní režim školky velmi přizpůsoben, dá se měnit a upravovat podle potřeby a situace. 

Pravidelnost, důslednost v úplném začátku adaptace je velice důležitá. Děti si tak lépe zvyk-

nou na činnosti během dne ve školce. Zaměřením pozornosti na bačkůrky se mi podařilo od-
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vést pozornost od stýskání. Je to věc, kterou dítě ve školce denně potřebuje a používá, chlubí 

se jimi. Byla to barva, motiv obrázku na bačkůrce, s čím jsme si hráli, o čem jsme si povídali. 

Těchto prvků jsem využila jako prostředku k motivaci ostatních činností, které dítě provádí 

během celého dne ve školce. 

Po zapojení postavy Rumcajse do projektu vzniklo pátrání, kdo Rumcajs vlastně je. Mnohdy 

se do pátrání zapojily celé rodiny a do školky nosily knížky, omalovánky, puzzle, deskové 

hry, pexesa s motivem Rumcajse. A kdo jej ilustroval? Hádejte! Napovím, že ilustroval i po-

stavu Večerníčka, kterého děti pravidelně sledují.   

Charakteristické znaky Pilařovy tvorby: 

o Syté, výrazné barvy, 

o výrazné, velké oči, 

o liniová kresba, 

o koláž, 

o kombinace různých materiálů 

o prostředí – les, skála, jeskyně, městečko. 

Děti vyhledávají ty objekty, které samy zobrazily ve svých kresbách a porovnávají je 

s ilustracemi z pohádek. Během porovnávání o nich vyprávějí.                           

Oborový kontext: 

Několik ilustrací téže pohádkové postavy od různých autorů. V čem se liší, co mají ilustrace 

společného. 

3.3.2 Téma: SANDÁLKY… od Manky 

Časový rozsah: 2 týdny  

Podtémata: Kamínková cesta – Jabloň -  

Koulelo se, koulelo 

Motivační vyprávění, východiska: 

Je krásné babí léto…, můžeme chodit ven 

ještě v sandálkách. I Manka jedny takové má. 

Proběhneme se s  nimi po zahradě, v parku. 

Lehneme si do trávy, nastavíme tvář sluníčku, zavřeme oči… Co mám v dlani? Kamínek?  

Kudy, kudy, kudy, cestička, jdeme dál po kamínkách… Kam? Třeba do sadu. Jabloňového… 

Cestou sledujeme všechno, co je kulaté. A nosíme si to do školky. Kulaté věci se kutálí! To je 

Obrázek 15: Sandálky 
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objev… tak to zkoušíme. Ze sandálků nám vykukují prsty, pata… části chodidla. S dětmi jsme 

zkoušeli popisovat chybějící část. Pomalu se nám začala rozvíjet výtvarná hra „Co vidím“? 

Copak asi vidí prsty, které z boty vykukují? Lehli jsme si do trávy a pokoušeli sledovat 

z různých úhlů pohledu trávu, květiny, stromy. Přikrývali jsme si oko, či z prstů a dlaní dělali 

kukátka. Jak se věci, kamarád, nebe změní, když se na ně podívám přes barevná sklíčka? 

Vznikal nám barevný pohled na svět. Bylo překvapující, co děti všechno viděly, čeho si všimly 

a jaké vznikaly příběhy. Některé děti však jen sledovaly, poslouchaly příběhy starších kama-

rádů.   

Sandálky nás dovedly na zahradu školky. Stojí tam velká stará jabloň. Zpod listů na děti vy-

kukují jablíčka. Některá již spadla na zem, a tak je ochutnáváme. Svými prsty vnímáme hru-

bost kůry stromu, její haptické vlastnosti zaznamenáváme prostřednictvím frotáže. Jablíčka 

jsou oproti kůře stromu krásně hladká. Rozvoj haptické citlivosti. Voní a jsou sladká. Zapojí-

me další smysly – čich a chuť. 
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Námětová mapa k tématu SANDÁLKY 

 SANDÁLKY 

Kamínková cesta 

         Sad 

Jabloň - koulelo se 

koulelo… 

      Ovocné stromy 

     Ovoce 

Co se všechno kutálí? - 

pohyb 

Měla babka, čtyři 

jabka, strom 

Všechno co se 

kutálí… 

Barevná sklíčka 

mezi kamínky 

Výlet na Skalní 

hrad ve Sloupu v 

Čechách 

Pohled na svět 
přes barevná 

sklíčka 

Mozaiky  

Okna kostelů, 

vitráže 

Strom ze skla – 

Bořek Šípek, 
Nový Bor náměs-

tí 

Znázornění pohybu, 

malba temperovou 

barvou 

Námětová mapa 2: Sandálky 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Vytvářet vztah k místu a prostředí školní zahrady, blízkého parku u mateřské školy, 

o rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou prostřednictvím vcítění, personifikace, 

o rozvíjet a osvojovat si poznatky za pomoci zraku a hmatu, 

o klást otázky a hledat odpovědí, rozvíjet a aktivizovat slovní zásobu umožňující po-

jmenovat výtvarné jevy, 

o rozvíjet představivost a fantazii, 

o vytvářet kladného vztahu k výtvarné kultuře, 

o rozvíjet schopnost výtvarně esteticky hodnotit, 

o rozvíjet tvořivost a manipulaci s předměty, 

o rozvíjet výtvarné paměti, představivost, fantazii a myšlení v materiálu, rozvíjet 

tvořivost, 

o cílené pozorovat a sledovat skutečných objektů, jevů a dějů z nejbližšího okolí, 

rozvoj schopnosti a dovednosti vyjádřit je výtvarnou formou 

o rozvoj schopnosti porozumět výtvarnému projevu jiného autora, 

o osvojit si jednoduchých poznatků o přírodě – 

roční doby.  

Námět činnosti: JABLOŇ 

Úkol: Malba stromu, uvědomění si částí stromu, otisk 

dlaně – člověk jako součást přírody, my v podobě otis-

ku jsme součástí stromu. 

Materiálně technické prostředky: Balicí papír, tem-

perové barvy, štětce. 

Vizuálně obrazové prostředky:  

Linie, barva, otisk, velká svislá plocha. 

Reflexe: Nejprve jsme formát papíru měli polože-

ný na zemi a děti do jeho horní části otiskly své 

dlaně (listy). Po zavěšení obrazu na zeď si děti měly možnost vyzkoušet malbu ve svislé po-

loze. Při malování stály na stole, aby mohly obsáhnout celé plochy. Postupně se děti střídaly. 

Možnost malovat barvou ve stoje na svislou plochu si děti zkoušely poprvé. Strom, který 

Obrázek 16:  Malba stromu 
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vznikl, vyvolal u dětí úžas nejen díky své velikosti. Jablka jsme vytvořili zmačkáním barev-

ného papíru do koule. 

Mezioborové vazby:  

o Po určité době můžeme s dětmi otrhat (sklidit) jablíčka do koše. Vzniká nám další 

prostor pro činnosti s jablíčky. 

o Po sklizni jablek můžeme listy stromu podzimně zbarvit přidáním dalších otisků dlaní 

žluté a hnědé barvy a dětem tak přiblížit, že již podzim klepe na dveře, ve strakaté zá-

stěře, kdy se vše v přírodě zbarvuje – vyhledávání podzimních barev v přírodě.  

o Červené jablíčko – barva.  Kde se objevuje červená barva?  Např. v pohádce O červe-

né Karkulce nebo Mančina sukně je červená. Jak na děti červená barva působí, co jim 

připomíná.  

Shrnutí: 

Sandálky nás kamenitou cestičkou dovedly do sadu pod jabloň. Děti, aniž by zpozorovaly, že 

se učí, získaly poznatky i z dalších oblastí výchovy. Zapojily všechny smysly k tvoření, vy-

hledávaly kulaté tvary a předměty, ochutnávaly, počítaly s babkou jablka a porovnávaly, kdo 

má více, méně, stejně. Zjistily, že koule se kutálí, kostka je hranatá a překlápí se, válec se válí.  

Blíže jsme se poznali s rodiči nově příchozích dětí u posezení nad jablečným závinem. 

Od ovocného stromu jabloně jsme došli až do sadu. Jaké části má strom, děti nevěděly. Spo-

lečnou malbou stromu si upevnily pojmy kmen, větve. Nutné však připomínat kdykoliv a kde-

koliv (pobyty venku…) 

 Jablíčko se dokoulelo – kam? – určení směru, pojmenovávání kamarádů. Pokus o zachycení 

pohybu jablíčka, které padá ze stromu nebo se kutálí, či dopadlo do trávy, dřívkem namoče-

ným do tuše, pro děti obtížné. Za pomoci výtvarné imaginace jsme si zahráli „na jablíčka“, 

kdy jsme seskakovali - padali z pařezu, kouleli v trávě sudy jako to jablíčko. Radost z pohybu 

byla dostatečným prožitkem i zkušeností pro následně vzniklou výtvarnou činnost.  

Pohled na svět přes barevná sklíčka byl pro děti něčím novým.  Bavilo je to a vymýšlely, kým 

se staly, např. „Já jsem vodník a jsem pod vodou“, řekl jeden chlapec při pohledu přes zelené 

sklíčko. Jak se může změnit krajina během chvilky, např. z jara – podzim, z léta zima, jsme si 

vyzkoušeli na hradě Sloupu pohledem do krajiny přes barevná skla. Mozaiky, vitráže 

z barevných skel děti obdivovaly v oknech kostelů. 
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 Z tohoto dívání přes skla nám vznikly další otázky: jsou lidé, kteří nosí skla před očima stále 

– v podobě brýlí. Proč je nosí? Co je to lupa – co umí? Co znamená, když se řekne: vidí svět 

růžový, černý. Kouzelné brýle – vidím, co jiný nevidí – prostor pro výtvarnou imaginaci.  

