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Anotace: 

Krátká, M.: Moje město před sto lety [Diplomová práce] Praha 2014 – Univerzita Karlova, 

Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 135 s. 

 Diplomová práce se zabývá interdisciplinárním spojením dvou vzdělávacích oblastí 

Umění a kultura, Výtvarná výchova a Člověk a jeho svět. Součástí práce je analýza učebnic 

Člověk a jeho svět, která zjišťuje, jak a do jaké míry se učebnice zabývají tématikou 

konceptu domova, regionu, minulosti, identity subjektu i místa a veřejného prostoru.  

 Praktickou část tvoří vzdělávací projekt úzce propojující učivo výtvarné výchovy      

a předmětu Člověk a jeho svět. Je zaměřen na vzdělávání žáků základní školy, pokouší se 

pomocí interdisciplinárního přístupu efektivně vzdělávat děti v tématice historie města, 

ve kterém žijí. 

 Vzdělávací projekt vychází z teoretických poznatků uvedených v první části 

diplomové práce. Je zasazen do kontextu současného umění. V porovnání s ním je 

založený spíše tradičně.  
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Abstract: 

Krátká, M.: My city a century ago [Diploma Thesis] Praha 2014 - Charles University, 

Faculty of Education, Art Education Department, 135 p.  

 The diploma thesis focuses on cross-curricular connection of two educational 

areas; The Art and Culture - Art education and  „Man and His World”. The thesis also 

analyzes textbooks of the „Man and His World” educational area and determines how 

and to what extent  it is focused on the theme of home, region, the past, identity of 

subject and places of public area.  

 The empirical part consists of an educational project closely linking the curriculum 

of art education with curriculum of the subject „Man and His World”. It focuses on 

primary education and it´s goal is to effectively educate children about the history of the 

town they live in using interdisciplinary approach. 

 The educational project is based on theoretical findings stated in the theoretical 

part of the diploma thesis. It is also set to the context of contemporary art but in 

comparison to modern art it seems to be based more traditionally. 

 

Key words: 

Interdisciplinarity, Art Education, school subject, educational domain, Project-Based 

Learning, site, memory of the site, community, Site-specific art. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

„Dějiny jsou svědky času, světlem pravdy, 

 živou pamětí, učitelkou života a poslem  

minulosti.“1  

 

„Umění je jako slunce, které se taky 

 nikomu nevtírá. Když zatáhnete záclony  

a zavřete okenice, tak vám slunce do bytu neleze,  

jenomže je to vaše chyba, pane,  

že chcete žít po tmě.“2 

 

„Umění je na věčnost spjato s osudy člověčenstva.“3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Marcus Tullius Cicero  

2
 Jan Werich 

3
 Josef Čapek  
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Úvod 

 Pro svou diplomovou práci jsem si vybrala téma, které mi umožňuje prozkoumávat 

možnosti spojení dvou vědních oblastí, které jsou mi velmi blízké a to výtvarnou výchovu 

a historii kraje, ve kterém žiji celý svůj život. Narodila jsem se zde, tudíž mi je toto místo 

vlastní a o žádném jiném bych nepsala raději, než o tomto. Díky studiu na pedagogické 

fakultě UK jsem získala spoustu poznatků o výtvarné výchově, o které se domnívám,        

že všechny její možnosti k získávání a prohlubování znalostí z různých vědních oblastí 

často nejsou učiteli zcela chápány a využívány.  

 Třebenicko je vzhledem ke své bohaté historii a krásné přírodě pro mě naprostým 

ideálem, co se týče místa pro život a pro budoucí práci. Na třebenické základní škole 

momentálně působím na částečný úvazek. V dohledné době bych velice ráda na tuto 

pozici navázala se statusem plného úvazku. 

 Volbou tématu pro svou práci bych chtěla poukázat na fakt, jak je důležité u dětí 

rozvíjet vztah k místu, ve kterém vyrůstají, kde se jim dostává vzdělání a jaký obecně mají 

tyto dva důležité mezníky význam. Toho bych chtěla docílit právě díky výuce vedené 

interdisciplinárním přístupem. Umění jako takové a konkrétní umělecká díla nám totiž 

mohou otevírat otázky, ke kterým bychom se jinak dostávali jen těžko nebo dokonce 

vůbec. Skrze umělecké činnosti propojené s vlastivědným učivem bych chtěla vytvořit 

projekt, který mi umožní splnit cíle, které jsem si stanovila.  

 

 Myslím si, že každé dítě by si mělo umět vytvořit k danému místu, kde se vzdělává 

vztah, který si ponese do konce svého života. Vztah, který mu dodá rozhled, důležitý 

rozsah vědomostí a znalostí, který bez problému uplatní v praktickém životě.  

Historie udává celkový obraz o dějinách daného místa, bude-li si dítě vědomo faktů, 

historických událostí a mezníků, bude se mu lépe chápat celkový obraz daného města       

a života, do kterého se postupně zapojuje. Znalost historie nabízí dítěti vyzkoušení 

hlubšího prostoupení do tématu pomocí interdisciplinarity, mezipředmětových vztahů.  

Umělecká činnost jako taková dává dětem možnost zpracování myšlenek a pochodů, 

které na ně volně působí. Z umělecké činnosti je možno získat daleko hlubší vztah pro 
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historii daného místa, než při pouhém teoretickém výkladu. Různá umělecká díla se 

zabývají různou tématikou. Tématika současného umění se koncepty domova, identity 

subjektu i místa, veřejného prostoru velmi zabývá, proto je pro nás jako vyučující velice 

výhodné těchto pochodů současné tvorby využít. Důležité je u dítěte vzbudit zájem, 

takový zájem, který dítě bude nenásilně nutit chtít objevovat vlastní iniciativou, zjišťovat  

a naplňovat své další cíle za poznáním. Znalosti konkrétních míst a jejich dějin dětem 

pomáhají dále se vzdělávat, lépe si umí představit jednotlivá města, kraje, okresy                

a spojovat je do celků vyššího rozsahu – republika, kontinent. Vizuální představa o tom, 

jak konkrétní místo vypadalo v minulé době, dává dětem možnost vrátit se v čase a 

porovnat, jak místo vypadá teď a jaké bylo předtím. Žák má tak možnost ucelit si celkový 

obraz o možných změnách, které mohou v čase nastat, co všechno má na různá místa vliv, 

pod jakým stylem a vedením se měnili, jak moc historie města a státu ovlivňuje jednotlivé 

stavby a místa. Celková vizualizace konkrétních míst v různých časech je pro děti 

zajímavou činností, jelikož pohled do minulosti odkrývá pro mnohé naprosto nepoznanou 

dávnou realitu. Obraz, který je již dávno minulostí, avšak se současností má stále mnohé 

společné.  

 Dějiny konkrétního místa jsou nepostradatelnou součástí historie, kterou je nutné 

neustále dětem připomínat, zachovávat v nich stálou představu o tom, jak se místa 

utvářela, co se na zmiňovaných místech dělo, čím byla ovlivňována a jakým vývojem 

procházela.  

 

Charakteristika ZŠ Třebenice 

 Základní škola a Mateřská škola Třebenice sídlí na adrese: Paříkovo náměstí 133, 

Třebenice, 411 13. Bohatá historie zdejší školy sahá bezmála až do 15. Století, kdy jsou      

o třebenické škole doloženy první písemné zmínky. V dnešní době se na škole 

v Třebenicích sedmnáctičlenný učitelský sbor snaží o co největší modernizaci jak interiéru 

a vybavení školy, tak studijních materiálů a přístupů, které na žáky aplikují. Samozřejmostí 

zdejší školy je i multimediální učebna, kvalitně zásobená knihovna, moderní počítačová 

učebna, jídelna, družina a keramická a pracovní dílna. 
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 Pedagogický sbor se neustále snaží zlepšovat a zkvalitňovat svou práci skrz 

doplňková studia, kurzy a různé doprovodné vzdělávací programy, které rozšiřují jejich 

obzory a praktické rozhledy pro práci s dětmi. Všichni učitelé se na školeních seznamují s 

novými metodami práce tak, aby výuka byla pro žáky zajímavá a zábavná avšak také 

efektivní a přínosná.  

 

 Základní škola se řídí vzdělávacím programem: Školní vzdělávací program 

základního vzdělání: „ŠKOLA PRO RADOST“, která dětem slibuje rovné šance, ambice, 

dostatek informací, odpovědnost, spolupráci a toleranci. 

 

 Hlavním mottem třebenické školy je vytvořit pro děti takové místo, kam se žáci 

budou rádi vracet. Místo, které v nich bude vzbuzovat příjemné pocity a navodí tu 

správnou přátelskou atmosféru pro klidnou a ničím nerušenou práci. Škola tuto myšlenku 

podporuje řadou zájmových kroužků, kam děti mohou docházet ve svém volném čase       

a rozšířit si tak obzory o netradiční sporty, ale i klasické sportovní, tvůrčí a umělecké vyžití, 

jako je kroužek keramiky, stolního fotbalu, anglického jazyka aj.  
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Obsah práce 

 V teoretické části své práce se nejprve budu zabývat pedagogickými pojmy,     

které jsou pro mou práci klíčové. Jako první je dle mého názoru třeba vysvětlit základní 

pojem mé diplomové práce a to je interdisciplinarita. Na tento pojem přirozeně navazuje 

vymezení vzdělávacích oblastí, tak jak jsou definovány v aktuálním kurikulárním 

dokumentu, tedy RVP ZV 2013. Následně bych ve zkratce chtěla přiblížit problematiku 

izolovaných vzdělávacích předmětů, které fungují jako protipól mezioborovosti, 

interdisciplinarity. 

 

 Další pojem, který je třeba blíže objasnit a prozkoumat je projekt, výtvarný projekt, 

kterého jsem ve své práci využila. Následně jsem se zaměřila na zdroje inspirací pro 

učitele a jejich práci. S tím souvisí autoři výtvarného umění, které zaujal náš kraj, tedy 

krajina Českého středohoří a také autory současného umění, kteří se zabývají konceptem 

domova, regionu, minulosti.  

 

 V další části jsem provedla drobný průzkum učebnic vlastivědy, který nám má 

nastínit, jak moc učebnice vlastivědy pracují s mezioborovostí nebo do jaké míry žáka 

nabádají k získávání informací o místě jeho bydliště a školy do které dochází. 

 

 Poslední oblastí mé teoretické části, kterou jsem se zabývala, je historie 

Třebenicka a historie místní základní školy. Na tuto část již navazuje praktická část,       

tedy projekt, který jsem zpracovávala. 
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1. Pojetí výuky a interdisciplinarita 
 

 Ve chvíli, kdy se zamýšlíme nad dnešním pojetím výuky se nám otvírají dva různé 

způsoby jak vyučovat.Tím prvním způsobem je tzv. klasické vyučování, tedy instruktivní 

přístup, který je založen na behaviorálním způsobu vzdělávání. Obvykle je založeno na 

vnějším řízení a samostatnost dětí při vyhledávání informací je minimální. 

Z pedagogického hlediska pak kvalita výuky silně závisí na možnosti vyhodnocení reakcí 

žáka a celkového adaptivního přístupu k učící se osobě.  

 Druhým přístupem, o který se současná pedagogika snaží, je tzv. konstruktivistické 

pojetí výuky, který zdůrazňuje potřebu využití metod založených na aktivizaci a spolupráci 

žáka. Metody, které stimulují žáka, aby své znalosti získával aktivní činností a komunikací, 

nikoli aby je pasivně přijímal. Rozvíjí se tak schopnosti komunikovat, spolupracovat            

a aktivně se vzdělávat i mimo školu.4 

 Jedním z přístupů konstruktivistického vyučovaní je interdisciplinarita. Pro tento 

jev, kdy se spojují různé vzdělávací oblasti, máme hned několik pojmů, které se touto 

problematikou zabývají a to: mezipředmětové vztahy, interdisciplinarita, 

multidisciplinarita, transversální vztahy, mezioborovost. 

 Všechny termíny jsou hodně všeobjímající a nemají zcela ustálenou definici.  

Pojem interdisciplinarita je v současném vědeckém světě už celkem pevně zakotven ve 

výukových, studijních i výzkumných plánech. Je důležitou součástí přístupu k problémům  

i k vědním oborům jako takovým.  

 Pedagogický slovník vymezuje mezipředmětové vztahy jako „…vzájemné 

souvislosti mezi jednotlivými předměty, chápání příčin a vztahů přesahujících předmětový 

rámec, prostředek mezipředmětové integrace. V předmětovém kurikulu jsou vyjadřovány 

                                                      
4 Vrbík, V.: Pedagogické přístupy ke vzdělávání. Dostupné: http://studenties.blog.cz/1010/1-pedagogicke-

pristupy-ke-vzdelavani-v-informacni-spolecnosti 
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v učebních osnovách jednotlivých předmětů jako tzv. mezipředmětová témata. 

Progresivním trendem v zahraničí je řešení mezipředmětových vztahů na úrovni kurikula 

jako celku“5 

 

 Rakoušová tento pojem vysvětluje dle mého názoru jednodušeji, přesto jasně. 

„Viděno prizmatem pedagogiky znamenají mezipředmětové vztahy souvislosti, vztahy 

mezi jevy, ději, situacemi a jejich promítnutí do soustavy učebních předmětů.“6  

  

 Mezipředmětové vztahy neruší jednotlivé předměty, naopak hledají souvislosti, 

vztahy mezi pojmy, situacemi, ději a tím se promítají do učebních předmětů. Některé 

předměty svým obsahem a charakterem úzce souvisejí. Jsou ovšem i předměty,            

které k sobě na první pohled nemají tak blízko. Domnívat se, že obsahově odlišné 

předměty nelze propojovat by byla chyba. Mezipředmětové vztahy připravují žáky na 

celoživotní vzdělávání a to právě tím, že rozvíjí jejich logické myšlení, ukazují jim učivo 

z různých úhlů pohledu a uvádí učivo do praxe. Cílem moderní školy je rozvoj schopností  

a klíčových kompetencí, které jsou podmínkou života ve 21. století. Jako pro učitele tedy 

pro nás nesmí být základem vyučování jednotlivých izolovaných předmětů bez zjevných 

souvislostí a návazností. Vzdělávání na primární škole vzhledem k tomu, že většinu 

předmětů vyučuje žáky pouze jeden učitel umožňuje flexibilní rozvrh hodin,                    

čímž umožňuje propojování předmětů, vztahy mezi pojmy a náměty, který nevycházejí 

pouze z učebnic. Jako vždy zde ale záleží na osobnosti, schopnostech a kompetencích 

daného vyučujícího. 

 

 

 

                                                      
5
 Průcha, Walterová, Mareš: Pedagogický slovník, Praha, Portál 1995, s. 118-119 

6Rakoušová, A.: Integrace obsahu vyučování v primární škole – Integrované slovní úlohy 
napříč předměty. Praha, Grada 2008.  
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2. Vzdělávací oblasti RVP ZV 

 V České republice vychází obsah vzdělávání na Základní škole z dokumentu,     

který se nazývá Rámcově vzdělávací program pro Základní vzdělávání, dále jen RVP ZV. 

Jedná se o dokument vytvořený Výzkumným ústavem pedagogiky, který se stal po roce 

2005 východiskem pro vytyčování cílů a obsahů vzdělání pro vzdělávání dětí a mláděže   

na základních školách. Pedagogové na jednotlivých školách nachází v tomto dokumentu 

přehled oblastí i obsahů vzdělání, které ve své praxi v rámci vlastních školních 

vzdělávacích programů realizují prostřednictvím vyučování jednotlivých předmětů. 

Přínosem je také vytyčení výstupů učiva, na které se klade zřetel při tvorbě úkolů při  

školní práci. 

 

 Ve své práci se budu zabývat především tématy, které jsou obsaženy v části C. 

Má práce se zabývá interdisciplinárním pojetím vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět          

a vzdělávacím oborem výtvarná výchova. Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je v RVP ZV 

definována jako:  

 

2.1 Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět  

 Je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována pouze pro 1. stupeň 

základního vzdělávání. Tato komplexní oblast vymezuje vzdělávací obsah týkající se 

člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví, bezpečí a dalších 

témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický 

život. Svým široce pojatým syntetickým (integrovaným) obsahem spoluutváří povinné 

základní vzdělávání na 1. stupni.  