Architekt, výtvarník, designér a návrhář Bořek Šípek působí i v Novém Boru, kde vytvořil 

několik skleněných plastik. Jednou z nich je strom, který může každý obdivovat, přímo na 

novoborském náměstí.  

PODZIM 

3.3.3 Téma: CVIČKY, TENISKY „Běhám, skáču, dovádím…v tělocvičně se vyřádím.“   

Časový rozsah:1 - 2 týdny.  Tělocvičnu navštěvujeme po celý rok od října do června. 

Motivační vyprávění, východiska: 

Jednou se nám u Rumcajse objevila látková bílá botka a Rumcajs nám jí představil. Byla to 

CVIČKA „Jarmila“. Cože? Děti se smály. I boty mají jména? Každý má své jméno. A kam 

se s cvičkou Jarmilou chodí? Do tělocvičny. 

Co to je? A co budeme v tělocvičně dělat? 

Jarmila nám předvedla skoky, válení sudů, 

kotoul… Děti si všimly, že cvička Jarmila 

není celá bílá. Objevily na ní kousek všité 

tříbarevné látky – modrá – bílá – červená. 

Co to asi znamená? To jsou barvy vlajky 

naší země. Jak se jmenuje naše země? A jak 

naše vlajka vypadá? A že má naše země 

také narozeniny? Vznikla neplánovaně témata, která děti zajímala. Pracovali jsme s mapou, 

hráli jsme hru Na tři barvy, z kterých jsme skládali naší českou státní vlajku, pouštěli jsme si 

nahrávku české hymny nazpívanou různými interprety (Ema Destinnová, 4TET). Hymnu 

jsme poslouchali mlčky, vestoje. Kdo je tady Čech? Jsou i jiné republiky? Které?  Děti vyhle-

dávaly z obrázků prezidenty minulé i současného. A když jsme byli 28. 10. doma, děti věděly 

proč.  

Obrázek 17: Cvičky 
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 Námětová mapa k tématu CVIČKA „JARMILA“ 

          CVIČKA 

      „JARMILA“ 

Materiál látka, textil 

Tělocvična – co to je? 

Co se tam dělá? 

Přípravy tělovýchovných jednotek 

Modrá, bílá, červená = 

barvy naší vlajky 

Hra na tři: barvy, počítání do tří 

Další české symboly – 

vlajka, hymna 

28. 10. Den vzniku samostat-

ného československého státu 

Proč se tak jmenuje? Může mít 

bota jméno? 

Praha – hlavní město 

Česka 

Jak pejsek s kočičkou 

slavili 28. říjen 

Poslech hymny od 

různých interpretů 

Česko – moje země. 

Práce s mapou 

Prezident – kdo to je? 

Co dělá? 

Oslava svátků 

Námětová mapa 3: Cvička „Jarmila“ 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Seznamovat se a učit jména dětí, učitelek, 

o seznámit se s prostorem tělocvičny, pravidly, bezpečností, 

o osvojit si poznatky co je Česká republika, vytvářet si povědomí o existenci ostatních 

kultur a národností prostřednictvím výtvarných úkolů,  

o rozlišovat státní symboly, 

o osvojovat si poznatky a dovednosti 

za pomoci hmatu, zraku, sluchu, 

o poznávat národy, ze kterých pochází 

spolužák, respektovat se navzájem, 

o naslouchat vážné hudbě, 

o podporovat rozvíjení a užívání 

smyslů, 

o učit se orientovat v prostoru a reakci 

na signál i slovo, 

o procvičovat základní pohybové 

dovednosti, 

o učit se vyjadřovat prostřednictvím pohybu, slova, výtvarných činností.                                                      

Shrnutí: 

Integrovaný blok Cvička „Jarmila“ jsem zařadila před zahájení pravidelných návštěv tělo-

cvičny. Každá hodina v tělocvičně je motivovaná tématem, které je zrovna aktuální, např. při 

tématu Koulelo se, koulelo, jsme cvičili s jablíčkem (malým molitanovým míčkem).  Cvičební 

hodina má čtyři části – rušnou, průpravnou, hlavní a závěrečnou. V hodinách využíváme růz-

né náčiní a nářadí, jak naše ze školky, tak i vybavení tělocvičny základní školy. Získávání 

pohybových dovedností úzce souvisí s rozvojem motoriky, koordinace pohybů, se získáváním 

fyzické zdatnosti a obratnosti. To vše se odráží v celkovém vývoji dětské osobnosti. 

3.3.4 Téma: HOLINKY 

Časový rozsah: 3 týdny 

Podtémata: U Volšovečka v rybníčku – Hrajeme si s Cipískem – Na pole s Mankou  

Motivační vyprávění, východiska: 

Tematický blok, v kterém nás HOLINKY provedou přírodou za deště. Je dobré dětem ukázat, 

že i v dešti, za nepříznivého počasí, je prima jít ven a objevit další nová překvapení. Nazuje-

Obrázek 18: V tělocvičně 
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me holinky a můžeme šlapat do kaluží, potůčku, bláta. Hrát si 

s blátem, vodou. Když hodně prší, vzniknou kaluže a někdy i po-

vodně. Kde se však voda bere? Děti se seznamují s různými podo-

bami vod v přírodě i se živočichy, rostlinami kolem vody.  

Podél potoka jsme došli k poli. Aby na poli vyrostly brambory, 

potřebují také vodu. Nyní je však pole zorané a brambory leží na 

hromadách. Co to je kompost?  A kdo to z něho vylézá? Objevení 

broučků, žížal děti překvapilo. Po uvaření brambor „na loupačku“ 

děti objevily vrstvu.  

Holiny jsou botičky do sucha i do vodičky… nedají se ušít. Jsou 

z gumy! Přesto Rumcajsův kamarád vodník Volšoveček sedí často 

na vrbě a pobrukuje si: „Šiju, šiju si botičky do sucha i do vodič-

ky…“ V kaluži, s blátem si děti moc rády hrají. Na zahradách některých školek tak vznikají 

tzv. „blátoviště“.  

Hlína, s kterou si hrajeme a z které tvoříme, není venku, ale v dílně. V dílně keramické. V té 

rádi experimentujeme a ověřujeme možnosti hlíny.  

Oborový kontext: 

Socha v našem okolí.  Povídání o tom, jak socha vzniká, způsoby zpracování, materiál. Pozo-

rování sochaře při vzniku sochy.  

 

 

Obrázek 19: Holiny 
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Námětová mapa k tématu HOLINKY 

 

 

       HOLINKY 

U Volšovečka v rybníčku 

 Kde se bere voda? 

Hry s vodou venku za každého 

počasí 

Hrajeme si s Cipískem 

Hry na poli  

Není hlína jako hlína - 

Tvoření z keramické hlíny 

 

Na pole s Mankou 
   Brambory 

Pohádka Boudo, budko. Není hlína jako hlína - 

keramika 

Koloběh vody. Počasí 

Pouštíme draka, 

když vítr fouká 

„Blátoviště“ 

není pískoviště 

  Vaříme brambory 

na loupačku, chuť - 
vrstva 

Tvar bram-

bory – 

optika 

Počet, více 
– méně – 

stejně, půl 

+ otisk 

Kopu, kopu 

brambory – 

písnička s 

pohybem 

Zvířátka na 

poli 

Co roste na poli? 

Zelenina, obilí, 

kukuřice  

Úkryty a 

domečky 

zvířátek 

 

Námětová mapa 4: Holiny 
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Příklady dílčích vzdělávacích cílů:  

o Získávat příležitosti k rozvoji vnímání, 

citlivosti a citovosti, 

o učit se rozlišovat a pojmenovávat bar-

vy, vůně, nálady, rozdílnosti, velikosti, 

učit se řadit, třídit, uspořádat, osvojo-

vat si dovednosti za pomoci zraku a 

hmatu, 

o učit se orientovat v novém pro-

storu, 

o rozvíjet výtvarné paměti, představivost, fantazii a myšlení v materiálu, rozvíjet 

tvořivost 

o dostávat příležitost zaujímat postoje a vyjadřovat vlastní názory, 

o vnímat změny v přírodě, posilovat úctu k přírodě, 

o rozvíjet výtvarně technických dovedností, 

o vytvářet podvědomí, že voda je živel, bez kterého by nebylo života,  

o rozvíjet senzibilitu k sociálnímu okolí, spojit estetický a etický princip. 

Námět činnosti: ŽÍŽALY, ŠNECI 

Úkol: Zvládnutí techniky válení, rozvoj 

jemné motoriky, tvarování papírového 

ubrousku za pomoci vody, tlaku prstů do 

určitého tvaru. Tónování křídami.  Stočení 

do tvaru šneka, žížaly. Modelování a kon-

struování na základě skutečnosti. 

Materiálně technické prostředky:  

o Papírové kapesníčky,  

o vodní rozprašovač, 

o voda, 

o barevné křídy. 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Tvary, objemy, barvy. 

Obrázek 20: Na poli 

Obrázek 21: Žížaly 
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Reflexe: Pro děti bylo tvoření z papíru nové, ale po chvilce zjistily, že je tato činnost velmi 

podobná práci s modelínou. Nový prvek - voda v rozprašovači zvládly jen starší děti. Po 

uschnutí papírová žížala ztvrdla a zůstala vytvarovaná. Toto zjištění vedlo děti k pokusům 

s mokrým papírem, různě jej kroutily, zamotávaly. Zamotáváním děti objevily nový tvar – 

šnečí ulitu. Děti objevily možnosti variability. 