 

 Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní 

zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí 

pozorovat a pojmenovávat věci jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti a utváří se 

tak jejich prvotní ucelený obraz světa. Poznávají sebe i své nejbližší okolí a postupně          

se seznamují s místně i časově vzdálenějšími osobami i jevy a se složitějšími ději.              
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Učí se vnímat lidi, vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krásy lidských 

výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat, přemýšlet o nich a chránit je.           

Na základě poznání sebe, svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat 

základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem  

i problémům (včetně situací ohrožení), učí se vnímat současnost jako výsledek minulosti   

a východisko do budoucnosti. Při osvojování poznatků a dovedností ve vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět se žáci učí vyjadřovat své myšlenky, poznatky a dojmy, reagovat na 

myšlenky, názory a podněty jiných.  

 

 Podmínkou úspěšného vzdělávání v dané oblasti je vlastní prožitek žáků vycházející 

z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů 

jednání a rozhodování. K tomu významně přispívá i osobní příklad učitelů. Propojení této 

vzdělávací oblasti s reálným životem a s praktickou zkušeností žáků se stává velkou 

pomocí i ve zvládání nových životních situací i nové role školáka, pomáhá jim při nalézání 

jejich postavení mezi vrstevníky a při upevňování pracovních i režimových návyků.  

Vzdělávací oblast tak připravuje základy pro specializovanější výuku ve vzdělávacích 

oblastech Člověk a společnost, Člověk a příroda a ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví.  

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických 

okruhů. Propojováním tematických okruhů je možné vytvářet v ŠVP různé varianty 

vyučovacích předmětů a jejich vzdělávacího obsahu.  

 

 V tematickém okruhu Místo, kde žijeme, se žáci učí na základě poznávání 

nejbližšího okolí, vztahů a souvislostí v něm chápat organizaci života v rodině, ve škole,      

v obci, ve společnosti. Učí se do tohoto každodenního života vstupovat s vlastní aktivitou 

a představami, hledat nové i zajímavé věci a bezpečně se v tomto světě pohybovat.    

Důraz je kladen na praktické poznávání místních a regionálních skutečností a na utváření 

přímých zkušeností žáků (např. v dopravní výchově). Různé činnosti a úkoly by měly 

přirozeným způsobem probudit v žácích kladný vztah k místu jejich bydliště, postupně 

rozvíjet jejich národní cítění a vztah k naší zemi.  
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 V tematickém okruhu Lidé kolem nás si žáci postupně osvojují a upevňují základy 

vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomují si význam a podstatu pomoci                 

a solidarity mezi lidmi, vzájemné úcty, snášenlivosti a rovného postavení mužů a žen. 

Poznávají, jak se lidé sdružují, baví, jakou vytvářejí kulturu. Seznamují se se základními 

právy a povinnostmi, se světem financí, ale i s problémy, které provázejí soužití lidí, celou 

společnost nebo i svět (globální problémy). Celý tematický okruh tak směřuje k prvotním 

poznatkům a dovednostem budoucího občana demokratického státu.  

 

 V tematickém okruhu Lidé a čas se žáci učí orientovat v dějích a v čase. Poznávají, 

jak a proč se čas měří, jak události postupují v čase a utvářejí historii věcí a dějů. Učí se 

poznávat, jak se život a věci vyvíjejí a jakým změnám podléhají v čase. 

  

 V tematickém okruhu se vychází od nejznámějších událostí v rodině, obci a regionu 

a postupuje se k nejdůležitějším okamžikům v historii naší země. Podstatou tematického 

okruhu je vyvolat u žáků zájem o minulost, o kulturní bohatství regionu i celé země. Proto 

je důležité, aby žáci mohli samostatně vyhledávat, získávat a zkoumat informace z 

dostupných zdrojů, především pak od členů své rodiny i od lidí v nejbližším okolí, aby 

mohli společně navštěvovat památky, sbírky regionálních i specializovaných muzeí, 

veřejnou knihovnu atd.  

 

 V tematickém okruhu Rozmanitost přírody žáci poznávají Zemi jako planetu 

sluneční soustavy, kde vznikl a rozvíjí se život. Poznávají velkou rozmanitost i 

proměnlivost živé i neživé přírody naší vlasti. Jsou vedeni k tomu, aby si uvědomili,            

že Země a život na ní tvoří jeden nedílný celek, ve kterém jsou všechny hlavní děje ve 

vzájemném souladu a rovnováze, kterou může člověk snadno narušit a velmi obtížně 

obnovovat. Na základě praktického poznávání okolní krajiny a dalších informací se žáci učí 

hledat důkazy o proměnách přírody, učí se využívat a hodnotit svá pozorování a záznamy, 

sledovat vliv lidské činnosti na přírodu, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět               

k ochraně přírody, zlepšení životního prostředí a k trvale udržitelnému rozvoji.  
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 V tematickém okruhu Člověk a jeho zdraví žáci poznávají především sebe na 

základě poznávání člověka jako živé bytosti, která má své biologické a fyziologické, funkce 

a potřeby. Poznávají zdraví jako stav bio-psycho-sociální rovnováhy života. Žáci se 

seznamují s tím, jak se člověk vyvíjí a mění od narození do dospělosti, co je pro člověka 

vhodné a nevhodné z hlediska denního režimu, hygieny, výživy, mezilidských vztahů atd. 

Získávají základní poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a poskytování první 

pomoci. Osvojují si bezpečné chování a vzájemnou pomoc v různých životních situacích, 

včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel. Žáci 

si postupně uvědomují, jakou odpovědnost má každý člověk za své zdraví a bezpečnost      

i za zdraví jiných lidí. Žáci docházejí k poznání, že zdraví je důležitá hodnota v životě 

člověka.  

  

 Potřebné vědomosti a dovednosti ve vzdělávacím oboru Člověk a jeho svět 

získávají žáci především tím, že pozorují názorné pomůcky, přírodu a činnosti lidí, hrají 

určené role, řeší modelové situace atd.  

 

2.1.1Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

tváření pracovních návyků v jednoduché samostatné i týmové činnosti  

 

u propojování historických, 

zeměpisných a kulturních informací  

skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, názorech a výtvorech  

 jednání 

na základě respektu a společně vytvořených a přijatých nebo obecně uplatňovaných 

pravidel soužití, k plnění povinností a společných úkolů  
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komunikaci v méně běžných situacích, k bezpečné komunikaci prostřednictvím 

elektronických médií, k poznávání a ovlivňování své jedinečnosti (možností a limitů)  

aktivního uplatnění při jejich ochraně  

 

uspět  

jich 

předcházení  

různých situacích ohrožení vlastního zdraví a bezpečnosti i zdraví a bezpečnosti druhých, 

včetně chování při mimořádných událostech.7  

 

V praktické části své práce se hodlám konkrétněji zaměřit na propojení vzdělávacího 

oboru výtvarné výchovy a tématického oboru Místo, kde žijeme a Lidé a čas. 

 

Výtvarná výchova jako zvdělávací obor, je v RVP ZV definována jako obor spadající do 

vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C,  MŠMT Praha 2013, str. 37. 
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2.2 Vzdělávací oblast Umění a kultura  

 Umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží 

nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. Kulturu, jako procesy                

i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu proměn historické zkušenosti, 

v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci do společenské existence, i jako 

neoddělitelnou součást každodenního života (kultura chování, oblékání, cestování, práce). 

Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o 

vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat 

jinými než uměleckými prostředky.  

 

 Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování                 

s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení 

specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho 

prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání            

a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat, schopnosti vcítit se do 

kulturních potřeb ostatních lidí a jimi vytvořených hodnot a přistupovat k nim s vědomím 

osobní účasti. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování 

prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.  

V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími obory 

Hudební výchova a Výtvarná výchova. Vzdělávací oblast lze rozšířit o doplňující 

vzdělávací obor Dramatická výchova, který je možno na úrovni školního vzdělávacího 

programu realizovat formou samostatného vyučovacího předmětu, projektu, kurzu apod. 

  

 Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou 

nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci 

s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní                     

a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.  

Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně 

vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k 
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prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu 

komunikace.  

 

 V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích 

činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit 

vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich 

realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen 

tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových 

médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity                

a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k 

odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající 

úrovni do procesu tvorby a komunikace.  

Obsahem Rozvíjení smyslové citlivosti jsou činnosti, které umožňují žákovi rozvíjet 

schopnost rozeznávat podíl jednotlivých smyslů na vnímání reality a uvědomovat si vliv 

této zkušenosti na výběr a uplatnění vhodných prostředků pro její vyjádření.  

Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování                

si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných 

vyjádření.  

Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření 

obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i 

neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl 

dalších obrazových médií.  

2.2.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti  

Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

tím, že vede žáka k:  

svébytného prostředku komunikace  

lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně 
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jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, 

kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot  

uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu 

k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a 

potřebám různorodých skupin, národů a národností  

možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního 

života  

nalézání 8 

 

 

  

  

                                                      
8
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C,  MŠMT Praha 2013, s. 66. 



 

23 
 

  

3. Vyučování v jednotlivých izolovaných předmětech, 

průřezová témata  

 Během své praxe na různých základních školách jsem se nejednou přesvědčila               

o tom, že v dnešní době ještě stále přetrvává model vyučování v jednotlivých izolovaných 

vyučovacích předmětech. Moderní pedagogika se již dlouhodobě zabývá různými 

metodami, jak učivo různých předmětů provázat, přesto znakem tradiční školy je stále 

systém izolovaných vyučovacích předmětů. Často učitele dle mého názoru k tomuto 

uspořádání vede zvyk, podle kterého pracují již tradičně, přílišná spjatost s učebnicemi, 

které mají být pouze vodítkem, ale často výběr učebnice určuje obsah vyučování (viz 

dále).  

 Uspořádání učiva do určitých oblastí (oborů, předmětů) procházelo a stále 

prochází složitým vývojem - jde totiž o jednu ze základních kurikulárních otázek:             

Čemu a v jakém rozsahu se děti  mají ve škole učit. Rozčleňování obsahu školního 

vzdělávání do jednotlivých vyučovacích předmětů souviselo s vývojem vědních oborů                

a narůstáním objemu poznatků. Například rámcový vzdělávací program, který vychází                

z nových zásad kurikulární politiky uvedených v Národním programu rozvoje vzdělávání             

v ČR (Bílá kniha),  vymezuje 10 oblastí učiva:  

1. Jazyk a jazyková komunikace  

2. Matematika a její aplikace  

3. Informační a komunikační technologie  

4. Člověk a jeho svět  

5. Člověk a společnost  

6. Člověk a příroda  

7. Umění a kultura  

8. Člověk a zdraví    

9. Člověk a svět práce  
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10.  Doplňující vzdělávací obory 

 Školní vzdělávací program rozvádí, jak se jednotlivé oblasti učiva stanou obsahem 

výuky. Ve školním kurikulu se vytvoří systém předmětů a učební plán. V učebním plánu 

pro jednotlivé ročníky dostávají vyučovací předměty určitou časovou dotaci. Střídání 

předmětů v průběhu týdne je stanoveno rozvrhem hodin. Na střídání vyučovacích 

předmětů je pak založena celková organizace vyučování ve škole.  Vymezení devíti oblastí 

učiva v rámcovém vzdělávacím programu v žádném případě neznamená, že se jedná o 

izolované „předměty“, které se mají v učebním plánu objevit. 

 Je na každém učiteli, jak se k této možnosti postaví. Existují různé možnosti,                

jak vzdělávací předměty propojit. Jsou to různé dlouhodobé projekty (ze své praxe na ZŠ 

Třebenice znám třeba jejich několikaletý projekt EKO ŠKOLA, kde se děti odlišných ročníků 

různými způsoby snaží zvýšit ekologickou aktivitu ve škole a městě), jednodenní projekty, 

např. k nějakým významným světovým výročím (DEN EVROPY, DEN ZEMĚ..) Různé 

vzdělávací exkurze – ze své praxe znám např. HOLOCAUST – organizovaný památníkem 

Terezín. 

3.1 Průřezová témata: 

 Jak jsem již výše zmiňovala, tak různé současné přístupy se snaží o různá propojení 

těchto vyučovacích předmětů. I RVP s tímto tématem pracuje. Hlavní myšlenku 

mezioborovosti v RVP spatřuji v průřezových tématech. Ty jsou definovány takto: 

„Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa   

a stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým 

formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální uplatnění 

žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka především                     

v oblasti postojů a hodnot.“9 

Tematické okruhy průřezových témat procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují 

propojení vzdělávacích obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků                    

a pozitivně ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají 

                                                      
9
 Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část C,  MŠMT Praha 2013, s. 104. 
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možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší 

spektrum dovedností. 

 Jednou ze vzdělávacích oblastí, kterými se blíže zabýváme, je právě výtvarná 

výchova.  Problematikou mezioborovosti výtvarné výchovy se zabývá například Věra 

Roeselová, která na ni nahlíží takto:  

„…výtvarná výchova výchovou k umění a v umění. Můžeme v ní však hledat i další roviny, 

které jí dávají komplexnější charakter, například v souvislosti s jinými oblastmi umění, 

s historií, přírodovědou, technikou a podobně. V nich se nacházejí mnohé motivy,                

které na úrovni dětského pohledu zprostředkovávají emotivní vztah nebo jistou míru 

porozumění problémům. Rozsah témat, obohacený o nezvyklé pohledy na svět, 

překračuje tradiční hranice výtvarné výchovy a poskytuje tak neobvyklou šíři jejím dalším 

možnostem.“10 

  

 Překračování hranic tradiční výtvarné výchovy je jeden z projevů současného 

pojetí tohoto vzdělávacího předmětu, napadá mě však, že právě mezioborovost může být 

tím, co výtvarnou výchovu žene novým směrem. Druhým motorem je spojení se 

současným uměním. Nové vědecké poznatky, technické výdobytky, to vše mění současné 

umění a tedy i pohled na diskurs současné výtvarné výchovy. 

  

 „Spojení s vědeckými, literárními nebo jinými podněty může vyvolat dojem,                  

že výtvarná výchova ztrácí své pozice. Domnívám se však, že je tomu naopak. Výtvarná 

výchova spolu se svým specifickým jazykem proniká do oblastí, kterých se dříve jen 

opatrně dotýkala. A téměř každý nový poznatek v sobě skrývá motiv nabízející výtvarné 

řešení – čím více žák zná, o to více výtvarných, myšlenkových a někdy i duchovních 

podnětů objevuje.“11 

  

  

                                                      
10

 Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995, 2000.  
11

 Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995, 2000.  
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 K této části mě napadá problém, který vždy při spojování různých vědních oborů 

hrozí. Tedy to, aby se jedna disciplína nestala jen prostředkem, metodou pro práci 

v disciplíně druhé. Toho si musí být vyučující vědom, musí znát cíle, očekávané výstupy 

z obou vyučujících předmětů, těch se držet a snažit se o jejich co nejlepší dosažení. 

  

 „Při takto široce pojaté roli tématu potřebujeme oporu pro motivaci výuky a pro 

stimulaci žáka k tvořivé výtvarné činnosti v tom, co už žák zná, v určitém systému 

poznatků. Proto se z počátku opíráme o látku naukových a výchovných předmětů,               

kterým jde v prvních školních letech o cosi podobného jako výtvarné výchově,                      

i když prostřednictvím jiných výchovně vzdělávacích prostředků. Také tyto předměty se 

snaží, aby dítě pochopilo svět jako celek a aby v něm objevilo místo člověka a místo svoje. 

  

 Komplexnější pohled na svět zprvu usnadňuje prvouka, vlastivěda a přírodověda, 

jejichž podněty jsou obohaceny specifickými pohledy výtvarné výchovy. Na prohloubení 

obecných poznatků navazuje výtvarně motivované rozvíjení zájmu o okolní svět, o jeho 

viditelné i utajené podoby a jiné kvality. Ten přináší samostatné objevování výmluvnosti 

výtvarného jazyka a dále rozvíjí vynalézavost a spontánní kreativitu žáka. K objevování 

závažných myšlenkových obsahů, které námět zprostředkovává, dochází rovněž od 

prvních kontaktů s výtvarnou výchovou. Z jednotlivých pohledů, zkušeností a z pochopení 

hlubších souvislostí tak vyrůstá obohacený pohled na skutečnosti 

  

 Hledání podob světa a jeho projevů napomáhá i intuitivně laděný proces 

poznávání pomocí všech smyslů. Ten je zaměřený na narušování barier všednosti –                   

na otevírání prostoru lidskému vnímání a uvědomování si sám sebe, na schopnosti 

komunikovat a prožívat. V této roli zde polysenzuální výchově napomáhá dramatická                    

a hudební výchova, pohybová výchova umožňuje důkladné seznámení v prostoru.“12 

 

 Tento článek Věry Roeselové je mi velmi blízký, především v názorech, že výtvarná 

výchova může být plnohodnotným partnerem ostatním vědním oborům.  

                                                      
12

 Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995, 2000.  
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 Ve své praktické části jsem se snažila řídit myšlenkou, která říká, že čím více dítě 

zkušeností má, tím více podnětů nachází. Myslím si, že to tak je nejen s výtvarnou 

výchovou, čím více znalostí máme, tím více otázek se nám otevírá.  

„Vím, že nic nevím.“13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
13

 athénský filosof Sókratés 
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4.Výhody interdisciplinarity 

 

 Při vyhledávání různých odborných publikací jsem zjistila, že knihy, které by se 

zabývali obecně interdisciplinaritou je těžké  dohledat. Netvrdím, že pojem 

interdisciplinarita se v odborných publikacích nevyskytuje. Vyskytuje se, ale často ve 

spojení s určitými vědními obory, disciplínami nebo jako součást pedagogických slovníků, 

metodik. Na základě těchto prostudovaných materiálů jsem se pokusila vydefinovat 

několik výhod pro žáky a pro učitele, které by jim aplikace mezioborovosti měla přinést. 

Za předpokladu, že pedagogická činnost bude prováděna vhodně v souladu s obecnými               

i specifickými pedagogickými zásadami (zásada uvědomělosti, aktivity, přiměřenosti, 

soustavnosti a posloupnosti, názornosti, trvalosti, atd.) 

 

4.1 Výhody pro žáka:  

 Propojení žákových zkušeností (znalosti z jednoho předmětu projevuje v druhém, 

tím se jeho zkušenost obohacuje) 

 Uvedení teoretických informací do určitého způsobu praktického použití 

(propojení teoretických, formálních informací s realitou, reálným světem) 

 Upevnění získaných znalostí (opakování – prohloubení stop v mozkové kůře) 

 Porovnání a vlastní uchopení informací 

 školní předměty nejsou izolované – v životě se dítě nesetkává s určitými otázkami 

izolovaně – dokáže si propojovat různé znalosti a dovednosti 

 možnost kompenzace určitých osobnostních nedostatků (neovládá tolik jednu 

oblast ale druhou ano… propojením získá žák jiný pohled na věc) 

 Témata, která děti zpracovávají, jsou smysluplná, vycházejí jak z aktuálního učiva, 

tak z vnitřních potřeb dětí (získávají z nich nové znalosti, dovednosti, prohlubují 

své klíčové vzdělávací kompetence) 
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 Žák se jejich prostřednictvím dotýká skutečnosti jinými způsoby, intenzivněji ji 

prožívá a nikoli jen nezúčastněně pozoruje. Ale i samo pozorování získává na 

dynamičnosti.14 

4.2 Pro učitele: 

 Snadnější plánování hodin výtvarné výchovy - „definování“ témat, obsahů, námětů 

a cílů činností (spojování do tematických řad, celků, projektů -  nenutí učitele 

vymýšlet nová témata pro každou hodinu zvlášť) 

 Při propojenosti a návaznosti je snadnější obhajitelnost cílů pro širší veřejnost 

(rodiče) 

 Plánovitost, systematičnost umožňuje snadnější a kvalitnější dosahování cílů 

 Některá témata by byla bez předchozích znalostí z jiných předmětů pro další 

předměty nepřístupná, neuchopitelná  

 Možnost prohloubit učivo, náhled na učivo z jiného pohledu (určité informace                

by učitel dětem v běžné hodině sdělit nemohl, nestihl, nedovedl – při propojování 

vzniká nový prostor) 

 Větší časová dotace pro získání určitě dovednosti, kompetence, znalosti 

 Způsob opakování – již není třeba se tématem zabývat v další hodině (př. téma 

z vlastivědy zopakujeme při výtvarné výchově – v další hodině vlastivědy již není 

potřeba tolik času pro opakování a upevnění znalostí – tato fáze již proběhla při 

výtvarné výchově) 

 Možnost volby témat, která jsou pro děti zajímavá, aktuální – cítíme, že je pro ně 

téma přitažlivé a jsou motivované s tímto tématem pracovat 

 Usnadnění „výkladu“ informace, které si dítě může „osahat“ uchopit z jiného 

směru jsou pro něho pochopitelnější. Učitel však musí pracovat s přesně 

formulovanými kompetencemi ve všech spojených oblastech, které může na konci 

ohlídat a neriskuje, že jeden předmět „pohltí“ jiný 

                                                      
14

 Roeselová, V.: Námět ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1995, 2000.  
 



 

30 
 

5. Projekt 

 

 Ze své zkušenosti si myslím, že nejběžnějším způsobem aplikace mezioborovosti je 

praktikování určitých vzdělávacích, pedagogických projektů. 

 

 Při vymezování pojmu projekt se v didaktické teorii setkáváme se značnou 

nejednotností. Různými autory je považován za metodu vyučování, komplexní metodu 

vyučování, za organizační formu vyučování, za specifický způsob zpracování obsahu 

vyučování, za jednu z variant způsobu koncentrace učiva nebo za typ vzdělávací strategie. 

15 

 Mně osobně je nejbližší vymezení vzdělávacích projektů podle Tomkové, Kašové, 

Dvořákové, které na projekt nahlížejí takto:  

 „Dnešní škola stojí před úkolem naučit žáky vyhledávat a zpracovávat poznatky, 

vybavit je metodami řešení problémů. Cílem vyučování je rozvíjet v žácích schopnosti 

samostatně se učit a zároveň je motivovat k učení tak, aby byli i ochotni se učit. Ke splnění 

těchto požadavků může velmi efektivně přispívat právě zařazování projektového 

vyučování. 

 

 Žáci jsou nejen obklopeni množstvím informací, ale mají v hodně vlastních 

zkušeností, především z kontaktu s vrstevníky, rodiči, z cestování. Před školou stojí 

nelehký úkol pomoci žákovi zpracovat a zhodnotit individuálně získané zkušenosti                          

a zařadit je do celkového obrazu světa a pojetí vzdělání. Škola nemůže přehlížet vlastní 

zkušenosti žáků, kteří je vnímají silně emocionálně a obvykle významněji než poznatky 

získané ve škole.“16 

  

 

 

                                                      
15

 Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. 

16
 Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. 
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Projektové vyučování: 

 „dává prostor pro integraci poznatků z různých oborů, ale i integraci žákova 

poznávání vůbec; 

 poskytuje příležitost pro pěstování spoluzodpovědnosti žáka a vytváření prostoru 

pro rozvoj jeho samostatnosti v bezpečném prostředí školy; 

 umožňuje realizaci obecných cílů základního vzdělávání a rozvíjení klíčových 

kompetencí 

 

 M. Kubínová nahlíží na projekt jako na typ vzdělávací strategie. Projektové 

vyučování je podle ní specifická vzdělávací strategie založená na aktivním přístupu žáka 

k vlastnímu učení. Umožňuje naplňovat potřeby a zájmy žáků, rozvíjet jejich schopnosti, 

posilovat seberegulaci při učení, změnou rolí učitele a žáka, týmovou spolupráci, 

aktualizaci školních podnětů, interdisciplinaritu a orientaci na prezentaci výsledků.  

Řečeno slovy Stanislava Vrány je projekt „podnik žáka“, je to činnost, za kterou žák plně 

převzal odpovědnost. Projektové vyučování zahrnuje teoretické i praktické činnosti, které 

směřují ke konečnému produktu. Jeho základními znaky jsou: 

 odpovědnost za vlastní učení; 

 samostatné objevování poznatků; 

 žákovo úsilí o dosažení cíle (produktu). 

 

 Produkt dává práci smysl, motivuje žáka k činnosti a řídí její průběh. Obsahovým 

základem projektu je téma ze života, které přirozeně sdružuje poznatky z různých oborů. 

Projekt se obvykle řeší v delším časovém úseku – v projektovém dnu, projektovém týdnu 

nebo v průběhu školního roku. Projekt žák může řešit individuálně, nebo jej žáci mohou 

řešit společně ve skupinách. Některé projekty jsou vhodné pro skupiny složené z žáků 

z různých ročníků.“17 

 

 

                                                      
17

 Tomková, A., Kašová, J., Dvořáková, M.: Učíme v projektech. Praha: Portál, 2009. 
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5.1 Výtvarný projekt 

 Pro naše potřeby je však nutné se projekty zabývat konkrétněji a to se zaměřením 

na výtvarnou výchovu. Touto tématikou se zabývala již zmiňovaná Věra Roeselová                

nebo Helena Hazuková. Ve svém díle Nová pojetí výtvarné výchovy, plán a výtvarné 

projekty, 1999 mluví o výtvarných projektech Helena Hazuková takto: 

 „Jak ale vlastně rozumíme názvu "projekty"? Jaké mají projekty znaky ve výtvarné 

výchově? Jakou souvislost s plánovitostí výtvarných činností? Především je třeba připustit, 

že ani mezi teoretiky není úplná jednota názorů na to, co vše lze projektem nazvat,                 

kde končí tematická řada a začíná projekt. 

 V osobitém pojetí učitelek, s ohledem na zvláštnosti té které výchovné či 

vzdělávací složky a konkrétního řešeného úkolu - problému, jsou projekty vždy určitým 

způsobem modifikovány. Nemyslíme si, že je to v neprospěch věci, k jejich škodě. Projekty 

nejsou cílem, ale prostředkem. 

 Projekty ve výtvarné výchově jsou tedy jednou z možností vytváření smysluplného 

plánu činnosti, který umožňuje rozvíjet celý komplex žádoucích dispozic dětí. 

 Podstatou projektů je vytváření řad činností, propojených společnou myšlenkou, 

úkolem, řešeným problémem, který je zkoumán z různých hledisek (obecných                               

i individuálních) a ve větším počtu různých činností. 

 Např. V. Roeselová hovoří o projektové výuce výtvarné výchovy a tvorbě 

zřetězených výtvarných celků. Projekt je řešen vždy ve skupině, v pracovním týmu. 

5.1.1 Jaké jsou další znaky či přínosy výtvarných projektů? 

 

 Přizpůsobili jsme jejich obecné vymezení (2) podmínkám práce v mateřské škole              

a vybrali jsme (bez nároku na úplnost uváděných položek) ty, které pokládáme za 

inspirující: 
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 Děti mají vliv na výběr tématu projektu. Z toho plyne jeho otevřenost. 

Program činnosti není před prováděním projektu do všech podrobností 

pevně stanoven. 

 Projekt souvisí s mimoškolní skutečností. Východiskem jsou prožitky dětí, 

není jen zdánlivou nebo náhradní skutečností. 

 Projekt plánují učitelka a děti společně ve skupině. 

 Projekt se vyznačuje koncentrací na dítě. Předpokládá se, že děti jsou na 

něm zainteresovány. Pracují proto se zájmem, bez vnější motivace a práce 

je baví. 

 Projekty vedou ke konkrétním výsledkům, na jejichž základě mohou děti 

získat nejen odpovídající poznatky a kvalifikaci, ale i z řešení vyplývající 

odměnu. 

 Výsledek projektu má formu skutečného příspěvku k řešení sledované 

problematiky. Je učivem směřujícím k dosažení určitého cíle (něco zhotovit, 

vytvořit, vykonat, vyzkoumat, zdokonalit, něčemu se naučit, v něčem 

zdokonalit sebe atd.). 

 V průběhu řešení projektu se silně uplatňuje i sociální učení. Utvářejí nejen 

poznatky, zkušenosti, dovednosti, ale také volní a mravní vlastnosti, 

charakter. 

5.1.2 Druhy projektů ve výtvarné výchově 

 Jak jsme již naznačili v kap. Výtvarné projekty termín "projekt" má vždy                            

v konkrétních podmínkách určité významové zabarvení. Nejasnosti či nedorozumění v 

jeho chápání mohou vznikat i z rozdílností hledisek, z nichž projekty posuzujeme. 

V současnosti již existuje několik třídění projektů podle různých hledisek, např.: 

A. Podle účelu: 

 se snahou vtělit myšlenku do vnější formy, zkonstruovat určitou skutečnost (jak se 

dělají hrnky - kafáčky); 

 cílící k estetické zkušenosti (pantomimizace obrazu); 

 usilující rozřešit problém (proč lidé umisťují na některá místa sochy?); 
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 vedoucí k získání dovednosti (zacházet se štětcem při kresbě a malbě).  

(Toto dělení projektů odpovídá v podstatě i dělení na projekty konstruktivní, 

problémové, hodnotící a drilové.) 

 

 

B. Podle navrhovatele: spontánní, uměle připravené a mezityp; 

C. Podle místa konání: školní, domácí, oba typy na sebe vzájemně navazují; 

D. Podle času (rozsáhlosti): krátké a dlouhé (malé a velké); 

E. Podle počtu řešitelů: individuální či kolektivní (skupinové, třídní, celoškolní). 

 Toto třídění samo o sobě je také jen prostředkem, způsobem uspořádání nabídky 

možností, z nichž může učitelka po úvaze vybírat.“18 

 Projekt, obecně výukový projekt nebo projekt konkrétní, pro naše potřeby tedy 

výtvarný, je jak jsme se výše dozvěděli ideálním prostředkem jak pracovat 

s interdisciplinaritou. Mně osobně je nejbližší vymezení pojmu projekt jako způsob 

zpracování obsahu vyučování, který nám umožňuje zařazovat různé obsahy vyučovacích 

předmětů a  průřezová témata, tím se stává prostředkem k získávání velkého množství 

informací a schopností, které pocházejí z různých vzdělávacích oblastí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 Hazuková, H. (autor kapitoly) Nová pojetí výtvarné výchovy, plán a výtvarné projekty. Metodické listy pro 
předškolní vzdělávání. Praha: RAABE, 1999. 
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6. Plánování hodin výtvarné výchovy, inspirace pro 

plánování hodin výtvarné výchovy 

 

 Proč má mít výtvarná výchova vlastně plán? Proč nemůže plnohodnotně fungovat 

jen na základě náhodně poskládaných výtvarných činností? Tímto tématem se zabývá                

i Helena Hazuková, která vysvětluje, o co dítě přichází a co mu náhodnost a neplánovitost 

výtvarné výchovy přináší/nepřináší: 

„Výtvarná výchova volně koncipovaná:  

 neumožňuje kontrolu, zda některá z významných oblastí výtvarně-výchovné práce 

nebyla opomenuta 

 nedává dětem ani jejich rodičům dostatečně jasné signály o tom, že je 

plnohodnotnou součástí výchovného působení, v některých jeho dimenzích 

dokonce nezastupitelná 

 ztěžuje učitelce (i rodičům) sledovat skutečný posun dětí ve smyslu výchovného 

záměru 

 Právě vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí žijících v konkrétním čase a 

specifickým předpokladům jejich výtvarné tvorby a vnímání, potřebuje výtvarná výchova 

dlouhodobější program opřený o cíle, smysl každého jeho úkolu, činnosti, kroku, fáze 

atd. Jinými slovy - ani výtvarná výchova se neobejde bez smysluplného plánu výtvarných 

činností, které učitelka s dětmi realizuje, a bez účinných argumentů, které mohou být 

akceptovány odbornou i rodičovskou veřejností.“19 

  

 

 

 

                                                      
19

 Hazuková, H. (autor kapitoly) Nová pojetí výtvarné výchovy, plán a výtvarné projekty. Metodické listy pro 
předškolní vzdělávání. Praha: RAABE, 1999. 
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 Při zamýšlení nad možnostmi získávání inspirací pro náměty ve výtvarné výchově 

mě napadlo několik způsobů, kde může učitel náměty sbírat.  