Mezioborové vazby: 

o Na skla oken děti malovaly trávu. Do ní vlepily žížaly. 

o Podzemí – na tmavý podklad mohou děti nakreslit různě klikaté cesty, labyrinty 

v podzemí. Do cest vlepíme žížaly. Činnost se dá rozšířit o další živočichy, kteří žijí 

v podzemí – brouci, krtek, myš. Nadzemní a podzemní část rostlin.  

V keramické dílně pracujeme s hlínou.  Z té by ale nic nevyrostlo. 

V keramické dílně se nám líbí. Každý má své 

místo u stolu a vytváříme pokaždé něco zají-

mavého. A komu by se to zdálo být lehké, ať 

to jde zkusit. Přitlačit na váleček, aby vznikla 

krásná všude stejně silná placka, není jen tak. 

Děti zaujal moment překvapení, to když na 

vyválenou plochu hlíny položí např. větvičku 

stromu, list, trs trávy, látku se vzorem a váleč-

kem stlačí, přejede.  Obtížnost výtvorů volíme 

podle věku a šikovnosti dětí. Dílnu navštěvu-

jeme pravidelně po celý školní rok jednou za 

čtrnáct dnů. Denně je však dětem v prostorách MŠ nabízena modelína. 

Shrnutí: 

V tomto bloku probíhaly vzdělávací činnosti převážně venku: na poli, u rybníka, potůčku.  

Děti tak mohly vnímat všemi smysly, vyzkoušet si práci dospělých lidí (vykopávání brambor, 

jízda v traktoru, sběr jablek, hrabání listí)  sledovat tok vody, hrát si s blátem, jílem.  Jsou to 

nenahraditelné momenty pro dětský rozvoj a formování dětské osobnosti. 

Co je to pole? A co se na něm pěstuje? Poznávání zeleniny, která se pak prodává ve městě. 

I Manka pro ni musí na trh, aby Rumcajsovi a Cipískovi uvařila bramboračku. Na společné 

otázky jsme hledali odpovědi venku za městem. Proč bolí bramboru záda, tak jak se to říká 

v básničce: Já jsem brambor šišatý, děti pochopily, když uviděly, jak je pole hrbolaté – zora-

Obrázek 22: V keramické dílně 
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né, a chvíli jsme po něm šli. Nový tvar – šišatý. Děti s bramborou cvičily, hrály hry, „vařily“ 

je v kuchyňce, tiskaly tiskátky z brambor, navlékaly bramborové korále.   

3.3.5 Téma: KECKY a STARÁ BOTA „…copak mluví?“  

Časový rozsah: 3 - 4 týdny  

Podtémata: Když padá listí – Les – Zvířátka 

před zimou 

Motivační vyprávění, východiska: 

I boty si mohou mezi sebou povídat… Jedna 

bota povídala druhé: „Mně dneska můj Pepík 

nechal pohozenou přede dveřmi. Celou noc mi 

byla zima, bylo mi tam smutno a trošku jsem 

se bála a nastydla jsem…“ a hned se nám 

nabídne téma, jak té botě asi venku bylo, co mohla vidět, koho potkat, kdo si ji mohl odnést 

a jak jí tam asi samotné bylo… 

U Rumcajse jsme objevili botu. Byla jen jedna, protože druhou někdo někde už kdysi dávno 

ztratil. A ta bota měla dokonce pusu! Teda Rumcajs říkal, že žraloka.  Byla to stará bota, kte-

rou už nikdo nepotřeboval.  Proč ji Rumcajs 

nevyhodil?  Kdysi byly boty dvě a vyrobil je 

Rumcajsův prapraděd. Dědily se z prapradě-

da na praděda, z praděda na děda, a tak se 

dostaly až k Rumcajsovi. Jenže při tom puto-

vání se jedna kdesi zašantročila. A tak zůstala 

jen jedna. Rumcajs ji má rád, i když je stará, 

děravá, dalo by se říct, k ničemu. Má své 

důstojné místo na poličce a kdykoliv se na ni Rumcajs podívá, vzpomene si… jaké to bylo 

kdysi, když děda ještě žil… Tak si s dětmi můžeme hrát a povídat. Se starou botou však mů-

žeme vyhledávat první hlásku ve slově, rytmizovat slova, hledat rýmy, skládat verše, rozpočí-

távat se, šeptat, najít v ní překvapení … 

„Kecky“ jsou boty nové a nasadili si je všichni tři naši kamarádi – Rumcajs, Manka i Cipísek 

a hurá s nimi a s námi do lesa. Tak jako v té písničce: „…chodí Rumcajs po lese, usmívá se, 

lelky sbírá…“. A nemusí to být zrovna les Řáholec. Jaký je rozdíl, mezi novým a starým?  

Obrázek 23: Kecky 

Obrázek 24: Stará bota 
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A co všechno může být staré nebo nové? Kde se berou věci nové? A co se starými věcmi, 

hračkami, jídlem, lidmi?   

Kecky jsou sice boty upovídané, ale v lese se chováme tiše. Nebo můžeme zkusit mluvit zví-

řecí řečí, poslouchat zvuky ptáků a zvířat a jako kontrast poslouchat zvuky města, dopravy – 

aut, autobusů apod. z CD. Který zvuk je mi příjemnější? Zvuky lesa vyhrály, a tak jsme si ho 

kousek vzali s sebou do naší školky, a pokusili jej zachytit. Když padá listí, není to slyšet vů-

bec. A jak se podzim krásně zbarvil. Některá Zvířátka již honem připravují své úkryty na zi-

mu, jiná odcestovala do teplých krajin. 

Oborový kontext: 

Tajemství. Ve staré botě může být ukryté tajemství.  Kde všude mohou být ukryté „vzkazy“? 

Prohlížení krajinomaleb např. od Clauda Moneta, Vincenta van Goga.  
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Námětová mapa k tématu KECKY A STARÁ BOTA

KECKY a 

STARÁ BOTA 

Hurá do lesa! 
Když padá 

listí 

Zvířátka před 

zimou 

Stromy – naši 

kamarádi  

Jehličnaté - pozná-

vání, pojmenovává-
ní, vůně smůly, 

všímání si tvarů 

kmenů, větví 
Listnaté – pozná-

vání, pojmenová-

vání, poslech větru 

ve větvích 

Zvířátka, ptáci, 

brouci z lesa 

Jejich 

příprava a úkryty 

před zimou 

Houby, šišky, 

klacky, kamínky 

– vše sbíráme 

Zvuky listí, lesa, 

zvířat 

Hry 

s listy – tvary, 

barvy, velikost 
+ další přírod-

niny z lesa 

Neopouštěj staré 

známé pro nové… 

Stará X nová 

Členové rodiny  

Námětová mapa 5: Kecky a 
Stará bota 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Rozvíjet slovní zásobu, 

o třídit, pojmenovávat, přiřazovat do skupin, i prostřednictvím výtvarných úkolů, 

o dostávat prostor ke spolupráci s ostatními dětmi, i ke sdílení společné hry a činnosti,   

o rozvíjet výtvarné paměti, představivosti, fantazie a myšlení v materiálu, rozvoj 

tvořivosti, 

o učit se orientovat v situaci, pojmenovávat různé chování a jednání na základě příběhu, 

hry i reálné skutečnosti, postupně si vytváří vlastní podvědomí o tom, co je správné, 

a naopak, i při hodnotících činnostech ve výtvarné výchově, 

o vytvářet pozitivního vztahu k zahradě, lesu, všemu živému, k blízkému okolí, pokusy 

o jeho výtvarně estetické ozvláštnění,                                                   

o cíleně pozorovat a sledovat přírodu, osvojovat tyto si poznatky za pomoci zraku, 

hmatu, sluchu, čichu.    

Obrázek 25: Les ve školce 
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Námět činnosti: PODZIMNÍ LES 

Úkol: Výběr podzimních barev, jejich kombinace, využití momentu překvapení. Výtvarná hra 

na základě smyslových prožitků.  

Materiálně technické prostředky:  

o Látka (bílá), 

o barvy na batiku, 

o gumičky, provázky, 

o mikrotenový sáček, 

o mikrovlnná trouba. 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Barva, plocha. 

Reflexe: Omotávání látky provázkem děti zaujalo, ale uvázat uzel zvládly jen nejstarší děti.  

Zajímavé bylo sledovat ponořování látky do barevné koupele. Při rozvazování prožívají děti 

moment překvapení.  

Mezioborové vazby:  

o Při komunikativním kruhu sedíme okolo. 

o Hra: Koho ukryl podzimní list – děti se na signál schoulí do klubíčka a učitelka někte-

ré dítě přikryje „velkým listem“. Poté 

děti hádají, kdo jim chybí, kdo je 

ukrytý pod batikovanou látkou.   

Námět činnosti: PODZIMNÍ LISTÍ 

Úkol: Po podrobném prohlédnutí a osahání 

listu, křídou do mokrého textilu nanést kří-

dou barevnou stopu v podobě linky a za po-

moci prstů docílit propojení barevných tónů 

a dosažení přirozenosti. Výtvarné vyjá-

dření vjemů a postojů ke skutečnosti na základě vlastního prožitku, barva, linie. 

Materiálně technické prostředky:  

o Bílá látka, plátno, 

Obrázek 26: Podzimní batika 

Obrázek 27: Podzimní batika 

Obrázek 28: Podzimní listí – kresba na plátno 
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o mléko, 

o výtvarné křídy. 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Linie, barvy, tvary. 