Např.: 

 inspirace z jiných vzdělávacích předmětů 

 propojení s muzejní a galerijní edukací (objektové učení) a akčním uměním 

 inspirace z práce různých umělců a jejich děl 

 současné dění ve světě a kolem nás 

 z různých tematických publikací (díla Karly Cikánové, Věry Roeselové…) 

 internetové portály zabývající se touto tématikou (www.RVP.cz, 

http://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/vytvarna-

vychova.html?f_show=10000, www.varianty.cz...) 

 kontakt s jinými učiteli, spolužáky 

 

 Zdroje jsem řadila podle míry koncepčnosti, tedy podle toho, zda jsou zdroje 

schopné nám pomoci při zpracovávání nějakého dlouhodobějšího plánu, 

s dlouhodobějším směřováním výuky. 

 

 Při zpracovávání svého projektu jsem nejvíce vycházela z inspirací, které přináší 

propojení s jinou vzdělávací oblastí. Pro mou práci to konkrétně byla vzdělávací oblast 

Člověk a jeho svět.  

 

 Současné způsoby výuky výtvarné výchovy často nabádají k dalšímu způsobu 

vyhledávání témat pro výtvarnou výchovu a to propojení s galerijní edukací, inspirace 

z prací jednotlivých umělců a jejich uměleckých děl. Tento způsob práce vyžaduje                    

od učitele znalost problematiky současného umění a jeho orientovanost v uměleckém 

světě. 

 

 Svou práci jsem především koncipovala jako propojení dvou vzdělávacích oblastí, 

tedy i témata a náměty pro práci jsou tímto způsobem nastavené. Já jsem takto pracovala 

proto, že mé působení je přizpůsobené aplikaci na školství. Současní umělci se obdobné 

http://www.rvp.cz/
http://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/vytvarna-vychova.html?f_show=10000
http://pomocucitelum.cz/katalog-ucebnich-materialu/vytvarna-vychova.html?f_show=10000
http://www.varianty.cz/
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tématice také věnují. Dovolují reflektovat některé aspekty současného života lidí 

(architektura, sociální problémy, způsoby života, mezilidské vztahy atp.)  

 Považuji však za důležité si představit umělce, současné i dřívější, kteří se zabývali 

obdobnou tématikou a také akce na poli současného umění a pokusit se jimi inspirovat. 

Pro učitele zde nastává otázka, jak s díly naloží. Může je využít pouze jako inspiraci,  

z které může jako učitel čerpat pro práci s dětmi nebo díla dětem konkrétně představit              

a pracovat s nimi jiným způsobem. Znalost umění totiž otvírá dětem nové obzory, otvírá 

jim složité životní otázky a ukazuje jim různé pohledy na ně, ovlivňuje jejich vkus, 

podporuje tvořivost, estetické cítění, fantazii atd. 
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7. Umělci zabývající se tématikou domova, regionu, 

minulosti 

  

 Aby výtvarný projekt měl uměleckou váhu a byl pro děti opravdovým přínosem, 

takovým, který obohatí jejich uměleckou zkušenost, je třeba seznámit se s umělci a jejich 

díly, kteří s tématem souvisí. Pro naše potřeby je to tedy téma konceptu domova, regionu, 

minulosti, identity subjektu i místa, veřejného prostoru. Při pátrání na poli současného 

umění se rychle dozvídáme, že toto téma je na současné umělecké scéně bohatě 

zastoupeno. 

 

 Když je učitel obeznámený s možnostmi, které mu práce s uměním v hodinách 

s výtvarné výchovy umožňuje. Naskýtá se mu možnost, jak získat pro své žáky daleko lepší 

a smysluplnější způsoby práce. Každý umělec pracuje jinak, každý se i na obdobné téma 

může dívat z úplně jiného úhlu, každý člověk, každý umělec přemýšlí jinak. Proto jsou 

jejich způsoby práce různé a pro naše potřeby se dají využívat různými způsoby.                 

Např. podněty ke komunikaci, inspirační východiska, generátory výtvarných aktivit, ukázky 

způsobů zpracování témat, ukázky umělecké práce určitou výtvarnou technikou atp. 

 

7.1 Umělci v objevující se v historii Třebenicka 

 Když jsem vyhledávala osobnosti, které se tématikou Českého středohoří zabývaly, 

byla jsem překvapena, co vše jsem zjistila. Tušila jsem, že krása a bohaté tvarosloví krajiny 

Českého středohoří láká kromě turistů i výtvarné umělce. Netušila jsem však, jak velké 

osobnosti českého uměleckého světa si Třebenice zamilovaly, navštěvovaly je, nacházely 

zde inspiraci pro svá díla a také zde tvořily. 

 

 Při rozhovorech s pamětníky jsem zjistila, že spousta umělců našla mezi místními 

rodáky své přátele, za kterými pravidelně dojížděli, aby se mohli nechat unášet krásou 

okolí a pracovat zde.  
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 Jednou z osobností, která se dle mého soudu zasloužila o prezentaci Třebenic mezi 

české umělce je Ladislav Emanuel Drahoš, vážený obyvatel, truhlář, řezbář a vynikající 

fotograf, který zdokumentoval téměř celé České středohoří. Původní způsob těžby 

českého granátu a přeměnu krajiny zasaženou průmyslem a zemědělskou velkovýrobou 

na přelomu 20. století. Jeho zásluhou bylo znovuotevřeno třebenické muzeum, které dnes 

dokumentuje převážně historii českého granátu. 

 

 Jeho zásluhou navštěvovali Třebenice významné osobnosti jako malíři Emil Filla                          

a Bohumír Dvorský, který vytvořil pro muzeum panoramatický obraz Českého středohoří. 

Mezi tyto návštěvníky se řadil i V.V. Štech, český historik umění a profesor Akademie 

výtvarných umění v Praze. Dále například: Otakar Nejedlý, Václav Rabas, Jan Slavíček, 

Václav Síla. 

 

  Další osobnost Třebenic, kterou bych nerada opomněla, je František Hora.                       

U tohoto člověka je pro mě osobně velmi důležitá nejen jeho významná výtvarná činnost, 

ale také činnost pedagogická, od roku 1940 totiž působil jako učitel na třebenické škole.20 

 

                                                      
20 Emil Filla (1882 – 1953) 

- český malíř, grafik a sochař. Své dětství prožívá v Brně, absolvuje zde obchodní akademii a následně se stěhuje do Prahy, kde studuje 

Akademii výtvarných umění, tu však kvůli konvenčním metodám a náplni výuky nespokojeně opouští. Zprvu tvoří svá expresionistická 

díla, později se v jeho tvorbě začínají objevovat prvky kubismu. Během svého života procestoval řadu zemí, často ne však za účelem 

poznání. Před první světovou válkou odešel do Paříže, následně prchá do Holandska. Navštívil také Italii a Německo. Po válce se vrací do 

Československa a pracoval na Ministerstvu zahraničí. Hned v první den 2. světové války byl spolu s řadou dalších významných osobností 

nacisty zatčen a uvězněn v koncentračním táboře v Dachau a později v Buchenwaldu. V koncentračním táboře nemaloval, ale zato zde 

napsal řadu teoretických textů a dokonce několik básní. Pobyt v koncentračních táborech přežil, jeho zdraví však bylo těžce prolomené. 

Od ruku 1947 až do smrti vytvářel krajinomalby Českého středohoří. Tyto krajiny pro něho byly zřejmě jistou formou jakési terapie 

z válečných hrůz. 

Bohumír Dvorský (1902 – 1976) 

  - český akademický malíř a národní umělec. JJeho původním povoláním bylo knihařství, zlákala jej však malba. Studoval na Akademii 

výtvarných umění v Praze, obor krajinomalba. Během studií rád cestoval a maloval krajiny. Navštěvoval jižní a severní Čechy, ze 

zahraničních zemí pak Francii, Itálii a Korsiku.  

František Hora (1913 – 2004) 

- pedagog, grafik, malíř. Vystudoval Učitelský ústav, od roku 1934 žil na Třebenicku. Vedle jeho výtvarné činnosti nelze opominout i 

činnost pedagogickou jako učitele. Nejznámější část jeho tvorby je asi krajinářská. František Hora si zasloužil přídomek malíř Českého 

středohoří. 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Malba
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_um%C4%9Blec
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7.2 Současní umělci, výtvarné dílo jako zdroj inspirací pro práci ve výtvarné 

výchově 

 Při mapování současné umělecké scény mě nejvíce zaujal projekt s názvem „Kde 

domov můj?“ vyhlášený Centrem současného umění DOX v Praze. Autorem konceptu               

je Jaroslav Anděl, Leoš Válka, Michaela Šilpochová a tým DOX. Obsahem projektu je 

výstava a také projekty zaměřené na zlepšování veřejného prostoru ve městech i na 

venkově (různé iniciativy, akce a realizace). Projekt „Kde domov můj?“ vychází 

z přesvědčení,  že každý má mít možnost se k položené otázce vyjádřit a na utváření 

sdíleného domova se podílet. Cílem projektu je poskytnout možnost zúčastnit                    

se výstavy nebo se stát součástí existujících a vznikajících iniciativ zlepšujících veřejný 

prostor.21 

 Recenze různých internetových portálů se k výstavě nevyjadřují příliš pozitivně. 

Jejich recenze však dle mého názoru nekomentují uměleckou úroveň výstavy, ale spíše 

určitou národní identitu, která se podle nich odráží v díle negativně.  

 „Výstava zpracovává pomocí uměleckých prostředků problematiku národního 

zakotvení. Dělá to však způsobem, který naši národní hrdost příliš nepovyšuje. Spíš 

naopak. Na druhou stranu: poněkud cynická sebeironie a nemilosrdná střelba do vlastních 

řad dávala našemu národu vždy sílu k přežití.“22 

 Domnívám se, že zde se nejedná o uměleckou recenzi v pravém slova smyslu, 

protože jejím autorem není člověk k tomuto počinu kompetentní, přesto i takový názor 

může vědomí lidí o projektu ovlivnit. 

 Pro mě osobně je tento projekt velice přínosný – už jen samotná otázka,                  

která je prvotně zakotvena v názvu celého projektu, nutí návštěvníky přemýšlet nad 

otázkou vlastního domova. Nabádá k uvědomění si hodnot rodného místa a celkového 

konceptu všech složek, které nám utváří onen „domov“. Řešení této problematiky a její 

závěrečné rozklíčování leží na bedrech samotných autorů celého projektu, dle mého 

                                                      
21 Podrobnosti můžeme zjistit na internetovém portálu: http://kdedomovmuj.dox.cz/ 
22

 Šmíd, J.: Internetový portál novinky.cz, Recenze: Výstava ukazuje, že tady všude je domov můj?!. 
Dostupné: www.novinky.cz 

http://kdedomovmuj.dox.cz/
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názoru je ovšem nejdůležitějším konceptem celého projektu snaha podnítit v lidech 

zvědavost a touhu objevovat, chtít se nad problematikou zamýšlet… A to se dle mého 

názoru zadařilo. 

 Na výstavu „Kde domov můj?“ navazuje výstava totožných autorů pod záštitou 

společnosti DOX se jménem „Regionální osobnosti (Podlipansko)“. Tento projekt však 

není ojedinělou novinkou, poprvé byl realizován v roce 2006 a v roce 2013 se k němu 

autoři díky úspěšnosti a pozitivních reakcí opět vrací.  

 Hlavní část výstavy tvoří 24 panelů Osobností Podlipanska, kde je představeno více 

než sto osobností, které se v regionu Podlipanska narodily, žily, pracovaly, nebo zde 

zanechaly pozoruhodnou stopu. Význam a specifika vybraného Podlipanského regionu se 

rozhodli ukázat nejen na výčtu a představení osobností, ale i na pestré škále místních 

tradic, specifik, i jednotlivostí, které jsou místně příslušné a místně nezaměnitelné.23 

 Osobnosti, které mě zaujaly a pro prezentaci jsem je vybrala, se mimo jiné podílely 

i na výstavě „Kde domov můj?“  I oni se zabývají tématikou domova, regionu, minulosti.  

Je to například: Tomáš Džadoň, Kateřina Šedá a Jindřich Štreit. 

7.2.1 Tomáš Džadoň (*1981) 

- původně slovenský umělec žijící a pracující v Praze 

 Neokonceptualní umělec, který se stal známým svými reinterpretacemi 

architektury. Jsou to „stavební projekty“, které relativizují navyklé pohledy na 

socialistickou sídlištní zástavbu. 

 Důsledně pracuje s lokálními regionálními kontexty rodného Slovenska. Často také 

mísí prvky panelákové architektury s lidovou tradicí slovenských dřevěnic. 24 

 Mě osobně nejvíce zaujalo jeho dílo „Památník lidové architektury“ (2007),                  

kde dochází k výraznému konfliktu dvou kultur. Na vrcholu paneláku zde nalézáme 

                                                      
23

 Podrobnosti můžeme zjistit na internetovém portálu: http://www.dox.cz/cs/vystavy/regionalni-
osobnosti-podlipansko. 
24

 Podrobnosti můžeme zjistit na internetovém portálu: http://www.artlist.cz/?id=4401. 

 

 

http://www.artlist.cz/?id=4401
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dřevěné roubenky. Jde o absurdní setkání, jakousi koláž, která klade do souvislosti 

socialistický způsob života a domácí lidovou tradici. Myslím si, že seznámení dítěte s tímto 

dílem mu dává možnost zamyslet se nad různými způsoby života. Dítěti také dáváme 

možnost vidět rozdíly jednotlivých staveb, přehodnotit styl dnešního bydlení, zhodnotit 

minulost, přemýšlet nad klady a zápory těchto stavem a vzbuzovat v něm další, 

doprovodné otázky. Toto dílo nám otevírá spoustu pojmů jako vkusnost staveb, jejich 

protipól, funkčnost, prospěšnost, změny v čase a další… 

7.2.2 Kateřina Šedá (*1977) 

 Autorka se zaměřuje ve své práci na sociálně koncipované akce, v nichž 

zaměstnává několik desítek či stovek osob, které nemají s uměním nic společného. 

Odehrávají se ve zcela neuměleckém prostředí. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za 

cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo sociální izolace.25 

 Pro mě je tato autorka velice inspirativní. V tomto ohledu mě nejvíce ovlivnil její 

projekt nazvaný „Furt Dokola“, který pochází z její rodné Líšně. Projekt byl prezentovaný  

v roce 2008 na mezinárodním berlínském bienále. Autorka si jednoho dne uvědomila,               

jak silná je snaha lidí, se co nejvíce navzájem od sebe izolovat vysokými neprůhlednými 

ploty a uzavírat se jen do svého soukromí. Následovalo půlroční přemlouvání sousedů 

jedné ulice, aby se stali účastníky projektu. V jeden určený den Šedá sama všechny ploty 

přelezla (za účasti všech přihlížejících sezvaných sousedů). Pak zkonstruovala kruhový 

objekt tvořený nejrůznějšími materiály, přesně podle líšeňských vzorů. Ten byl vystaven 

na mezinárodní výstavě v Berlíně, kam líšeňští sousedé v inscenovaném autobusovém 

zájezdu dojeli a ploty pomocí různých pomůcek přelezli dovnitř a ven z kruhu. Mezilidské 

bariéry byly alespoň symbolicky zdolány. 

Znalost tohoto díla a dalších děl této autorky dětem otevírá otázky velice důležité avšak 

pro jejich chápání těžko uchopitelné, jako například chování v lidské společnosti, lidské 

vztahy, konfrontace lidských názorů, stereotypů apod.  

                                                      
25 Podrobnosti můžeme zjistit na internetovém portálu: http://www.artlist.cz/?id=2651 

 

http://www.artlist.cz/?id=2651
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Performance, kterými se autorka zabývá, považuji za zajímavý umělecký počin, který je 

dětem třeba také představit. Vyvarujeme se tím vytvoření představy u dětí, že umění je 

pouze plochý obraz nebo strnulá socha. 

 

7.2.3 Jindřich Štreit (*1946) 

 Autor je jedním z nejvýznamnějších českých sociálně-dokumentárních fotografů.             

V rané tvorbě vytvořil soubory s romskou tématikou ze zákulisí olomouckého divadla.                                

Za největší přínos v jeho díle můžeme považovat zobrazování vesnice, soukromí                            

a mezilidských vztahů. 

 Po převratu se jeho situace změnila. Od roku 1991 pracuje na řadě 

dokumentárních projektů v zahraničí. Svou vesnici domova objevuje na Slovensku,                     

ve Francii, Velké Británii, Německu, Rakousku, Maďarsku, Rusku, ale pravidelně se vrací               

i do vesnic Bruntálska a Olomoucka. Rozvádí motivy, kterých si všímal už v osmdesátých 

letech, ale na místo projevů dobové komunistické ideologie sleduje nové ikony doby.26 

 Tento autor je pro mě neobvyklý především tím, že jeho fotografie zachycují 

naprosto běžné věci. Některé vidíme každý den, ale nezamýšlíme se nad nimi. Jeho 

fotografie nás nutí přemýšlet nad běžným chováním obyčejného člověka, který žije 

jedinečný život. Učí děti uvědomovat si vlastní činy, rozmýšlet se nad běžným životem, 

pomáhá bořit zaběhnuté standarty chování, stereotypy. Pomáhá vidět svět jinýma očima, 

nabádá k zamýšlení a pozastavení se nad činnostmi, které vykonáváme mnohdy 

bezmyšlenkovitě a zcela sporadicky. Myslím si, že uvědomení si lidské jedinečnosti, 

individuality a různorodosti mezilidských vztahů je pro dítě velice důležité a nemělo by být 

opomíjeno. 

 Ve své práci jsem se pokusila uchopit myšlenky Kateřiny Šedé, která do svých děl 

vkládá životy širší komunity obyvatelstva, různé sociální problémy a jejich řešení cestou 

umění. I já jsem se pokusila zařadit do své práce širší komunitu obyvatel. Mým cílem však 

                                                      
26 Podrobnosti můžeme zjistit na internetovém portálu: http://www.artlist.cz/?id=743 

 

http://www.artlist.cz/?id=743
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nebylo nějaké přímo umělecké počínání s těmito obyvateli, ale zprostředkování 

zkušeností a znalostí těchto obyvatel pro děti, které jsou podstatně nezkušenější.                  

Tito pamětníci, babičky, dědečkové a rodiče byli dětmi osloveni, aby jim pomohli otevřít 

kapitoly, které si děti sami prožít nemohou kvůli chodu dějin. Přesto děti tyto informace               

a znalosti potřebují získat, aby jejich představy o podobě minulosti mohly být otevřeny                         

a formovány. Ne vždy se komunikace rodičů, prarodičů s dětmi otvírá směrem, který 

výuka potřebuje, to je nutné, aby si učitel uvědomil a vytvořil dětem takovou cestu 

k poznatkům, aby jejich množství a kvalita byla co největší. 
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8. Průzkum učebnic  

 

 Když jsem přemýšlela nad tím, do kterého období vzdělávání na ZŠ je 

nejpříhodnější zařadit můj projekt, přemýšlela jsem nejvíce nad již získanými schopnostmi 

a znalostmi dětí, nad učivem, které je stanovené pro dané období. Uvědomila jsem si 

však, že často pro učitele není důležité pouze učivo dané vzdělávací oblasti uvedené v RVP 

ZV, ale často prostupují učivem podle toho, jak je strukturovaná daná učebnice.              

Přestože úkolem učitele je vzdělávat podle RVP ZV je učebnice často osnovou pro obsah 

vzdělávání. 

 

 Proto jsem si sestavila určitý vzorek běžně dostupných a nejčastějších učebnic pro 

vzdělávací oblast Člověk a jeho svět (učebnice nakladatelství: Fraus, Didaktis, Nová škola, 

Prodos, SPN) a vyhledávala jsem, zda se zabývají a jak do hloubky se zabývají tématikou 

místa ve kterém žijeme, jeho historií, konkrétním místem bydliště apod. Zároveň jsem zde 

sledovala, jak nebo zda vůbec učebnice nabádá k mezioborovosti či jestli se snaží nějak 

jinak propojovat obecné informace získané ze školy s praktickými znalostmi a zkušenostmi 

z reálného života dítěte. 

 

 Učebnice, pro vzdělávací oblast Člověk a jeho svět jsou tradičně děleny na tři 

vyučovací předměty v 1. – 3. ročníku je to prvouka, 4. – 5. ročníku potom pracuje 

s označením vlastivěda a přírodověda. Učivo se třídí podle tematických okruhů. Označení, 

které zde uvádím je však opravdu tradiční. Současné učebnice se často již takto nedělí. 

Pracují se vzdělávací oblastí komplexně, není nutné se vždy striktně držet tematických 

okruhů, podle potřeby je lze různě strukturovat, propojovat učivo a přiřazovat ho                          

k očekávaným výstupům.  

 

 Nová škola, Prvouka 1, pro 1. ročník základní školy, 2010 

o tato učebnice je dle mého soudu obsahově velice obsáhlá. Dítě se zde 

seznamuje, ač okrajově, s velkým množstvím témat, která jsou 

strukturována podle náležitosti k ročním obdobím 
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o např. ve škole, podzimní příroda, rodina, zimní svátky, zimní sporty, zimní 

příroda, lidské zdraví, hygiena, výživa, příroda na jaře, ptáci, domácí                     

a hospodářská zvířata, dny v týdnu, roční období, čas, příroda v létě 

o tématikou bydliště se učebnice nezabývá vůbec, jen okrajově se zabývají 

tématikou rodiny 

 Fraus, Prvouka, učebnice pro 1. ročník základní školy, Dobrodružství poznávání, 

2011 

o obsah této učebnice je koncipován podle tematických okruhů RVP 

o Místo, kde žijeme: Moje škola - Kde bydlím - Jsem chodec. 

o Rozmanitost přírody: Pozorování stromů - Plody, ovoce zelenina - První 

květy jara - Moje zvířátko - Jak se chovat k psům - Zvířata domácí a volně 

žijící - Z čeho jsou věci kolem nás - Třídění odpadů - Les. 

o Lidé kolem nás: Jsem jedinečná bytost - Moje třída - Moje rodina - 

Hospodaření a nakupování - Jak lidé pracují. 

o Lidé a čas: Trvání času - Hodiny - Dny a týdny - Sled událostí - Cyklus roku. 

o Člověk a jeho zdraví: Zdravá výživa - Zdravé zuby - Lidské tělo a jeho funkce 

- Nebezpečné situace. 

o Průřezová témata: Každý jsme jiný - Děti z dalekých zemí - Třídíme odpady 

o v učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, 

ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. Dítě se 

zde jednoduše seznamuje s místem svého bydliště, s druhy staveb a 

možnostmi bydlení 

o autoři učebnic sami nabádají k práci s mezipředmětovostí a projekty: 

Prvouka je sama svou povahou vyučovacím předmětem zahrnujícím 

témata mnoha přírodovědných a sociálněvědních oborů. Nové učebnice 

zdůrazňují i vztah mezi znalostmi o přírodě a o lidské společnosti: např. od 

tématu lesní rostliny a zvířata přecházíme k výuce o profesích pečujících 

o les a o správném chování člověka v lese. To vytváří podmínky i pro 

realizaci výuky projektovou metodou. 
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 Didaktis, Člověk a jeho svět, učebnice pro 2. ročník základní školy 

o i v této učebnici je sled témat řazen podle ročních období 

o škola a cesta do školy, čas, podzim, domov, rodina a lidé kolem nás, zima, 

člověk, jako, věci kolem nás, léto, závěrečné opakování, neživá příroda 

o v kapitole domov se dítě setkává s problematikou bydliště a porovnání 

života na vesnici a ve městě 

o dále se zde otvírá kapitola významných míst v ČR (Praha, Karlštejn, Karlovy 

Vary…) a také se zde děti dozvídají o dělení ČR na Čechy, Moravu a Slezko 

o učebnice má vždy na konci každé stránky několik otázek, kde si dítě 

zopakuje probrané učivo. Tyto otázky dítě nabádají k hlubšímu prostoupení 

do učiva a to hlavně tím, že odkazují na dětskou zkušenost (na konkrétní 

bydliště dítěte, jeho město a kraj) 

 Fraus, Prvouka 2, 2011 

o učebnice pro druhý ročník navazuje na učebnici z ročníku prvního, znovu se 

témata řadí podle průřezových témat, jen prostupují více do hloubky 

tématu 

o Místo, kde žijeme: Orientace v obci a v okolní krajině - Světové strany - 

Doprava v okolí školy - Jsem cyklista 

o Rozmanitost přírody: Rok a jeho cyklus v přírodě - Voda obyčejná a vzácná -

Cyklus vody v přírodě a její skupenství - Počasí - Pokusy s vodou - 

Ekosystém potoka a rybníka 

o Lidé kolem nás: Žijeme v rodině, soužití generací - Zaměstnání: kdo pracuje 

v nemocnici - Nebezpečné situace mezi lidmi 

o Lidé a čas: Život ve městě před sto lety a nyní - Rodokmen naší rodiny - 

Naše svátky a svátky jiných kultur 

o Člověk a jeho zdraví: Vývoj člověka a jeho potřeby - Naše orgány ve zdraví 

a nemoci - Chování při úrazu a první pomoc 

o Průřezová témata: Média a život s informacemi - Lidé různých kultur - 

Dokážeme spolupracovat - Ochrana čistoty vody. 
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o V tomto díle mě zaujala kapitola z oblasti Lidé kolem nás, konkrétně Život 

v rodně, soužití generací, u této kapitoly je více než nutné zapojit osobní 

život a zkušenosti dítěte 

 Didaktis, Člověk a jeho svět, učebnice pro 3 ročník základní školy, 2008 

o ve druhém dílu této učebnice jsme se setkali s tím, že učivo bylo 

strukturovaného podle ročních období. V třetím díle je tomu již jinak. 

Učebnice je řazena podle průřezových témat RVP ZV 

o pro naše potřeby jsou důležité hned první dvě kapitoly, tedy Místo, kde 

žijeme a Lidé a čas  

o učebnice obsahuje zajímavé kapitoly, jako např. Co všechno v obci najdu? 

Informace o ČR, které dětem představí naši zemi a zaměřují se i na dění 

v konkrétní obci. Kapitola Můj dům můj hrad dětem představuje vývoj 

staveb, lidských obydlí a také původní řemeslná povolání obyvatelstva 

o učebnice opět obsahuje na okraji každé strany otázky, které žáka nutí 

zopakovat si učivo a propojit učivo s vlastní zkušeností. 

  Nová škola, Prvouka pro 3. ročník, 2011 

o kapitoly v této učebnici jsou členěny do 7 kapitol a to: škola, domov, náš 

svět, vánoce, podmínky života, život v přírodě, zdraví 

o kapitola domov je nejrozsáhlejší setkáváme se s podkapitolami V naší obci, 

plán obce, návštěva ve městě, dopravní ruch ve městě, naše vlast 

o Tato učebnice přímo nutí dítě zamýšlet se nad specifiky té či oné obce, na 

obecné rovině se zde pracuje jen okrajově, hodně se zde odkazuje na 

konkrétní bydliště dětí 

o u této učebnice mě ještě překvapil spodní okraj, kde je pruh, kde se dítě 

dozvídá klíčový pojem dané kapitoly ještě v anglickém jazyce – zde tedy 

učebnice nabádá k možnostem interdisciplinarity s Anglickým jazykem 

 Fraus, Vlastivěda 3, 2010 

o tato učebnice je koncipovaná stejně jako její předchozí dva díly, postupuje 

po tematických okruzích, je jde čím dál tím více do hloubky tématu 

o v oblasti Místo, kde žijeme se dítě např. seznamuje s plánem města, 

zemským povrchem nebo čtením z map 
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o v oblasti Lidé a čas se dětí dozvědí o vzniku zemědělství, o zemědělství 

v Evropě a také o soužití lidí v jednom hospodářství 

o jako v jiných učebnicích nakladatelství Fraus pro první stupeň, i zde se na 

každé stránce nachází spodní lišta, která shrnuje nejdůležitější pracovní 

pokyny k úlohám, což usnadňuje orientaci nebo práci doma s nemocnými 

žáky. 

 Prodos, Vlastivěda 4, 1996  

o učebnice tohoto nakladatelství je pro 4. třídu koncipovaná obecně jako 

historie českých zemí.  Je rozdělena do 4 částí a to: Země a lidé, Mapy, 

Česká republika, Z Českých dějin; 

o dítě zde získá ucelenou představu o historii naší vlasti (do cca 17. stol.), ke 

konkrétním činnostem v oblasti našeho bydliště však tato učebnice 

nenabádá 

 Nová škola, Vlastivěda 4, Poznáváme naši vlast, 2003 

o obsah této učebnice je podstatně rozsáhlejší, řeší se zde např.: obecná 

charakteristika země, rozdělení do krajů, mapy a plány, orientace v krajině, 

povrch, vodstvo, počasí a podnebí, půda a zemědělství, průmysl, cestujeme 

po vlasti a kapitola v našem kraji 

o V této učebnici dítě nezískává historický přehled, ale pohled na současnou 

podobu země. Tato učebnice již nabádá k práci s konkrétním místem. 

Úkolem dětí je zde vypracovat pracovní list, který jim klade otázky týkající 

se jejich obce. Např.: Žijete ve městě nebo na venkově? Kdo je starostou? 

Které obce leží ve vaší blízkosti? Leží obec v nížině nebo na vysočině? Je 

půda v okolí úrodná? Jsou v místě vašeho bydliště památná místa, přírodní 

zajímavosti? Která místa byste doporučili turistům? 

 SPN, Vlastivěda 4, 2010 

o obsah učebnice je koncipován podle tematických okruhů RVP ZV. V okruhu: 

Místo kde žijeme se zabývají krajinou, krajinou vlasti, ČR jako demokratický 

stát, obyvatelstvo, řeky, jezera, počasí a podnebí, doprava, kulturní 

památky. Druhým okruhem je Lidé a čas, kde se učebnice zabývá měřením 

času a dějinami naší vlasti od nejstaršího osídlení po Marii Terezii a Josefa 
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II. Třetí okruh Lidé kolem nás se zabývá rodinou, já a ti druzí, jak být 

slušným člověkem. 

o V tematickém okruhu lidé kolem nás se tato učebnice zabývá rodinou, zde 

jsou úkoly pro děti, kde mají sestavovat rodokmen své rodiny, mají se ptát 

po zaměstnání a vzdělání svých rodinných příslušníků 

 Fraus, Společnost 4, 2010 

o koncepce této učebnice je poněkud jiná, než u předchozích. Učebnice 

Člověk a jeho svět – SPOLEČNOST 4. Podobně jako v prvouce propojujeme i 

zde dobré prvky dosavadního pojetí vlastivědy s pozitivními podněty a 

požadavky oblasti Člověk a jeho svět  RVP ZV. Snaží se vytvářet podmínky 

pro vyučování, které navazuje na dosavadní zkušenosti žáků a respektuje 

jejich individuální postup poznávání. Učebnice má být prostředkem, který 

podněcuje zvědavost žáků a pomáhá formulovat jejich vlastní zjištění a 

názory.Důležitým nástrojem tohoto přístupu jsou vhodně položené otázky. 

Cílem otázek uvedených v učebnice je navozovat samostatné uvažování, 

chápání jevů a souvislostí.  

o Dítě se dozvídá informace z kapitol– Když se dívám z okna (mé bydliště), 

Místa k životu (práce s mapou, první osídlení), Budování státu (od 

Přemyslovců až po vznik měst a lidských sídel), historie ČR, informace o 

Evropě atd. 

 SPN, Vlastivěda 5, 2010 

o obsah učebnice je i zde koncipován podle tematických okruhů z RVP ZV. Při 

prozkoumávání okruhu Místo, kde žijeme se žák dozvídá o planetě, Evropě, 

podnebí a vodstvu, rostlinách a živočiších, ČR, o krajích ČR, naší sousedé 

(Slovensko, Polsko….) Lidé a čas seznamuje s historií od NO do roku 1993. 