Reflexe: Dokreslení žilek na listy nebylo těžké, ale snadno děti linku rozmazaly tak, že se 

ztratila v podkladové barvě. I tak vznikaly zajímavé barevné kontrasty. Po uschnutí listy 

ztvrdnou a je vhodné je žehličkou přežehlit.  Děti měly možnost výběru listu, barevnosti kří-

dy.  

Mezioborové vazby: 

o Maňásek, kterého můžeme dozdobit přírodninami. 

o Při ranním cvičení – značky, cvičební náčiní.  

o Řazení listů, třídění podle tvaru, počítání, porovnávání. 

Oborový kontext: 

Poslouchání ticha. Šustění listí. Seznámení se výtvarnými díly inspirovanými hudbou nebo 

zvukem např. Olgy Králíkové, která zachycovala ve svých dílech zpěv a let ptáků.  

Shrnutí: 

Barevný podzim si užíváme. Opět přesouváme většinu vzdělávacích činností ven, do přírody. 

Děti jsou sběrači, a tak je nutné jim vysvětlit, co mohou sbírat, trhat, co ne a raději se včas 

zeptat. Rumcajs je z lesa a tak jsme mu kousek lesa donesli do školky. Vytvořili jsme si lesní 

koláž se stromy z opravdových listů i plodů, ale kmeny z papírových rolí.  

Oborový kontext: 

Mlhu, která na podzim vše zahaluje, jsme si přirovnali k bílému plátnu i mléku. Děti se se-

známily s novou technikou kresbou na plátno namočené v mléce. Vznikly krásně barevné pod-

zimní listy. „Podzimní listí je vlastně staré listí a přitom je tak krásné,“ řekla jedna holčička. 

Tématem Stáří, se zabývala i naše nejvýraznější osobnost soudobé výtvarné scény Milena Do-

pitová.   

ZIMA 

3.3.6 Téma: ZIMNÍ BOTY – SNĚHULE „Že je zima? Vždyť je prima!“ 

Časový rozsah: 10 týdnů  
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Podtémata: Advent, Vánoce u Rumcajse – Nový rok a hvězda 

– Ptáci - Zimní hry a sporty – Lidské tělo – Cipísek je nemocný 

Motivační vyprávění, východiska: 

Tento integrovaný blok nás zavede do vánočního času i zim-

ních radovánek. Celek mapuje předvánoční čas. Vychází 

z české lidové koledy, tradic. Zimní bota nás provede Váno-

cemi, zimním obdobím.  

V zimní botě by mělo být jako v pokojíčku… dobře, teplo, 

sucho… nebo jako v pelíšku, hnízdečku nějakého zvířátka. Jak 

je asi zvířátkům a ptákům v zimě? 

 Aby nám nebyla zima, musíme se v mrazu hýbat… třeba sáň-

kovat, bruslit, lyžovat. Jaké znáš další zimní sporty? Sportovec 

má svaly, výdrž, fyzičku. O lidském těle toho pořád málo ví-

me… Cipísek je nemocný. Uvaříme ti čaj s medem a citronem, abys byl brzy zdravý a mohl 

jsi s námi na Karneval. Tam bude pohádkových kamarádů… Znáš všechny?  

Využíváme metody prožitkového učení a dramatické výchovy.  Rozvíjíme u dětí podvědomí 

o důležitých lidských hodnotách (úcta, pokora, obdarovávání, sdílení, souznění).  

Obrázek 29: Zimní boty - sněhule 
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Námětová mapa k tématu ZIMNÍ BOTY - SNĚHULE 

ZIMNÍ BOTY 

  SNĚHULE 

  Advent  

1. svíčka adventní: 

čas čerta a Miku-

láše… 

2. svíčka 

adventní: čas 
pečení a oz-

dob… 

3. svíčka 

adventní: čas 

stromečku a 

přání… 

4. svíčka 
adventní: čas 

koled a překva-

pení…  

Ptáci a příroda v zimě 

 Zimní hry a sporty 

 Lidské tělo 

Cipísek je nemocný 

Námětová mapa 6: Zimní boty sněhule 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Vytvářet si vztah k místu a k prostředí ve kterém dítě žije, 

o poznávat české lidové tradice, prostřednictvím výtvarných úkolů, 

o posilovat prosociální chování, spolupráci mezi dětmi, 

o poznávat jiné kultury, i prostřednictvím výtvarných úkolů, 

o rozvíjet tvořivost, výtvarnou paměť, představivost, fantazii, myšlení v materiálu, 

o osvojovat si poznatky a dovednosti k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody, 

o procvičovat pozornost, paměť, postřeh, 

o osvojovat si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení, psaní, 

o posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem), rozvíjet schopnosti a dovednosti 

vyjádřit pocity, dojmy a prožitky i výtvarnou formou, 

o rozvíjet kooperativní dovednosti v týmové práci ve výtvarné výchově, 

o osvojit si poznatků o těle a jeho zdraví. 

Námět činnosti: HVĚZDA 

Úkol: Stříhání papíru – hvězda, správné za-

cházení s nůžkami, kresba symbolů lásky, 

štěstí, zdraví, složení cípů hvězdy. Výtvarná 

hra na základě smyslových prožitků, symbol. 

Materiálně technické prostředky: 

o Papír na hvězdičky, 

o pastelky, 

o hluboké talíře, 

o voda. 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Barva, symbol, tvar, plocha. 

Podklad 

Úkol: Kombinace více technik při vzniku podkladu: experimentování se zapouštěním barvy 

do mokrého podkladu, sypání soli, tisk zimních stop. 

Materiálně technické prostředky: 

o Voda, 

o zimní odstíny barev, 

o sůl, 

Obrázek 30: Vánoční hvězda s přáním 
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o čtvrtka, 

o razítka. 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Tvary, struktury, barvy, prostorové útvary. 

Reflexe: Zakreslení symbolu – štěstí, lásky, zdraví, radosti bylo pro děti obtížné. To jsou také 

tak křehké a jemné „věci“, které nejdou vzít, osahat, nabrat. Lásku děti znázornily srdíčkem, 

zdraví sluncem, štěstí čtyřlístkem, radost úsměvem. Někdo do hvězdičky namaloval veselý 

obličej a přál si, aby všichni kolem něho byli veselí. Potom jsme cípy hvězdičky přeložili přes 

sebe a takto složenou hvězdičku pomalu položili na hladinu vody (do hlubokého talíře).  

Je dobré, aby každé dítě mělo svůj talíř s vodou. Může tak nikým nerušeno v klidu sledovat, 

co se s hvězdou bude dít. Hvězdička se začne otevírat a to je ten efekt, moment překvapení, 

kdy se plní přání. Co si přály děti, vím, ale co si asi přál Rumcajs, Manka a Cipísek? Vznikají 

tím další otázky, které celé téma posouvají dál.  

Oborový kontext: 

Typické znaky zimy. Jakými způsoby se výtvarníci snaží vyjádřit? Je sníh jenom bílý? 

Záblesky světla ze svíčky, třpytivý led.  

Shrnutí: 

Předvánoční období – doba adventu je plná čekání a děti čekat moc neumějí.  Proto si tuto 

dobu zpříjemňujeme vyprávěním o Ježíškovi, zpěvem, hrami. Svíčky na adventním věnci nám 

prozradí, co nás čeká. Děti byly seznámeny s českou tradicí, s čertem a Mikulášem, vánoční-

mi zvyky a tradicemi – rozkrojení jablíčka, pouštění lodiček, pusa pod jmelím, zpěv koled. 

Výtvarná činnost s hvězdou, která plní přání – symbolem zobrazená, děti nadchla a chtěly si 

vytvářet další a další hvězdy právě pro ten moment překvapení z postupného otvírání složené 

hvězdy. Je to pohyb, který neovlivní. 

 

3.3.7 Téma: BRUSLE – NA LED „Já na ledu, velké kličky dovedu…“ 

Časový rozsah: po celou dobu bruslení (od listopadu do března)  

Podtémata: Na bruslení bezpečně – Manko, jak obléct Cipíska – Závody, hry, fair play – Sto-

py bruslí na ledu – Led 

Motivační vyprávění, východiska: 
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S dětmi jsme začali navštěvovat zimní stadion, kde se věnujeme bruslení. Proto se nám ve 

školce objevily brusle – velké s jedním nožem Rumcajsovy a malé brusličky na dvou nožích 

pro Cipíska. No jo, ten bruslit ještě neumí. I některé děti začínají s bruslením jako Cipísek… 

Bruslit chodíme pravidelně jednou týdně. Děti jsou na ledu rozděleny do tří skupin podle 

zdatnosti. Podle zdatnosti se i pojmenují: Medvídci, Tučňáčci, Bílí tygři. 

Rozvoj fyzické zdatnosti, zdokonalování koordinace pohybů přispívá k rozvoji motoriky. Ke 

konci tohoto období se děti pohybují na bruslích samostatně a 

bruslení je baví. Důležité je také naučit se správně padat. Není 

však klička jako klička… Umíš zavázat uzel? Hra s tkaničkou, ale 

i s bruslemi na ledu, kdy se učíme jezdit do zatáček a tím nám 

vznikají kličky… která stopa od brusle na ledu je moje?  

Oborový kontext: 

Gymnastická stuha na tyčce – rozpohybováním stuhy (kličky, 

osmičky, kola apod.). Grafomotorická cvičení.  

Kresba prstem do mokrého podkladu na stole (kličky, oblouky, 

osmičky…). 

Výtvarné atributy – vizuální kultura spojená s bruslařským spor-

tem. Sportovní dres hokejistů v dnešní době, erby na štítech rytířů 

v dobách minulých. Jakou barvu dresu by si děti vybraly?   

 

Obrázek 31: Brusle 
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Námětová mapa k tématu BRUSLE NA LED 

 

BRUSLE NA LED 

Na bruslení bezpečně… 

 Led, zimní stadion  

 Hry, překážkové 

dráhy, hokej… 

 Manko nebo mamko, 

jak obléci Cipíska? 

 Ono to klouže…stopy 

bruslí na ledu, bezpečnost 

(přilba, rukavice) 

       Závody, hry fair 

play… 

Brusle – co to je? 

Stopy, které zane-

chám na ledové 

ploše… 

Výběr vhodného 

oblečení  

Vnímání studených 

barevných odstínů 

Zima a teplo 

Jsem kamarád a 

nejsem sám… Rychlost, postřeh, 

reakce 

Pokus s ledem a 

vodou 

Námětová mapa 7: Brusle na led 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Rozvíjet pohybové schopnosti, 

o rozvíjet fyzickou i psychickou 

zdatnost, 

o rozvíjet spolupráci mezi dětmi, 

o získávat povědomí o významu 

zdravých životních návyků a po-

stojů jako základů zdravého ži-

votního stylu, 

o seznamovat se s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu, pokusit se 

o jeho výtvarně estetické ozvláštnění, 

o vnímat stopu, kterou brusle zanechává, pokusit se o výtvarné znázornění, 

o posilovat přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování apod.). 

Námět činnosti: UZEL a MAŠLIČKA 

Úkol: Nácvik uzlu na tkaničce. 

Materiálně technické prostředky:  

o Karton, 

o tkaničky od bot. 

Vizuálně obrazové prostředky:  

Prostorové tvary. 

Reflexe: Uzel není pro předškolní děti 

těžký, procvičováním ho za chvíli 

zvládly. 

Shrnutí:  

Bruslení s dětmi předškolního věku nepatří mezi běžné sportovní aktivity nabízené mateřskou 

školou. Výcvik samotný je vhodné provádět ve skupinách, i když jsou všechny děti společně 

na ledové ploše. Je vhodné děti rozdělit do skupin podle úrovně. Optimální počet dětí ve sku-

pině je 6 – 8. Délku výcviku pak řídí každý pedagog potřebami dětí. Do výcviku zařazujeme 

pohybové hry, překážky z kuželů, lan, stavíme pro děti dráhy. Výtvarná činnost se dá přenést 

z ledové plochy do mateřské školy: otočky, kličky, piruety prstem na mokrém povrchu stolu – 

Obrázek 33: Uzel na tkaničce 

Obrázek 32: Na ledu, velké kličky dovedu 
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uvolňovací cviky paží. Aby stopa byla lépe viditelná, doporučuji k vodě přidat trochu barvy, 

v tomto případě modrou. 

3.3.8 Téma: STŘEVÍČKY  

Časový rozsah: 2 týdny 

Podtémata: Karneval – Pohádkové postavy - 

Pohádky  

Motivační vyprávění, východiska: 

Manka by šla ráda tancovat. Poprosila tedy 

Rumcajse o střevíčky, ať jí je ušije. A s kým se 

na bále potkají? S dalšími pohádkovými posta-

vami. Všude je veselo! Vždyť je čas karnevalů  

a masopustů. Najednou tu není Rumcajs, Manka a Cipísek sám, ale kolem nich je spousta 

pohádkových postav. Poznáš, z kterých pohádek k nám přišli?  

V tomto tématu si připomeneme české tradice Masopust, karneval. 

V pohádce je dobro i zlo. Dobro většinou vyhraje. V pohádkách hledáme ponaučení, moud-

rost, radost. 

Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti verbální i neverbální, 

o rozvíjet fantazii, představivost, vnímání, pozorování, paměť, myšlení, 

o rozvíjet výtvarně technických dovedností, 

o rozvíjet schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat, i výtvarnou 

formou, 

o rozvíjet výtvarné paměti, představivosti, fantazie a myšlení v materiálu, rozvíjet 

tvořivost, 

o uvědomovat si vlastního těla, 

o rozvíjet řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, 

včetně (sebe)vyjádření výtvarnou formou, a kultivovaného projevu, 

o rozvíjet společenského i estetického vkusu, 

o osvojovat si tvůrčí přístupy k (ve) výtvarné činnosti. 

 

Obrázek 34: Střevíčky 
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Námětová mapa k tématu STŘEVÍČKY 

 

 

 

 

 

 STŘEVÍČKY 

   Karneval 

Pohádkové postavy 

      Pohádky  

 S dětským hrdinou 

       Ponaučení 

Zmatlíková  

- ilustrátor-

ka 

Ilustrátoři jiných 

pohádkových postav 

       masky 

Námětová mapa 8: Střevíčky 
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Shrnutí: 

Kořeny karnevalu sahají až do starého Řecka a Říma, kdy byly oslavy pořádány na počest 

boha Dionýsa. Později se z karnevalu stalo sváteční období oslav a hýření, odehrávající se 

těsně před velikonočním půstem, většinou v měsíci únoru.  

V dnešní době se karneval slaví hlavně tancem, průvody s maskami a veřejnými pouličními 

oslavami. Karneval pořádá naše školka každoročně a spojuje jej s narozeninovou oslavou ma-

teřské školy. Pronajímáme si velký taneční sál. Celý kolektiv pracovníků školy má jednotnou 

masku a k ní motivované soutěže. V maskách vstupují na sál nejen děti, ale i jejich rodiče. Je 

zajímavé sledovat výběr masek, vlastnoručně vyrobené. Cení se snaha, ale i originalita. Ná-

pad. Vzpomínám si, že jeden rok přišla na karneval pětičlenná rodina převlečená za druhy 

mouky – hladká - maminka, polohrubá - dcera, hrubá - otec, výběrová - syn a nejmenší člen 

rodiny ještě v náručí byl za dětskou krupičku.   

Karneval se stal tradicí, ke které se rády vracejí už odrostlé děti, které již naši školku opustily.   

Po bílé a šedivé zimě máme možnost rozzářit se barvami.  

Oborový kontext: 

Rituální masky přírodních národů. Obrazy masek od malíře Jamese Ensora. Jak která maska 

na koho působí. Která se jim líbí a která naopak ne. Vzniká tu prostor pro otázky: Proč si na-

sazovat masku?  Proč se za někoho jiného vydávat, schovávat se?  

Klaun.  Seznámení s malířskými díly z cirkusového prostředí např. František Tichý. 

3.3.9 Téma SEDMIMÍLOVÉ BOTY „Kudy tudy do pohádky? Do knihovny a zas 

zpátky.“ 

Časový rozsah: 3 – 4 týdny  

Podtémata: Pohádková postava – Knihovna, knížka, ilustrátor, spisovatel – Škola – Na ulici, 

dopravní prostředky, dopravní značky. 

Motivační vyprávění, východiska: 

Jednoho dne přišel za Rumcajsem vodník Volšoveček. A že neví, jak to dopadlo tenkrát s tím 

drakem, kterého Rumcajs přemohl. Kdepak skončil? A protože si to ani Rumcajs nepamato-

val, vydali jsme se do městské knihovny najít knížku a zjistit, jak to vlastně bylo. Knihovnu 

máme na náměstí a dobře ji známe. Náměstí je srdcem města. Starší děti knihovnu navštěvují 

pravidelně a s paní knihovnicí si povídají nejen o knížkách. Získávají nové informace: jak 

s knížkou zacházet, co je to leporelo nebo časopis, kdo je to ilustrátor, spisovatel, učí se po-
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znat rozdíl mezi písničkou, básničkou a pohádkou, seznamují se s hrdinou v pohádkách a pří-

bězích. Na závěr každého povídání si vybíráme a půjčujeme knížky do školky. I dnes jsme si 

vybrali pohádkové knížky. Jaké? Jedna z nich byla také „O Rumcajsovi“, abychom mohli 

Volšovečkovi povědět, jak to bylo s tím drakem… 

 

Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Rozvíjet interaktivních a komunika-

tivních dovedností verbálních i ne-

verbálních, 

o rozvíjet fantazii, představivost, 

vnímání, pozorování, paměť, myš-

lení v materiálu, 

o rozvíjet schopnosti citové vzta-

hy vytvářet, rozvíjet je a city 

plně prožívat, 

o rozvíjet schopnosti porozumět výtvarnému projevu jiného autora, 

o uvědomovat si vlastní tělo, osvojovat si poznatky za pomoci zraku, hmatu, sluchu, 

chuti, 

o rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivních i produktivních, 

o rozvíjet některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení, psaní, vizuální 

gramotnosti, 

o využívat nabízených hlavních činností a příležitostí jako námětů pro výtvarné 

úkoly, 

o vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností prostřednictvím výtvar-

ných úkolů,  

o osvojovat si tvůrčích přístupů k (ve) výtvarné činnosti. 

Obrázek 35: Pohádka na hrací kostce 
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Námětová mapa k tématu SEDMIMÍLOVÉ BOTY 

SEDMIMÍLOVÉ BOTY 

   Pohádkové město 

Jičín – město 

pohádek 

Náměstí, 

ulice, parky, 

lidé 

   Městská 

knihovna 

Knížka, 

časopis, 
spisovatel, 

ilustrátor… 

Dopravní 

prostředek 

Auta, vlaky, 

letadla… 

   Dopravní značky 

      Semafor 

 

Cesty, silnice, 
mosty, koleje, 

přejezdy, parkoviš-

tě, letiště… 

Bezpečnost  

Kolo a já = 

cyklista 

  Policie 

Přilba, reflexní 

prvky, chrániče 

Moje 

město, 

moje adre-

sa 
Pohádkové 
postavy, dětský 

hrdina… 

    Úraz 

Nemocnice 

Kouzelné předměty: 

koště, sedmimílové boty, 

kouzelný plášť, buřinka 

Škola – ukáz-

ková hodina 
v 1. třídě 

Námětová mapa 9: Sedmimílové boty 
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Oborový kontext:  

Vincent van Gogh, obraz bot. Komu boty patřily? Jak vypadají boty dnes, porovnávání.  