Okruh Lidé a kolem nás přibližuje lidská práva a povinnosti, majetek a 

vlastnictví, co vše je kultura. 

o V tomto ročníku nás učebnice nenabádá k získávání konkrétních znalostí o 

historii našeho bydliště a našich předcích 
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 Prodos, Vlastivěda 5, 1997 

o učebnice je rozdělena do 3 částí: Evropa a svět, Česká republika, Z českých 

dějin (od 17. stol.  – po rok 1989) 

o v první části učebnice získává dítě zeměpisnou představu o podobě Evropy 

a České republiky. Druhá část je řešena jako přehled historických událostí 

od 17. stol do roku 1989. K činnostem s konkrétní oblastí učebnice opět 

nenabádá. 

o Učebnice propojuje tři tematické celky oblasti Člověk a jeho svět, které se 

zaměřují na život lidské společnosti, s vybranýmni průřezovými tématy RVP 

ZV. Umožňuje to provázání historických témat se současným  uspořádání 

společnosti. Souvislost historického výkladu proto podřizujeme přístupu, 

kdy jsou sledována vybraná témata nebo problémy zároveň v historii i 

v současnosti. Dostáváme se tak k učivu o funkcích moderního státu, 

k tématu soužití kultur a dnešní propojenosti světa. 

o V této učebnici jsem se poprvé setkala i s myšlenkami, jak pracovat 

s interdisciplinaritou. Domnívají se, že integrace poznatků učiva 

zeměpisného a historického s tématy dalších společenských věd je hlavním 

přínosem oblasti Člověk a jeho svět.  

 Fraus, Společnost 5, 2011 

o učebnice Společnost 5 je koncipována obdobně jako předcházející díl, tedy 

Společnost 4 

o Děti se seznamují s tématy o dnešní podobě ČR, o moderní historii 

(průmyslová historie, samostatné Československo, světové války, 

komunismus) dále se dozvídají informace o Evropě a problémech 

současného světa. 

o Pro mě je zajímavá kapitola s názvem: „Místní krajina“, která se zabývá 

místem bydliště dětí. Nemluví se zde obecně o lidských obydlích, ale o 

konkrétním městě, ve kterém děti žijí 
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 S mezipředmětovými vztahy souvisejí i učebnice, které jsou v hodinách využívány.                

Z nepřeberného množství učebnic, které jsou dostupné na českém trhu, jich je velmi málo 

zaměřeno na propojování učiva. Dle mých předpokladů a na základě zkušeností získaných 

na PedF UK se mezipředmětovými vztahy, konkrétně tématikou místa bydliště a jeho 

vizuální podobou nejkonkrétněji zabývají učebnice nakladatelství Fraus a pro mě téměř 

neznámé učebnice nakladatelství Didaktis, které kromě jasných a obecných informací 

dětem a hlavně učitelům předkládají také náměty k mezioborovosti a hlavně se obecné 

informace snaží propojovat s praktickým životem. 

Tímto faktem usnadňují učitelům práci. Samozřejmě jiné učebnice učitelům absolutně 

nebrání s mezioborovostí pracovat, je zde však potřeba daleko větší míra jejich 

samostatné aktivity. 
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9. Přílohy teoretická část:  

 

 V předchozí části jsme se zabývali tím, do jaké míry či zda vůbec učebnice 

vlastivědy zpracovávají konkrétní místa bydliště dětí. Jelikož svou práci budu 

uskutečňovat na Základní škole v Třebenicích, považuji za nutné si přiblížit současnou 

charakteristiku tohoto maloměsta a zároveň se seznámit s historií města a podrobněji              

se zaměřím na historii místní základní školy. 

 

9.1 Charakteristika města 

 

 Chlouba Českého středohoří, město starobylé, v krásné poloze, to jsou Třebenice.  

 Třebenice jsou město v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji, asi 7 km jihozápadně 

od Lovosic. 

 Město leží na úpatí překrásné krajiny Českého středohoří. Je rozloženo v mělkém 

údolí potoka Modly a obklopeno dramatickými vrchy, pozůstatky dávného sopečného 

vření.  

 Město se rozkládá na 21.86 km2 a žije v něm asi 1700 obyvatel. 

Třebenice a jejich bezprostřední okolí je úzce spojeno s těžbou nejcharakterističtějšího 

českého minerálu – pyropu – Českého granátu. V bývalém evangelickém kostele 

v Třebenicích je Muzeum českého granátu s mnoha šperky, do kterých byly tyto kameny 

vloženy. 

 Nad městem se tyčí vrch Košťálov  se zříceninou hradu Košťálov. 

 

9.2 Stručná historie města Třebenice 

 První zmínky o vzniku města nalézáme v pověsti o založení hradu Košťálu 

rytířem Košťálem. Rovněž obec Medvědice (patřící pod Třebenice), se objevuje                 

v pověsti, mající vztah k prvopočátkům českého státu, kolem "jistě" kráčel Libušin 

bělouš do nedalekých Stadic.  
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 Historie sídla se datuje nejspíš od devátého století. Písemně jsou Třebenice 

zmíněny prvně v listině z roku 1227, kdy jsou citovány jako trhová ves. Původním 

vlastníkem byl sám panovník, později je věnoval klášteru Svatého Jiří. Při jeho založení na 

hradě pražském byly spravovány abatyší ženské větve řádu Benediktinů (do roku 1420). 

Archeologické nálezy však svědčí o velmi raném osídlení a tržním charakteru vsi.                       

Po husitských válkách docházelo k velkým majetkovým přesunům, kdy se jedním                          

z největších zdejších vlastníků půdy stal rod Kaplířů z nedalekých Sulejovic (Sulevic),                  

který převzal do držení i hrad Košťálov. 

 

 Roku 1423 byla vydána panovnická listina, kterou byla Třebenicím potvrzena 

samospráva s dvanácti konšely a uděleno právo používat městského znaku a pečetě.                

Jde o pátý známý případ udělení městského znaku v Čechách a na Moravě. Jednou z 

nejvzácnějších památek našeho města je významné umělecké dílo, kancionál či graduál 

českého literátského třebenického kůru. Jde o soubor duchovních písní určených 

pro křesťanskou bohoslužbu a soukromou modlitbu. Byl pořízen v letech 1574 až 1578         

pro potřeby sdružení kostelních zpěváků - literátů. Literátské, pěvecké kůry byly založeny 

v době Karla IV. 

 

 Město stíhaly i mnohé rány osudu, několikrát vyhořelo, téměř ho vylidnila 

třicetiletá válka a ani rána morová se mu roku 1680 nevyhnula. Třebenice byly od 

nepaměti české, německá kolonizace proběhla ve dvou vlnách a až na konci 17. století.                

V městských knihách se první německý zápis objevuje r. 1716 a od r. 1769 se zápisy vedou 

již jen německy. Celá oblast se tak ocitla na rozhraní českého a německého živlu a tento 

stav trval v podstatě až do poslední třetiny 19. století, kdy do Třebenic přijel roku 1867 za 

lékařskou praxí a s buditelským elánem MUDr. Václav Pařík.  

 

 Tradice muzejní činnosti je v Třebenicích jednou z nejstarších v našich zemích. 

První třebenické muzeum vzniklo již v roce 1872. V té době mimo Prahu, Brno a Opavu 

bylo jen šest českých měst, všechna nepoměrně větší než Třebenice, která měla muzea. 

Základem sbírek se stala soukromá sbírka MUDr. Václava Paříka. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba
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 V roce 1901 byl položen základní kámen německého evangelického kostela. Kostel 

byl dokončen v roce 1902. V dnešních dnech je budova využívána jako Muzeum Českého 

granátu. 

 V roce 1902 byla otevřena česká měšťanská škola v Třebenicích. 

 

 V roce 1906 je do Třebenic zaveden telefon. 

 

 Elektřina je ve městě zavedena od roku 1921. 

 

 Po roce 1938 se Třebenice stávají součástí neměckých Sudet. Roku 1939 je město 

dočasně obsazeno německou armádní jednotkou. Po mnichovské dohodě (1938) bylo 

jako Sudetenland označováno veškeré území odstoupené pod nátlakem velmocí 

Československem hitlerovskému Německu. Obyvatelé české národnosti se mohli přihlásit 

k obnovenému občanství Československé republiky a přestěhovat se do ní. Češi, kteří zde 

zůstali, byli diskriminováni v zaměstnání i ve školách. České obyvatelstvo vidělo 

v sudetských Němcích své úhlavní nepřátele. Roku 1939 začíná druhá světová válka,           

která celému světu, České republice i Třebenicům přinesla obrovské utrpení. Druhou 

světovou válku provázely v dosud nevídané míře zločiny proti lidskosti, válečné zločiny              

a nehumánní zacházení s válečnými zajatci. Třebenice se s těmito hrůznými osudy 

setkávali hlavně kvůli své geografické blízkosti s koncentračním táborem Terezín. Válka 

končí roku 1945, její hrůzné následky však zemi pronásledují po dlouhá léta. 

V době ponástupu komunisrtů se z Třebenic stala „středisková obec“. Rok 1968 a 

následná normalizace také nebyla pro město jednoduchou kapitolou. V nastávajícím 

obdobní nebylo vůbec jednoduché hlásit se k něčemu národnímu, našemu, byť šlo jen ho 

historii. 

 

 Se všemi nepřízněmi osudu jsou však lidé schopni se poprat, pokud je popohání 

zdravý rozum a dobrá mysl. Jaké je naše město dnes, musí každý návštěvník již posoudit 

sám.  

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/1938
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudet%C5%A1t%C3%AD_N%C4%9Bmci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlo%C4%8Din_proti_lidskosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zlo%C4%8Din
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1le%C4%8Dn%C3%BD_zajatec
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9.3 Historie základní školy v Třebenicích ve zkratce: 

- první zmínky se objevují již v době pohusitské – roku 1490 se v městské knize objevuje 

zápis, kdy jakýsi „Benda“ odkázal dříví do školy 

- v listině z 28. listopadu 1558 – město dostává privilegium na prodej soli od abatyše 

Ludmily z Blíživa, která výdělek ze soli určila k rozvoji školy (z toho je patrné, že škola 

v Třebenicích stála již před rokem 1558) 

- v 2. polovině 16. století dochází ve městě k církevním sporům, katolická vrchnost proti 

kališnickým občanům, tyto spory se projevují ve vztahu ke škole 

- O třebenické škole nemáme z pobělohorské doby příliš mnoho zpráv. Po velkém požáru 

v roce 1664 lehla popelem většina města včetně školy 

- nová škola byla obcí vystavena v roku 1677 

- celé Třebenice byly od nepaměti české, německá kolonizace proběhla ve dvou vlnách               

a až na konci 17. Století. V městských knihách se první zápis v němčině objevuje r. 1716. 

Celá oblast se ocitá na rozhraní českého a německého vlivu. Ve škole se sice nadále 

vyučovalo česky, od učitele se však vyžadovala znalost němčiny (jednu dobu se například 

vyučovalo dvě odpoledne v týdnu německy, zbytek česky) 

- V této době dochází také k terezínským reformám, které počítaly se vznikem vyšších 

elementárních škol. Jednalo se o tzv. školy hlavní. V Třebenicích byla dosavadní dvoutřídní 

triviální škola nahrazena trojtřídní farní hlavní školou. Tato farní hlavní škola byla 

označována jako utrakvistická, tedy oboujazyčná. V 1., 2. a 3. třídě se vyučovalo oběma 

jazyky od 4. třídy už jen německy. 

- ruku 1871 byla třebenická čtyřtřídní hlavní škola rozdělena na dvě samostatné školy,              

na dvoutřídní školu českou a dvoutřídní školu německou. Při soužití české a německé 

školy docházelo k častým sporům a proto se rozhodlo vystavět budovu větší.  

- 17. Září roku 1888 byla slavnostně otevřena nová obecná škola, česká i německá. 

Postupem času se stále více projevovala nutnost zřídit českou měšťanskou školu.                  

Byla podána žádost, která i přes pádné argumenty, absence měšťanské školy v celém 
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litoměřickém okrese, kvůli nevoli Němců ve městě a zadluženosti obce schválena nebyla. 

Přes řadu sporů a soudů se nakonec povedlo měšťanskou školu prosadit. V roce 1902 byla 

tedy otevřena česká měšťanská škola v Třebenicích. Do prvního ročníku bylo přijato 50 

žáků z Třebenic a okolí. 25.9.1904 se měšťanská škola slavnostně přestěhovala do nové 

školní budovy. 

 „Ač bylo české měšťanské škole chlapecké v Třebenicích předvídáno, že zanikne 

nedostatkem žactva, pravý opak se stal skutkem, dítek měla tolik, že nestačily místnosti 

pro ně určené. Povzbuzeno tak početným výsledkem došlo ředitelství školy k přesvědčení, 

že by byla na místě při chlapecké škole ještě dívčí pro dcery z Třebenicka.“27 

 V roce 1920 byla v budově chlapecké měšťanky otevřena první třída dívčí 

měšťanky. Vzhledem k nízkému počtu žáků (v roce 1928 72 žáků na chlapecké a 59 žákyň 

na dívčí měšťance) byly obě české měšťanky v roce 1930 spojeny v měšťanskou školu 

smíšenou. Německá měšťanka byla soukromá a trojtřídní, počet žáků se pohyboval okolo 

70. 

 Smutný osud města se naplnil ve dnech kolem 15.března 1939, kdy bylo město 

dočasně obsazeno německou armádní jednotkou. To byl konec tradičního pojetí 

třebenického školství, fungujícího od druhé poloviny 19.století. Od tohoto roku byly 

všechny kroniky a školní materiály vedeny v němčině. 

 „Pokládáme si za velké štěstí pro sebe i pro národ, že můžeme těmito slovy uzavřít 

strašné historické období našeho národa, které trvalo od 15. března 1939 do 5. května 

1945 kdy bylo české školství rafinovaným a pseudovědeckým způsobem s použitím hrubé 

moci politické vedeno systematicky k zániku – jako celý náš národ. Dne 5. května se nám 

otvírá možnost otevříti novou – světovou kapitolu zdejší školy.“ 

 5. května 1945 zavlály ráno v 6 hodin nad Třebenicemi opět československé 

národní vlajky. 

 Po válce v roce 1945 bylo ihned zahájeno pravidelné vyučování na obecné                       

a měšťanské škole, jejichž činnost byla zvláště ke konci okupace omezena zabráním 

                                                      
27

 Pamětní kronika měšťanské školy v Třebenicích (1897- 1947) 
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učeben a ochromena nedostatkem učitelů. Budovy škol potřebovaly opravy a nové 

učebny.  

 

 V dnešní době má základní škola přibližně 250 žáků a zdárně vychovává další 

generace dětí. 
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10. Praktická část  

 

Projekt 

„Moje město před sto lety“ 

 

„Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu.“28 

 

Úvod: 

 Pro svou praktickou část jsem navrhla a zrealizovala projekt. Tento projekt je 

vytvořen jako interdisciplinární spojení dvou vzdělávacích oblastí: Umění a kultura                     

a Člověk a jeho svět. Konkrétními vyučovacími předměty jsou Člověk a jeho svět, 

vlastivěda a výtvarná výchova. 

 Jako učitelé často po dětech požadujeme, aby se perfektně orientovaly v historii 

dané oblasti a znaly fakta, která se k místu vážou. Chceme, aby žáci důkladně znali okolí 

svého bydliště. Máme zájem na tom, aby děti zajímavě a originálně zpracovávaly úkoly, 

které jim zadáme. Ovšem otázkou zůstává, jak toho chceme docílit, aby výsledný efekt 

měl co největší odezvu jak v následném použití nabytých znalostí, tak i v otázkách přijetí 

místa jako vlastního domova? Dle mého názoru je řešením podat dítěti ucelené 

informace, které nebudou pouze o faktech, která jsou momentálně platná, ale budou 

obsahovat i ucelené informace a praktické ukázky z historie, které dítěti pomohou 

pochopit jeho roli a místo v daném světě. 

                                                      
28

 Pablo Picasso 

 

http://citaty.net/autori/pablo-picasso/
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 Dnešní děti jsou obklopovány velkou řadou podnětů, informačních i vizuálních, 

nabízí se ovšem otázka, jestli o nich děti dovedou kriticky přemýšlet? Dokážou si získané 

informace nějak utřídit a reálně je využít v praxi tak, aby jim byly maximálně prospěšné             

a uměly je zužitkovat co nejefektivněji? Mohou jim izolované informace z různých 

vyučovacích předmětů nebo izolovaná řešení výtvarných problémů zajistit toto hlubší 

prostoupení do tématu? 

 Ve své práci si chci ověřit, že propojenost vzdělávacích oblastí umožní dětem 

nahlédnout do tématu a odnést si co nejvíce znalostí, zajímavých a užitečných zkušeností 

a dovedností, které budou moci uplatnit v běžném životě. Myslím si, že mezioborový 

projekt toho dosáhne lépe, než oddělené vyučovací předměty. 