Shrnutí: 

Téma „Sedmimílové boty“ děti prožily ve městě. Vnímaly jeho hluk, tempo, množství lidí 

a jedním krokem jsme utekli do pohádky. Rychlá, pomalá chůze – znázornění tužkou na pa-

pír. Kresba lidské postavy v pohybu. Dupot bot – tichá chůze – klapot podpatků.  Kdo to asi 

jde?  

Doprava na silnici umí ale i ublížit – jak 

lidem – bezpečnost, tak přírodě – emise. 

Svezli jsme se vlakem, lodí, autobusem při 

různých výletech pořádaných MŠ. 

JARO 

3.3.10 Téma POLOBOTKY  

Časový rozsah: 2 – 3 týdny 

Podtémata: Moje rodina, maminka – Kde bydlím, domov, dům – Město – Vesnice – Veliko-

noce – Povolání   

Motivační vyprávění, východiska 

Je jaro a Manka se dala do velkého jarního 

úklidu. Co toho našla! Jen žádné botky na 

jaro pro Cipíska. Ze všech vyrostl! A tak 

Rumcajs změřil nohu Cipískovi a ušil mu 

nové botky. Mezi tím Cipísek Mance pomá-

hal s uklízením. Děti, také mamince pomáhá-

te? A jaké je to u vás doma? S dětmi se vydá-

váme na jarní procházky, kdy je ve 

vzduchu cítit jaro. Uklízí se všude - ve 

městě, i na vesnici, doma. A nejen proto, že se blíží svátky jara – Velikonoce. Všímáme si 

práce lidí a povídáme si o ní.  

Obrázek 37: Čarodějnice 

Obrázek 36: Polobotky 
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Námětová mapa k tématu POLOBOTKY 

 

 

POLOBOTKY 

Velikonoce – 

svátky jara 

     Jarní úklid 

  Ve školce 

    Doma 

Moje rodina 

    Kde bydlím a s kým? 

Vesnice      Město 

Co kdo doma 

dělá? Pomáháme 
si? Kdo patří do 

rodiny? 

   Mláďata 

   Domácí 
zvířata, 

mazlíčci 

   Povolání 

Zvyky a tradice 

Velikonoc 

Pálení 

čarodějnic 

Námětová mapa 10: Polobotky 
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Příklad dílčích vzdělávacích cílů: 

o Rozvíjet úctu k životu ve všech formách, 

o vytvořit povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lid-

mi, společností, planetou Zemí, i prostřednictvím výtvarných úkolů, 

o vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách, 

o rozvíjet prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem, rozvíjet senzibility k soci-

álnímu okolí, spojení etického a estetického principu, 

o rozvíjet kooperativních dovedností v týmové práci ve výtvarné výchově, 

o rozvíjet pohybové schopnosti a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné mo-

toriky, osvojování si poznatků a dovedností za pomoci zraku, hmatu, čichu, slu-

chu. 

Námět činnosti: MOJE MAMINKA 

Úkol: Vytváření grafického typu lidské postavy. 

Rozvržení plochy. Správné použití barvy, držení 

štětce. Pojmenovávání charakteristických rysů 

maminky. 

Materiálně technické prostředky: 

o Barvy na malbu pokojů – primalex, 

o voda na ředění barev 

o štětce,  

o plocha skla (okno). 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Linie, barvy, tvary, plocha. 

Reflexe: Malbu na sklo zařazuji při každé změně tématu. Děti malování na skla – okna baví. 

Mohou se hned pochlubit svým výtvorem.  Jen je škoda, že před dalším malováním musíme 

okna umýt. 

Další využití obrazu: 

o Koláž – vlepováním dalších výtvorů z papíru např. kytka, kabelka, deštník, pejsek. 

Shrnutí: 

Polobotky nás zavedly na zelenou travičku, kde jsme se setkali s domácími zvířaty a prvními 

jarními kytičkami. Děti domácí zvířata většinou znala a to převážně z obrázků, televize. Proto 

Obrázek 38: Maluju maminku 



94 

 

jsme pro ně připravili výlet -  na statek. Krmení, hlazení a sledování zvířat v těsné blízkosti 

děti nadchlo i přes prvotní ostych a strach. Pak už zpátky domů, k rodině, k mamince. Děti 

svou maminku napodobovaly – pantomima, popisovaly slovně – činnosti během dne, kreslily 

tuší – velký formát papíru, který vyřešily bez problémů, což na začátku školního roku ne-

zvládly. Kdo tvoří rodinu? Skládáním papíru děti vytvořily domeček, učily jsme se znát svou 

adresu (starší děti), kde bydlím (vesnice, město), a popisovaly, jak to u nich doma vypadá, 

kdo co dělá a jak doma pomáhají. Z papíru se dají skládat i zvířátka, květiny, potřeba jsou 

k tomu šikovné ruce.  Takto složené květy se dají vlepit do oken. Doplní se malbou stonků, 

trávy. Vznikne koláž, kterou dál můžeme ozvláštnit např. o origami ptáků, motýlů. O Veliko-

nocích, na Velký pátek se otevírají skály s poklady. Maminky žádný poklad hledat nemusejí. 

Mají totiž děti, poklad nejcennější!  

LÉTO 

3.3.11 Téma S BOTAMI I BEZ BOT 

„Je tu léto a sním výlety, koupání a prázdniny…A tak hurá do vodičky, zapomeňte na botič-

ky!“ 

Časový rozsah: 2 – 3 týdny 

Podtémata: Děti – Voda - Výlety 

Motivační vyprávění, východiska: 

Téma vody je pro děti velmi atraktivní, hry s vodou je zaujmou na dlouhou dobu. Toto téma je 

vhodné zařadit, když je venku teplo a můžeme dětem umožnit hry s vodou na zahradě, ale 

letní déšť není překážkou. Důležité bylo i bezpečné chování u vody, protože prázdniny plné 

výletů na nás již volají. Po vodě plují lodě a z řek doplují až do dalekých dálek… 
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Námětová mapa k tématu S BOTAMI I BEZ BOT 

 

 

 

   S BOTAMI I BEZ BOT 

  Bosí…to se nosí 

Hry u vody, v trávě, v 

písku… 

  Závěrečný výlet do Jičína 

(více v Příloze 5) 

 

Cestujeme za pomoci 

písničky po světě  

Čáry, máry, ententýky, 

poletíme… 

Těšíme se na prázdniny 

Vystoupení na Akademii 
mateřské školy, loučení 

s dětmi, které jdou po prázdni-

nách do školy a vítání nových 
dětí. 

Hledáme Rumcajse, 

Manku a Cipíska 

Věž - dominanta Jičína 

Český Ráj – pro nás 

les Řáholec 

Hrajeme pohádku O Rum-

cajsovi (více v Příloze 5) 

Námětová mapa 11: S botami i bez bot 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

o Uvědomovat si důležitost vody, 

o seznamovat se s vodními živočichy, i prostřednictvím výtvarných úkolů, 

o rozvíjet představivost a fantazii, 

o rozvíjet pohybové dovednosti, 

o osvojovat si poznatky o bezpečném 

chování u vody a ve vodě, i pro-

střednictvím výtvarných úkolů, 

o posilovat zájem o poznání, rozvíjet 

zájem o učení, poznávat postupy vý-

tvarné tvorby v jejím průběhu i při 

vnímání výsledku, 

o rozvíjet a aktivizovat slovní 

zásobu umožňující pojmeno-

vat výtvarné jevy.  

 

Námět činnosti: STOPY 

Úkol: Rozetření barvy po celé ploše chodidla i prstů, otisk chodidla na papír. Vnímání svého 

těla. 

Materiálně technické prostředky:  

o Barvy na tělo, 

o štětce, 

o papír – pás, děti se po papíru projdou. 

Vizuálně obrazové prostředky: 

Otisk, barva, plocha. 

Reflexe: 

Výtvarné hry, kdy děti objevují něco nového, překvapivého jsou vždy plné emocí. Otisk dlaně 

děti znaly.  Otisk chodidla byl pro ně nový. Činnost jsem motivovala fotografiemi. Na jedné 

maluje dolní končetinou bezruký člověk, na jiné fotografii byl šimpanz, který prsty u nohou 

držel štětec a také maloval. Děti byly překvapené. U fotografie se šimpanzem se smály. Sna-

žila jsem se, aby se děti vcítily do pocitů člověka bez rukou na fotografii. Pokoušely se také 

Obrázek 39: Bez bot 
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v dolních končetinách držet pastelku a zjistily, že to vůbec není snadné.  Je dobré si uvědomit, 

že nejde jen o výsledný výtvor, ale podstatný je i prožitek, který nám jakákoliv smysluplná 

činnosti dává, i když např. si nevěříme či nás omezuje hendikep.  

Shrnutí: 

Celé téma nám spojila písnička Čáry, máry, ententýky, poletíme do Afriky. Výměnou slovesa 

a dopravního prostředku v písničce, jsme cestovali po celém světě. Kontinenty jsme vyhledá-

vali na dětské nástěnné mapě světa a k nim jsme přiřazovali na obrázkových kartách namalo-

vané lidi, zvířata, národní jídla, domy typické pro daný kontinent. Vzpomněli jsme si na sed-

mimílové boty, které v pohádkách slouží jako dopravní prostředek.  