 Svou prací chci také dětem nabídnout pohled na místo, ve kterém žijí a to hned               

z několika úhlů – jak z roviny dnešního světa, tak z podoby historické, kterou nemohou 

pamatovat, ale i tak by ji měly znát, jelikož je pro ně velice přínosná. Dějinná znalost 

místa, ve kterém děti žijí, jim pomáhá utřídit si pohled na místo, se kterým se postupem 

času sžívají. Jedním z cílů mé práce také je, aby děti uměly kriticky nahlížet na podobu 

svého bydliště. Hodnotily jeho vizuální stránku, prospěšnost, využití prostoru a celkově 

smýšlely o prostoru jako o místě, ke kterému mají určitý vztah. Takový vztah, který v nich 

chci svým projektem a prací na něm probudit. 

 Jedno tvrdé, ale dle mého názoru výstižné korejské přísloví tvrdí: „Cizí zkušenosti 

odírají kůži, vlastní řežou do živého masa.“29 

10.1 Cíl: 

 mým prvotním cílem je poskytnout dětem informace o jejich bydlišti a to hlavně 

proto, aby si dovedly vytvořit určitou vizuální představu o tom, jak toto místo 

vypadalo v historii 

 hlavním cílem mé práce je předložit dětem takové úkoly, které jim zajistí umělecký 

zážitek, založený na zpracovávání konkrétních informací o místě jejich bydliště 

                                                      
29

 korejské přísloví 
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 dílčím cílem mé práce je předat dětem informace tak, aby byly schopné utřídit své 

znalosti a vytvořit si vztah k místu svého bydliště, oblasti, kde vyrůstají a která 

formuje jejich osobnost 

 mým osobním cílem bylo ověřit si, jak interdisciplinarita funguje v praxi, dokázat 

si, že spojení více oblastí může vytvořit hlubší prostoupení do učiva a zlepšit 

poznání obecně 

10.2 Učivo vycházející z  RVP ZV Člověk a jeho svět: 

 Místo, kde žijeme 

o domov – prostředí domova, orientace v místě bydliště 

o škola – prostředí školy 

o obec (město), místní krajina – její části, poloha v krajině, minulost                         

a současnost obce (města), význačné budovy, dopravní síť 

o naše vlast – domov, krajina 

 Lidé kolem nás 

o rodina – příbuzenské a mezigenerační vztahy, zaměstnání 

o kultura – podoby a projevy kultury 

 Lidé a čas 

o orientace v čase a časový řád – dějiny jako časový sled událostí, generace 

o současnost a minulost v našem životě – proměny způsobu života, bydlení 

o regionální památky 

o báje, mýty, pověsti – minulost kraje a předků, domov, vlast, rodný kraj 

 

10.3 Učivo vycházející z  RVP ZV Výtvarná výchova: 

 Rozvíjení smyslové citlivosti 

o uspořádání objektů do celků – uspořádání na základě jejich výraznosti, 

velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření  

o smyslové účinky vizuálně obrazných vyjádření – umělecká výtvarná tvorba, 

fotografie, film, tiskoviny  
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 Uplatňování subjektivity 

o prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ                              

a osobních zkušeností –manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění 

v prostoru 

o typy vizuálně obrazných vyjádření – jejich rozlišení, výběr a uplatnění – 

objekt, model, animovaný film, fotografie, elektronický obraz 

 Ověřování komunikačních účinků 

o osobní postoj v komunikaci – jeho utváření a zdůvodňování; odlišné 

interpretace vizuálně obrazných vyjádření (samostatně vytvořených                     

a přejatých) v rámci skupin, v nichž se dítě pohybuje; jejich porovnávání s 

vlastní interpretací  

o komunikační obsah vizuálně obrazných vyjádření – v komunikaci se 

spolužáky, rodinnými příslušníky a v rámci skupin, v nichž se žák pohybuje 

(ve škole i mimo školu); vysvětlování výsledků tvorby podle svých 

schopností a zaměření  

o proměny komunikačního obsahu – záměry tvorby a proměny obsahu 

vlastních vizuálně obrazných vyjádření i děl výtvarného umění  

10.4 Očekávané výstupy vycházející z RVP ZV pro vzdělávací obor Člověk a 

jeho svět: 

 Místo, kde žijeme 

o žák vyhledá typické regionální zvláštnosti přírody, osídlení, hospodářství              

a kultury, jednoduchým způsobem posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, správního a vlastnického 

 Lidé kolem nás 

o žák poukáže v nebližším společenském a přírodním prostředí na změny                    

a některé problémy 

 Lidé a čas 

o žák pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů 

mezi ději a mezi jevy 
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o využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informačních zdrojů 

pro pochopení minulosti, zdůvodní základní význam chráněných částí 

přírody, nemovitých i movitých kulturních památek 

o rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti             

a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik 

o srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků 

na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik 

10.5 Očekávané výstupy vycházející z RVP ZV pro vzdělávací obor Výtvarná 

výchova: 

žák 

 užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu k celku:                          

v plošném vyjádření linie a barevné plochy; v objemovém vyjádření modelování              

a skulpturální postup; v prostorovém vyjádření uspořádání prvků ve vztahu                        

k vlastnímu tělu i jako nezávislý model  

 při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení 

vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky 

pro jeho nejbližší sociální vztahy  

 osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci 

vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů                             

a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů 

současného výtvarného umění)  

 porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim 

jako ke zdroji inspirace  

 nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných 

vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil  
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10.6 Klíčové kompetence dle RVP ZV 

 

 kompetence k učení 

o vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení                     

a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech                

a praktickém životě  

o vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení                      

a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech                 

a praktickém životě  

o poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní 

pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým 

způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého 

učení a diskutuje o nich  

 

 kompetence k řešení problémů 

o vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná                       

a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí 

a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku                  

a zkušeností  

o samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení 

problémů logické, matematické a empirické postupy  

o ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje 

při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní 

pokrok při zdolávání problémů  

o kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje             

si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí  

 

 kompetence komunikativní 

o formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje              

se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu  
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o rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně 

užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, 

přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji                      

a k aktivnímu zapojení se do společenského dění  

 

 kompetence sociální a personální 

o účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření 

pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní 

činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce  

 

 kompetence občanské 

o respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu                               

a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit  

 

 kompetence pracovní 

o využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech 

v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená 

rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření  

 

10.7 Výukové metody:  

 celkově mé pedagogické působení vychází z tzv. konstruktivistického pojetí výuky, 

který zdůrazňuje potřebu využití metod založených na aktivizaci a spolupráci žáka. 

Metody, které stimulují žáka, aby své znalosti získával aktivní činností                                

a komunikací, nikoli aby je pasivně přijímal. Rozvíjí se tak schopnosti komunikovat, 

spolupracovat a aktivně se zvdělávat i mimo školu. 

 hlavní metodou je metoda projektu, kterou jsem již vysvětlila v teoretické části své 

práce 

 do svého projektu jsem zařadila tyto dílčí metody: 
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o slovní: brainstorming, diskuse, beseda, asociační metody, párové – 

skupinové učení, práce s pracovním listem, pozorování, získávání 

informací, práce s otázkou, práce s textem, hodnocení, sebehodnocení 

o praktické: procházka, hra, skupinové práce, práce jednotlivců 

 

Věk žáků: 9 – 11 let 

Počet dětí: 22 žáků 

Časová dotace projektu: jeden týden – týdenní projekt 

Oblasti našeho zájmu: 

1. Změny charakteru krajiny 

 změna území města 

2. Dům mojí babičky 

 rozdíly v typech domů 

 funkce staveb 

 změny podoby domů 

3. Rodiny v historii 

 počty lidí v domácnosti 

 oblečení lidí 

4. Pohlednice 

5. Stará písma 

 kroniky 

 Pořadí hodin jsem se snažila strukturovat tak, abychom šli od nejširšího tématu 

k tématům nejkonkrétnějším, tak aby se děti dozvídali nejprve obecné informace                        

a následně k nim přiřazovaly informace konkrétnější, specifické. Zároveň se snažím o 

posun z oblastí veřejných, obecných k soukromým až intimním. 

 Tento posun v informacích považuji za přínosný právě proto, že děti se nejprve 

dozvídají informace obecné. Sama považuji za chybu, když výuka skončí u předávání 

těchto obecných informací. Po obecných informacích se dítě dozvídá spojitost 
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s konkrétními informacemi, místy a fakty, které zná a dovede se v nich snadněji 

orientovat. Je pak schopné si vybavit jasné příklady, kterým rozumí a v tématu                                    

se orientovat na základě vlastních zkušeností a látku je schopné interpretovat                               

a vysvětlovat vlastními slovy. Druhou rovinou, kterou považuji za důležitou je posun                 

od informací obecných až k těm intimním, které se dítěte osobně týkají. Uplatňuje se zde 

například paměť emocionální, kdy si jedinec snadněji zapamatuje to, co na něho nějak 

emocionálně zapůsobilo.  

 

1. den projektu 

Úvod: 

Úkolem této hodiny je uvedení dětí do problematiky. Seznámit je 

s charakteristikou obce a ve stručnosti jim nastínit historii. Zjistit, jaké prekoncepty 

již děti mají, která témata jsou jim neznámá a která témata je zajímají nejvíce. 

a) Vytvoření plakátku – Co mě napadne, když se řekne Třebenice 

- úkolem dětí je vymyslet alespoň pět vět, slovních spojení, které reagují  

na větu: Co mě napadne, když se řekne „Třebenice“ 

- své věty děti vytrhají a nalepí je na společný arch papíru, který se vyvěsí 

ve třídě 

b) Seznámení se současností Třebenic 

- vypracování pracovního listu - viz. příloha 1 

c) Přednáška, beseda s pamětníkem, místním rodákem, bývalým starostou 

panem Vobořilem 

- při této přednášce se děti dozvědí o stručné historii Třebenic 

- uslyší pověst o založení hradu a města 

- dozvědí se několik zajímavostí z historie města a školy 

- následovat bude beseda, kde se děti mohou zeptat na oblasti historie, 

které je zajímají 
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 Z těchto úvodních částí chci zjistit, co všechno děti již vědí, nevědí, čím je potřeba 

se zabývat do hloubky. Na základě besedy s pamětníkem chci zjistit, které oblasti jsou pro 

ně atraktivní a následně je zapojit do svého projektu.  

 

Procházka městem 

a) vycházka do města – pozorování současné podoby náměstí  

b) děti dostanou k ruce tabulku, kam budou zaznamenávat počty objektů, 

které během cesty potkáme, podle zadání v tabulce – tím docílíme 

pozornosti a soustředěnosti dětí během cesty 

viz. příloha 2 

c) po procházce a  přefocení fototografií (viz. níže) si společně projdeme 

záznamy dětí  

- porovnáme jejich výsledky 

- vysvětlíme si, co považovali za zajímavost 

- porovnáme např. množství zeleně a množství aut 

 

Prohlédnutí starých pohlednic 

a) děti si utvoří skupinky (cca po 5 členech) – každá skupinka dostane 

okopírovaných několik fotografií a skupinka musí promyslet, co na 

fotografii je a odkud je focená – pokud skupinka neví, osloví jinou 

skupinku, případně učitele 

b) pracujeme venku ve městě (fotografie jsem úmyslně volila z náměstí,              

aby děti měly možnost volného pohybu) 

viz. příloha 3 

 

Přefocení fotografií 

a) na základě vypracovaného pracovního listu se společně domluvíme, 

odkud jsou fotografie focené 

b) náměstí si projdeme a pokusíme se nafotit fotografie podle vzoru 

pohlednic – děti nemají s fotografováním zkušenosti, proto budeme 

pracovat společně 
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Výtvarná činnost 

 námět: „Jak by pohlednice vypadala, kdybych ji dnes vyfotil znovu.“ 

 motivace: předchozí prohlédnutí starých pohlednic, následná diskuse                

o nich, procházka po městě 

 konkretizované učivo:  

o dítě si vytvoří určitou představu o proměnách míst v čase 

 řešený problém: 

o na základě vypracovaného pracovního listu si uvědomit odkud             

jsou pohlednice nafocené 

o navštívit místo, odkud je pohlednice vyfocená 

o vyfotit pohlednici znovu (vzhledem k malým zkušenostem dětí 

s fotografováním a špatnému technickému zajištění, málo 

fotoaparátů,  budu s dětmi pracovat společně) 

o děti dostanou vytištěný malý barevný obrázek a černobílou 

fotografii, kterou předtím nafotily – podle malého obrázku děti 

kolorují černobílou fotografii 

o ve chvíli, kdy je fotografie kolorovaná vyhledej na fotografii přesné 

vymezení původní pohlednice 

o toto přesné vymezení vyznačí pomocí bílého čtverečku, který                 

si vyrobí 

 druhy výtvarných činností: 

o vnímání – prohlížení fotografií 

o imaginace – představa o tom, kde byla fotografie vyfocena,                       

co znázorňuje  

o tvorba – focení, malba, vyhledávání přesné podoby pohlednice 

o komunikace – hodnocení závěrečné i průběžné, motivace 

 technické realizační prostředky: pracovní list, pohlednice, fotoaparát, 

tiskárna, papíry do tiskárny, vodové barvy, štětce, vodu, čtvrtka, nůžky, 

lepidlo 

 hodnocení (kriteriální) – sebehodnocení v závěrečném kruhu 
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o přesné dohledání místa odkud je pohlednice focená 

o kolorovat podle předlohy, reality 

o přesné vyznačení původní pohlednice pomocí čtverečku 

Vlastivědná činnost 

 námět: „Jak se mění krajina, místní části a obživa obyvatelstva 

v průběhu dějin“ 

 konkretizované učivo: 

o základní informace o nynějším obyvatelstvu a charakteru města 

o obživa obyvatel – porovnání historie a dneška 

 obsah vyučovací jednotky: 

a) základní informace o nynějším městě 

- učitel si pro děti připraví velké množství lístečků, kde se budou 

opakovat základní informace o Třebenicích 

- děti budou lístečky hledat po třídě, budou si informace 

zapisovat  

- hledají a „mění“ informace do doby, dokud nemají právě 10 

různých informací 

- ve chvíli, kdy mají těchto 10 záznamů, si barevně podtrhnou 

informace, které ještě neznají 

b) město na starých fotografiích, pohlednicích 

- skupinky polemizují nad otázkami  

 Které místo fotografie zaznamenává?  

 Co na fotografii vidíš? 

 Přibyla nějaká stavba, která tam není je, ale na fotografii 

chybí? 

 Zmizela nějaká stavba? Proč? 

c) porovnání dvou textů o obživě obyvatel (dnes, dříve)  

- čtení ve dvojicích – každý ve dvojici si přečte jiný text – snaží se 

zapamatovat co nejvíce informací 
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- následně si dvojice vymění informace z přečteného textu 

předání informací 

- texty viz. příloha č. 5 

- skupinové shrnutí, „Co vše jste se dozvěděly?“ 

d) na interaktivní tabuli presentace obrázků, které představují 

způsob obživy v minulosti a současnosti 

- „Který obrázek je z dneška, který je z historie?“ 

- viz. příloha č. 6 

 

 

 pomůcky: lístečky s informacemi, papíry, psací náčiní, staré fotografie 

města, texty týkající se obživy, interaktivní tabule, obrázky týkající                 

se obživy 

1. den – rozbor, reflexe 

 

 Cílem prvního dne bylo hlavně děti namotivovat pro práci na projektu. Hlavní 

myšlenkou bylo v dětech probudit chuť spolupracovat a nastínit jim obsah činnosti,  

kterou budou vykonávat . 

 Mým úkolem bylo v celkem krátkém časovém úseku děti poznat a aplikovat 

činnosti takovým způsobem, aby byly pro děti co nejkonkrétnější a nejlépe uchopitelné. 

Při evokační činnosti, kdy děti měly za úkol popisovat Třebenice, mě překvapilo,                     

jaké neucelené a útržkovité informace si k místu svého bydliště připisují. Veškeré 

informace, které děti o městě věděly, byly pouze částečné, povrchní a z velké části dosti 

obecného rázu. 