Pohyb se dá také zachytit na papír. Postava v pohybu, pod vodou, skok z klády stromů… to 

byly náměty pro výtvarné činnosti předškolních dětí. Před samotnou činností je zapotřebí si 

pohyb vyzkoušet, důležitý je prožitek pohybu k uvědomění si jak a kde mám ruce, nohy, jak 

jsem postavený, co se mi děje s vlasy, mimikou v obličeji. Po výběru námětu nechat děti vy-

brat si velikost papíru z několika velikostí. Někdo se nebojí plochy, velikosti, potřebuje 

prostor a jsou děti, které inklinují k menšímu, jemnějšímu a detailnějšímu zpracování námětu. 

Proto je již zde důležitá možnost volby, výběru, umět se rozhodnout. 

3.3.12 Rizika třídního vzdělávacího programu 

Vždy je dobré se podívat na věci i z té druhé stránky a uvědomit si, že mohou nastat situace, 

při kterých snadno dojde k ohrožení úspěchu vzdělávacích záměrů pedagoga. Měli bychom si 

umět připustit, že takové situace mohou nastat, počítat s nimi a přistupovat při tvorbě TVP 

tak, abychom se jich vyvarovali. 

Příklad rizik: 

o Omezování spontánních aktivit, 

o nerespektování individuálních potřeb dítěte, 

o omezená komunikace, 

o špatný jazykový vzor, 

o nedostatek porozumění, málo přátelské prostředí, nevhodné vzory a projevy chování, 

o malá podpora dětských přátelství, 

o nedostatečná pozornost při řešení konfliktů mezi dětmi, zesměšňování, ponižování, 

o málo rozmanitá a jednotvárná nabídka činností, 

o nedostatek příležitostí vnímat svět kolem sebe. 
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3.4 Shrnutí celoročního projektu Rumcajsovy boty 

Proč zrovna námět „BOTY“ a „RUMCAJS“: Inspirace 

K tvorbě tohoto třídního vzdělávacího programu mě inspirovala nabídka aktivit školního 

vzdělávacího programu naší mateřské školy. Protože všude musíme dojít – do školky, do 

knihovny, do tělocvičny, do bazénu, na stadion na bruslení, hledala jsem spojovací téma mezi 

všemi aktivitami, které naše školka nabízí. Rozhodla jsem se pro téma boty, protože nejlépe 

tematicky spojují každodenní činnosti, které ve školce probíhají. V této práci vycházím 

z výtvarné výchovy, ale nemohu opomenout ani další výchovy, které jsou obsaženy ve vzdě-

lávacích oblastech, proto jsem hledala další motivační prostředek. Hledala jsem souvislosti 

tohoto tématu a společně s dětmi nás napadl švec Rumcajs. Švec, kterého vytvořil významný 

představitel výtvarného umění Radek Pilař podle Václava Čtvrtka. Postava Rumcajse se tak 

stala dalším motivačním prostředkem směřujícím k žádoucím cílům v průběhu předškolního 

vzdělávání, které vyplývají z RVP PV. 

Spojující nití (motivačním prostředkem) celého projektu, jak uvádím výše, se staly boty. Boty 

na běžné nošení, boty na sport, na doma, do deště, na lyže, boty na léto k vodě… Podle jejich 

funkce, využití, názvu, materiálu, vzhledu, zpracování, stáří, všestrannosti jsem volila zamě-

ření výstupů, činností a stanovení dílčích cílů. Koncept bot se stal didaktickým nástrojem, 

který mi pomáhal v pedagogickém záměru dosažení výstupů vzdělávacího procesu. Boty se 

pro děti staly poutavou motivací. 

Pedagogická reflexe projektu Rumcajsovy boty: 

Během tohoto projektu jsem využila metody, které byly voleny s ohledem na individuální 

potřeby dětí a přiměřenost věku 

Metody: 

o prožitkového učení, 

o kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, 

o situačního učení, 

o spontánního sociálního učení, 

o citového a názorového působení 

o didakticky zacílené činnosti. 

Formy práce: 

o individuální, 

o skupinová, 
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o frontální. 

Co přinesl projekt Rumcajsovy boty dětem z mateřské školy? 

o Seznámily se s Rumcajsem, Mankou a Cipískem i autory postav, které na začátku pro-

jektu znalo devět dětí z osmnácti.  

o Kde se berou pohádky?  Novým poznáním pro děti bylo zjištění, že postavu z pohádky 

musí někdo vymyslet, napsat o ní, a pro děti, které neumějí číst i nakreslit. Každý ilu-

strátor má ve své ilustraci viditelné charakteristické znaky typické pro svoji tvorbu. Ji-

nak ilustrovala Zmatlíková, jinak Smetana, Pilař, Miller. I to děti předškolního věku 

vnímaly, poznaly, porovnaly. Byl to také jeden z cílů, které jsem si stanovila při pra-

videlných návštěvách městské knihovny.  

o Pilař propůjčil Rumcajsovi svoji tvář, vizuální podobu v ilustracích. 

o Pokud je pohádková postava zfilmovaná a ve filmu mluví, musí ji někdo propůjčit 

hlas. V tomto směru vznikla řada otázek, jak mluví postavy z pohádek. Zda křičí, ha-

lekají, mluví rychle. Zda jim děti rozumí.  Proč některé pohádkové postavy nemluví, 

jako např. Krteček, kterého ztvárnil Miller?  Aby jej mohly zhlédnout děti všech ná-

rodností.  

o Boty se staly motivačním prostředkem.  Putovali jsme s nimi do míst, která byla dětem 

blízká, ale i vzdálená.  Bota najednou během chvilky ožila, mohla vyprávět svůj pří-

běh, vidět věci pod vodou či se stát nemocnou nebo kouzelnou a splnit přání. To se 

odrazilo v dětských výtvorech, chování, jednání, v estetickém cítění, v dětské hře. Děti 

začaly na botu pohlížet jinak. Začaly ji vnímat, jako kdyby měla duši, cítila, slyšela, 

viděla, získala nadpřirozené vlastnosti. To botu ozvláštňovalo, a připojovalo k ní poe-

tické konotace; zvýšila se schopnost dětí k estetickému zaměření vůči každodenním 

předmětům. To vše přimělo děti nenahlížet na botu jako na obyčejnou věc.  

o Pohlížet na „boty“ jinak, než jen jako na „boty“, děti přiměl i moment, kdy nám Rum-

cajs představil cvičku „Jarmilu“. Proč? Má jméno. Proč zrovna jméno Jarmila? Cvička 

„Jarmila“ nosí na sobě kus naší země – trikoloru. Svou spontaneitou děti téma ovlivni-

ly a donutily mě vymyslet a připravit činnosti jinak (např. trikolóra – hymna – vlajka – 

prezident). I přes historickou dobu, v které se příběhy Rumcajse odehrávají, lze do 

projektu zakomponovat prvky současné a moderní doby.  Myslím si, že je to nutnost.  

o Když se u Rumcajse na verpánku objevila další bota, děti se hned ptaly a zajímaly, 

kam nás zavede, co nám bota bude vyprávět. Jeden chlapec si botu přiložil k uchu 

a začal vykřikovat co mu bota „jako“ šeptá a popisoval místo, kam by chtěl jít. Děti 

měly v projektu prostor si na otázky odpovídat samy a tím vznikly nové příběhy, ná-
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pady, z toho vyplynuly nové situace s možností kombinovat, dotvářet, měnit. Rozvíje-

ly se jazykové schopnosti a jazykové dovednosti, fantazie, představivost. Často do-

cházelo k personifikaci a děti tak přes botu či Rumcajse sdělovaly svá přání.  Při čin-

nostech, aktivitách a vzniku děl děti napadaly různé otázky, hledaly v nich souvislosti. 

To je podněcovalo k přemýšlení. 

o Děti se zajímaly, čím je bota ozdobená, zvláštní, jiná, tím se rozvíjelo estetické vní-

mání. Děti boty ohmatávaly z jakého je materiálu a zkoumaly, či v ní není něco ukry-

to. Tajemství, překvapení, dětská zvídavost to jsou motivující a povzbuzující aspekty, 

které se objevovaly v projektu neplánovaně, ale i s jasným záměrem např. oslavy na-

rozenin, kdy postava Rumcajse do boty ukryla pro dítě dárek. Při jiných situacích děti 

za pomoci hmatu rozpoznávaly v botě ukrytý předmět a tím se rozvíjela haptická citli-

vost. 

o Děti figurínu Rumcajse zapojovaly do her, půjčovaly si jej domů. Vznikla tak spolu-

práce rodina – škola. Rodiče se zajímali o dění ve školce. Ptali se, co nás čeká, sledo-

vali, která další bota se na verpánku objevila. Využívali i stromu (dub) v šatně 

k získávání aktuálních informací o připravovaných aktivitách, vzdělávací nabídce. Na 

stromě ze zavěšených žaludů z kartonu sledovali básně, písně, které se děti v průběhu 

projektu učí. Dvě rodiny dětí ze školky si v průběhu školního roku pro nás připravili 

dva výlety k nim domů (statek, penzion u Máchova jezera), které se motivačně vázaly 

k tématu.  

o Děti se naučily dívat se kolem sebe. I před sebe na cestu. Vyhnout se díře, a když mám 

sandálky, kecky, tak i kaluži. To nebylo samozřejmostí. Můžu zašlápnout broučka? 

Dupnout kamarádovi na nohu? Toto chování dětí se v průběhu projektu měnilo. Děti 

změnily vztah jeden k druhému, k živým tvorům. Lhostejnost, ale i strach z hmyzu se 

snížil. Zvýšilo se empatické chování s prvky ochranářství ke všemu živému.  

o Kde žil Rumcajs, Manka, Cipísek. Žili si spokojeně v lese, v jeskyni, kterou si k životu 

uzpůsobili. Žili v souladu s přírodou, ekologicky. Téma projektu nás nutilo, velkou 

část vzdělávací nabídky a činností přesunout ven, do přírody. Děti zajímalo, kde brala 

Manka vodu k pití, kde a jak vařila, jak zacházela s odpadky. Pro děti těžko představi-

telné, že nebyly výrobky ani obaly z plastu. To jsme porovnávali se současností. Tím 

jsme se dostali do přírody, přírodním zdrojům, koloběhu vody, živočichům, rostlinám, 

stromům.  Děti jsou sběrači, a proto jsme si povídali o tom, že ne vše, co vidím, mohu 

sebrat, utrhnout, sníst. Je však důležité dětem zdůraznit, že i přes určitá nebezpečí je 

příroda místem bezpečným, v kterém najdou odpočinek, relaxaci, poznání. To však za 

předpokladu, že se v/k přírodě naučí chovat. Proto jsme i během tohoto projektu velké 
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množství činností přesouvaly do přírody, děti měly možnost v ní trávit dostatek času, 

tak vznikly trvalé vazby a vztahy dítěte k přírodě a všemu živému v ní.   

o Cipísek žije v úplné rodině, což u dětí není v dnešní době samozřejmé. Na Rumcajse 

děti pohlížely jako na typicky mužský vzor, který si umí poradit, nebojí se, je spraved-

livý.  Manka je milá, hodná, pracovitá a stará se o Cipíska a všichni se mají rádi, po-

máhají si, myslí jeden na druhého. Postavy z pohádky představují dítěti harmonickou, 

fungující rodinu.   

o Poznaly město Jičín (více v Příloze 5)   

o Závěrem celoročního projektu byla divadelní pohádka (více v Příloze 5). Do té se za-

pojili nejen děti, ale i rodiče – výrobou kulis, kostýmů. Děti s pohádkou vystoupily 

několikrát – v ZŠ pro děti, v Jiráskově divadle na závěrečné akademii MŠ pro rodiče, 

v domově seniorů na Ladech v České Lípě. Projekt tímto přesáhl hranice MŠ. 

Je možné motivovat vybraným motivačním prostředkem různé činnosti po celý školní rok 

a přitom zachovat pro děti možnost volby a pestrost činností, udržet dětskou pozornost, 

nadšení a chuť, se kterou se v září s Rumcajsem seznamovaly? 

o V dnešním přetechnizovaném světě je Rumcajs málo akční hrdina. Obejde se bez na-

blýskaných efektů a blikajících zbraní. Nekřičí ani neječí v porovnání s některými hr-

diny dnešních pohádek, ale i počítačových her. Zbraně, které používá je bambitka na-

bitá žaludem, včely ve svých vousech. Rumcajs neubližuje, nestrká, ale nejprve řekne, 

když se mu něco nelíbí. Tak se děti v úvodu projektu nechovaly. Rumcajs se jim stal 

vzorem. Nastalé situace děti nutily přemýšlet, zda to, co dělají je správné. To se odra-

zilo v jednání, chování, v agresivitě dětí mezi sebou, při řešení konfliktů.  

o  I přes velké množství konkurenčních pohádkových postaviček z okolí dětského světa 

se děti nadchly příběhy o Rumcajsovi, napsanými Václavem Čtvrtkem. Domnívám se, 

že je to i díky typicky českému prostředí  - les, skály, městečko, které je dítěti známé 

a blízké a můžeme se do takového prostředí rychle přesunout, hrát si v něm např. při 

vycházkách, výletech, v porovnání s jinými např. čínskými či americkými pohádkami 

či pohádkami z vesmírného prostředí, pravěku apod. z toho vyplývá, jak je velmi pod-

statné a důležité pro takto motivovaný TVP vhodně zvolit téma – název, prostředek, 

který děti musí oslovit. Pokud si zvolíme motivační prostředek, je vhodné jej umístit 

na místo dětem dostupné s možností si jej volně půjčit, zapojit do hry a činností a tím 

mu umožnit, aby se stal součástí kolektivu dětí a dospělých v mateřské škole a tak pl-

nil svou prvořadou funkci. 

Technická reflexe 
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V mé diplomové práci, jsem zcela jistě nepopsala všechny činnosti, které probíhaly v rámci 

celku. Představuji jich většinu. Obsah tříd-

ního vzdělávacího programu byl přizpůso-

bený pro potřeby dětí, jejich věkové zvlášt-

nosti. Vzdělávací proces byl cílevědomý a 

plánovaný, byly v něm spontánní a řízené 

aktivity vyvážené v poměru, který odpovídá 

potřebám a možnostem dětí.   

Během projektu si děti osvojily základní 

techniky plošné i prostorové tvorby za po-

moci materiálů, instrumentů, které k technikám 

patří. Jednalo se především o kresbu, malbu, otisk a protisk z plochy do plochy, koláže, frotá-

že a techniky prostorového vyjádření, kde děti pracovaly s hmotou, přírodninami, textilem. 

Rumcajs se stal součástí našich každodenních setkání, her, výletů.  

Obrázek 40: A kam dál? 
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4 Závěr 
Ve své diplomové práci se zabývám možností, jak využít výtvarné výchovy při tvorbě třídní-

ho vzdělávacího programu. Podstatou mého projektu je pohádka jako motivační prostředek, 

od něhož se odvíjí vše během celého školního roku, prolíná se všemi činnostmi a ty tak 

ozvláštnil a vytvořil aktivní, tvořivé prostředí pro děti i jejich rodiče. 

V teoretické části jsem hledala odpovědi na otázky o kořenech výtvarné výchovy u dětí v kon-

textu historických a současných představ vzdělávání. Studiem literatury jsem si připomněla, 

že záměry vzdělávat prostřednictvím výtvarné výchovy se objevují napříč vývojem lidské 

civilizace. Překvapily mě určité vzdělávací názory a postoje ve výtvarném působení na dítě, 

které ač jsou několik století staré, přesto jsou pro mě stále inspirující, tím že to, co zjistili před 

několika staletími, stále platí. 

Krátce jsem představila dnešní mateřskou školu, systém a východiska předškolního vzdělává-

ní a také popsala terminologii, která se týká výtvarné výchovy, například technik používaných 

v ní. 

Empirická část mé práce byla věnována výzkumné sondě provedené formou dotazníkového 

šetření mezi oborovými kolegyněmi. Na základě zjištění z těchto dotazníků jsem provedla 

výzkumnou sondu formou rozhovoru s učitelkami mateřských škol, zaměřeného na jejich 

zkušenosti s východisky přípravy třídního vzdělávacího programu MŠ. 

Z dotazníkového šetření a rozhovorů vyplynulo, že ve většině případů třídní učitelky vycháze-

jí z předem připraveného třídního vzdělávacího programu a jen v některých málo případech, 

kdy jim k tomu ředitelky dávají prostor, přes obsáhlost a náročnost na přípravu se nebojí vy-

mýšlet nové přístupy, jak přiblížit vzdělávání dětem, a třídní vzdělávací program vytvářejí 

samy. Tyto učitelky pak snáze reagují na potřeby a zájem dítěte a v důsledku toho program 

v průběhu roku přizpůsobují a mění. Velkým přínosem bylo zjištění, že některé učitelky se na 

základě našich rozhovorů rozhodly změnit svůj pohled na přípravu třídních vzdělávacích pro-

gramů a uvědomily si, že v pedagogickém povolání, předškolním především, nejde jen o to, 

naučit dítě něčemu novému a vytvořit nepřeberné množství výtvorů, ale jde především 

o dětský prožitek, objevování, možnost volby, prostoru k samostatnému rozhodování dítěte.  

V praktické části jsem analyzovala celoroční projekt a jeho působení na děti. Snažila jsem se 

poukázat na to, že i málo atraktivní téma v úvodu neznamená neatraktivní projekt. Podstatu 

výběru tématu vidím v myšlence projektu, v možnosti vývoje projektu a možném aktivním 

zásahu do něj jak ze strany pedagoga, tak ze strany dětí. Idea projektu společně s výtvarnými 
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aspekty a motivačními prostředky výrazně napomohly k plnění třídního vzdělávacího pro-

gramu. Přidanou hodnotou byla změna pohledu dětí na obyčejné věci, jejich radost a přiroze-

nost při všech aktivitách.    

Studium literatury, výsledky dotazníků, rozhovorů i analýza vlastního třídního vzdělávacího 

programu mi znovu potvrdily, že jsme to my, učitelé, kdo má tu možnost dítě ovlivňovat a je 

na nás, jak. Pokud dítěti ukážeme cestu příkazů, zákazů a názoru, že nic nejde, či mu nabíd-

neme činnosti bez možnosti volby a vlastní seberealizace, jen obtížně se z něj stane zdravě 

sebevědomý, tvořivý člověk s pocitem pro zodpovědnost, spravedlivost a pravdu. Pokud ke 

vzdělávání dítěte přistupujeme v souvislostech, učíme dítě v souvislostech vnímat svět, ve-

deme jej k uvědomování si určitého vývoje, návaznosti, mezioborovosti. 

Výsledky dětských činností a prací nám mohou posloužit různě.  K výstavám, k výzdobě nebo 

k diagnostice dítěte. Na co bychom však neměli nikdy zapomínat, je prožitek, který dítě bě-

hem činnosti zažívá, protože právě ten ovlivňuje samotný výsledek, během kterého se formuje 

velmi křehká dětská osobnost.  

                                                                                     „Lepší je sama cesta, než její cíl.“  

                                                                                                                     (neznámý autor) 
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