 Přednáška s pozvaným pamětníkem byla pro děti něčím novým, poslouchaly 

vyprávění doslova s úžasem, jelikož přednes byl zajímavý a přizpůsobený pro dětského 

posluchače. V tichosti a soustředěně děti naslouchaly celému výkladu, kladly otázky                     

a aktivně se zapojovaly do částí, kdy do hovoru byly aktivně zapojované. Pro děti byl 

kontakt s osobou, která žila na stejném místě jako oni, avšak zažívala naprosto odlišnou 
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dobu, fascinující. Myslím si, že z velké části tomu přispěl i fakt, že výklad byl hlavně 

postaven na osobních zážitcích, prožitcích rodin a rodinných příslušníků, poutavém 

vyprávění a vlastních historkách, které děti doslova vtáhly do děje. Touto nenásilnou 

formou měly děti možnost dozvědět se, jak vypadala místa, která znají dnes v dávné době, 

jak se změnila a jakou změnou prošly celé Třebenice za dobu několika desetiletí. Dětské 

publikum si pamětník také získal tím, že přinášel vlastní zajímavé a mnohdy i vtipem 

doplněné historky, které nebyly pouhými načtenými frázemi z knih, ale vycházely                               

z opravdových zážitků a pamětí. 

 Z tohoto pohledu mě velice mrzelo, že časový úsek, který byl pro tuto činnost 

vyhrazen, byl tak krátký, jelikož děti povídání bavilo a chtěly v činnosti pokračovat.            

Časový plán jsem musela striktně dodržet i z důvodu, že jsem výuku nevedla ve své vlastní 

třídě, tudíž jsem byla omezena časovou dotací. Jsem si jistá, že své vlastní třídě bych                

po této zkušenosti dala možnost této besedy s daleko větším časem, protože byla pro děti 

velice plodná, přínosná a s možnostmi dalších návazných aktivit a prací. 

 Vypracování pracovních listů byla později pro děti spíše zábava. Nálada po 

ukončení besedy byla bezesporu pozitivní, děti byly plné dojmů, které si sdělovaly mezi 

sebou. Z jejich následných reakcí a i z výsledků pracovních listů jsem dostala naprosto 

pozitivní zpětnou vazbu, kdy bylo jasně citelné, že děti tato aktivita bavila a přinesla jim 

opět nové obzory. 

 Po těchto evokačních činnostech jsem měla v plánu popřemýšlet o tom, zda obsah 

svého projektu nepozměním podle zájmu a znalostí dětí. Během své práce jsem však 

zjistila, že jejich znalosti jsou skromné, tedy, nemají příliš konkrétních podobu,                        

kterou by děti chtěly rozšiřovat nějakým určitým směrem – proto jsem projekt nechala 

tak, jak byl promyšlen a započat s tím, že jej případně modu změnit v průběhu. 

 Jako další aktivita následovala procházka po městě. Počasí nám přálo, bylo krásně 

a slunečno, proto i pozitivní atmosféra celého výletu byla počasím krásně pojištěna. 

Aktivita s vyplňováním údajů byla možná i zbytečná, jelikož pozornost dětí byla udržena 

samovolně bez toho, abych ji nějak uměle přidržovala. Děti tušily, že se něco bude dít, 

proto se pozorně rozhlížely kolem sebe a byly vnímavé. 
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 Následná aktivita byla pro děti asi tou nejzajímavější částí. Myslím, že to bylo 

velkou zásluhou toho, že se děti měly možnost opravdu aktivně „dotknout“ historie.              

Děti měly za úkol si prohlédnout staré pohlednice budov tak, jak vypadaly před sto lety. 

Úkolem dětí bylo přiřadit staré pohlednice k podobám budov, jak je známe teď. V této 

aktivitě se děti učily „dívat“, učily se vnímat věci a detaily, které v normálním životě 

přehlíží, zkoumaly různá zákoutí, vztyčné body a rysy jednotlivých budov. Moc se mi líbilo 

s jakou vervou a nadšením o historických změnách společně ve skupinkách diskutovaly, 

argumentovaly a hledaly podobnosti a rozdíly. Úmyslně jsem dětem pouze nastínila 

otázky týkající se oblouků budov, podchodů a podloubí, jelikož tato kapitola byla 

plánovaná na jindy, přesto již nějaké informace potřebovaly nyní. 

 Po vypracování tohoto pracovního listu jsme společně překontrolovaly, zda mají 

děti stejné odpovědi a následně jsme se pokusili společně nafotit fotografie znovu                

a to z dnešního pohledu. Kvůli nedostatku technických prostředků (fotoaparátů)                         

a dětských zkušeností s focením, jsme fotili společně. K tomu, aby bylo možné zrealizovat 

mou další aktivitu, kterou jsem měla pro děti připravenou, bylo potřeba rychle nafocené 

fotografie stáhnout do počítače, upravit, převést je do černobílé podoby a nechat 

vytisknout. Pro příště již vím, že takto postupovat nebudu, jelikož vše bylo pro mě 

hektické a technicky velice náročné. Chtěla jsem ovšem dětem připravit tuto činnost ještě 

v době, kdy jsou plné zážitků a činnosti mají v živé paměti. V tuto dobu jsem již věděla,              

že jsem svůj projekt z podoby růzností aktivit předimenzovala. Tušila jsem, že již nestihnu 

vše, co mám v plánu, ale na škodu to jistě nebylo, protože doposud všechny aktivity 

splnily svůj cíl. 

 Praktická výtvarná činnost měla završit dětské pozorování – kolorování našich 

nafocených fotografií. Vzhledem k presu, ve kterém jsem fotografie tiskla, jsem 

nedostatečně upravila jas, proto byly fotografie po vytištění příliš tmavé a já musela 

ustoupit od vodových barev a použili jsme s dětmi progresa. 

 Během hodnocení se děti hodně opíraly o to, co viděly venku, což pro mě bylo 

důkazem toho, že důkladně pozorovaly místa, ve kterých se pohybovaly,  předchozí 

aktivita tedy byla zvolena správně. Následovala činnost, která již měla být ryze 
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vlastivědná. Kvůli nedostatku času jsem ji však musela zkrátit - vynechala jsem část,               

kde měly děti získávat základní informace o Třebenicích (tato část byla pouze opakovací)  

a zařadila jsem až část o obživě obyvatel. Překvapilo mě, jak moc cizí tyto texty pro děti 

byly, znovu jsem se utvrdila v tom, že žáci mají o historii jen velmi skromné informace. 

 S průběhem prvního dne jsem byla spokojená, vše probíhalo dobře a dle plánu. 

Cíle byly splněny, děti se bavily a učily. 
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2. den projektu 

Vlastivědná činnost 

 námět: „Bydlení“ 

 konkretizované učivo: 

o typy obydlí 

o funkce domů 

 obsah vyučovací jednotky: 

a) typy domů 

- evokace bude probíhat formou brainstormingu 

- děti se budou zamýšlet nad otázkou „Zamyslete se, v čem všem 

mohou lidé žít. V ČR i ve světě.“ 

- veškeré nápady zapisujeme na tabuli 

- následovat bude činnost, kdy jednou barvou budeme na tabuli 

podtrhávat obydlí, která najdeme v ČR 

- dalším návazným úkolem bude vyhledávání a následné 

podtrhávání obydlí, která najdeme i v Třebenicích 

- po dobu hodiny zůstane tato tabule rozevřená, aby se děti 

mohly případně podívat a inspirovat 

b) funkce domů 

- práce ve dvojích na pracovním listu 

- úkolem dětí je vypracovat otázky – musí zapojovat svůj úsudek 

a fantazii 

- pracovní list, viz. příloha č. 7 

 na základě vypracování těchto prvních třech 

nadnesených otázek (bydlení kosmonauta, zemědělce, 

vědce) si má dítě začít uvědomovat rozdílně potřeby            

a specifika domů různých skupin lidí. Každý z nás žije 

jinak, má jiné zájmy, jiné potřeby a z toho také vyplývají 

specifika našich obydlí. Toto uvědomění jim bude sloužit 

při vypracovávání posledních dvou otázek, kde se již 
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reálně ptáme na minulost a současnost (v minulosti totiž 

bylo nutné, aby člověk měl doma to, co potřebuje ke 

svému povolání – dílna, nářadí, seník, chlív, maštal…) 

 druhá část otázek (rodinný dům, řadový a panelový dům) 

má dětem nastínit vztah pojmenování a funkce případně 

charakteru stavby 

 třetí skupina otázek navazuje na první, je však 

konkrétnější, protože se vztahuje na konkrétní místo                 

a reaguje na znalosti, které si děti měly osvojit 

v předchozích hodinách 

- po vypracování utvoří děti cca čtveřice, kde své odpovědi 

prodiskutují 

- pokud děti u spolužáků naleznou informace, které je samotné 

nenapadly, mají možnost si informace doplnit 

c) úkol, který zastřeší předchozí cvičení je jednoduchá kresba,               

kdy se děti pokusí načrtnout jejich dům (vysvětlení co to je skica 

-  označení pro předběžnou kresbu, prvotní náčrt, původní 

náčrtek (črta) nějakého uměleckého nebo technického nápadu) 

d) následovat bude přemýšlení o otázkách, které následně společně 

projdeme 

o Jak se váš dům nazývá? 

o Vzhledem k charakteru vaší rodiny je pro vás váš dům 

dostačující? Nebo byste potřebovali jiný? Jaký? 

 pomůcky: tabule, bílé a barevné křídy (fixy), pracovní list, psací potřeby, 

papír, pastelky 

Výtvarná činnost:  

 námět: „Náměstí dříve a dnes.“ 

 motivace: předchozí činnosti, ukázka starých fotografií náměstí, prohlídka 

náměstí „vyhlížení z oken“ 

 úvod:  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kresba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Blec
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1pad
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 - děti se usadí na koberec do kruhu 

- před sebou mají spoustu fotek, pohlednic, které zaznamenávají 

historickou podobu budov v Třebenicích 

- dětem vždy přečtu krátký medailonek, který vysvětluje určitý pojem – 

přiložím k prohlédnutí ukázky 

- následně vyberu, dvojici/trojici, která obecný zadaný „pojem“ vyhledá              

na konkrétní fotografii 

- viz. příloha č. 8 

 konkretizované učivo:  

o proměny budov v čase 

o proměny funkcí budov v čase 

o objasnění pojmů – podloubí, lomený oblouk, sloup, pilastr… 

 výtvarný úkol, řešený problém: 

o dotvoření velkého panoramatického plánu dnešní podoby náměstí 

pomocí voskových pastelů (plán bude již hrubě předkreslený na 

balicím papíru, úkolem dětí bude dotvořit detaily podle reality) 

o tento plán bude sloužit jako „kulisa“ pro modely dřívější podoby 

náměstí 

o na základě starých obrázků domů vytvořit modely domů z náměstí 

(vzhledem k tomu, že máme k dispozici pouze fotografie čelních 

stěn domů nebudou děti pracovat s problematikou půdorysů 

staveb) 

o modely dokreslit pouze jednou barvou (z černobílých obrázků barvy 

nepoznáme) 

o následně vytvořit instalaci, kdy kulisa bude v pozadí a modely 

starých domů v popředí 

o pozorování změn na domech 

 druhy výtvarných činností: 

o vnímání – prohlížení fotografií, vyhledávání konkrétních pojmů na 

fotografiích 

o imaginace – představa budov náměstí  
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o tvorba – dokreslování detailů kulis, výroba modelů (1. připrava                  

a promýšlení zásahů; 2. rozřezávání, stříhání, lepení; 3. ohýbání, 

dokreslování; 4. úklid ), instalace  

o komunikace – hodnocení závěrečné i průběžné, motivace, 

porovnávání podob dnešních budov a budov v historii 

 technické realizační prostředky: pohlednice, fotografie, balicí papír, 

voskové pastely, krabice, nůžky, lepidla, lepenky 

 hodnocení (kriteriální) – sebehodnocení v závěrečném kruhu doplněné                

o postřehy učitelky 

o zapojenost do činnosti 

o snaha o detailní vystižení 

o aktivita při závěrečném porovnávání 

2. den – rozbor, reflexe 

 

 Pro dnešní den jsme si zvolili námět náměstí v Třebenicích a jeho proměny v čase. 

Při plánování jsem z tohoto dne měla asi největší strach a to hlavně kvůli tvorbě 

papírových modelů domů. Naštěstí můj strach nebyl vůbec oprávněný. 

 

 Práci jsme začali v komunitním kruhu, kde jsme s dětmi zopakovali, co vše se 

předchozí den dozvěděly nového a co nového zažily a mohly si vyzkoušet. Následně jsem 

dětem předložila velké množství fotografií, pohlednic obrázků v knížkách a jejich úkolem 

bylo vysledovat, co mají tyto obrázky společného.  

 

 Činnost, která následovala, měla dětem přiblížit některé historické kontexty                      

a slohy. Většina pojmů, s kterými jsme pracovali, byly pro děti novinkou. Tuto aktivitu děti 

braly spíš jako soutěžní – „Kdo dřív najde podloubí,“nemyslím si však, že by tato varianta 

byla na škodu, s pojmy se seznámily a zpětně dovedly vysvětlit a skupině přiblížit jejich 

význam. V této fázi jsem byla zvědavá, kolik znalostí si z této aktivity děti odnesou a kolik 

informací budou v následné činnosti vytváření modelů schopné aplikovat. 
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 Aktivitu, která následovala, jsem pozměnila, a to hlavně kvůli krásnému počasí                

a také tomu, že mi pro skupinku dětí, kterou jsem měla k dispozici, přišla příliš 

jednoduchá. Původním zněním úkolu bylo dotvořit panoramatický plán, kulisu, podle 

obrázků. Úkolem dětí by bylo dokreslit detaily na rozpracovaný plán budov. Rozhodla 

jsem se však aktivitu pozměnit.  Odvedla jsem děti do prostoru náměstí, kde měly nejlepší 

výhled, rozdělily se do tří skupin a každá skupinka zpracovávala jednu stranu našeho 

trojúhelníkového náměstí. V této variantě nebylo úkolem dětí dotváření podle obrázků, 

ale vytvoření plánu na základě pozorování skutečnosti. Tato varianta mi přišla lepší hlavně 

proto, že děti pracovaly s reálnými podněty - domy.  

 

 Předem se těžko odhaduje, na jaké úrovni neznámé děti budou, proto jsem volila 

plánování snadnější možnosti, která se dá pozměnit. U jedné skupinky však také nastal 

problém, který nebyl ani tak výtvarný, ale spíše o dětských sociálních kompetencích. 

Problém se dohodnout, pracovat společně byl příliš velký. V tuto chvíli mě napadalo 

množství činností a aktivit, které by ke zlepšení skupinové spolupráce bylo třeba 

aplikovat, muselo by se však jednat o mou třídu a daleko větší časovou dotaci. 

 

 Další činnost byla pro děti poměrně dost náročná a to především kvůli 

zdlouhavosti práce. Děti si domy na náměstí rozdělily tak, že téměř pro každé dítě byl 

jeden dům. Na každé dítě tedy zbylo poměrně velké množství práce. Pro příště vím,                  

že u takovéto práce je lepší volit práci skupinovou. Já ji nevolila hlavně proto, že jsem 

chtěla, abychom vystavěly celé náměstí. To byla chyba. Příště bych volila menší úsek 

budov a skupinovou práci.  

 

 Diskuse, která následovala, byla však velice přínosná. Díky důkladnému 

zpracovávání modelů měly děti podrobnou představu o tématu. Zajímavá část nastala 

v momentu, nově postavené budovy, která byla vystavěná po vzoru původní budovy, 

která na daném místě stála. Nastala diskuse o záměru majitelů. Proč nevolili nějaký 

současný typ stavby? Proč se inspirovali historií? Hodila by se do okolí moderní stavba?  

Závěrečné hodnocení výtvarných děl mi v tu chvíli přišlo málo smysluplné, proto jsem 

větší část času věnovala diskusi, která byla o poznatky daleko přínosnější. 
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3. den projektu 

Propojení výtvarné a vlastivědné činnosti: 

 námět: „Domov dříve a dnes.“ 

 motivace: předchozí činnosti, zjišťování informací od 

prarodičů/praprarodičů 

 konkretizované učivo:  

o život předků 

o podoba rodin v historii (rodokmen, struktura, rodina užší/široká) 

o porovnání vizuální podoby členů rodiny 

 předem zadané úkoly:  

o popros svého prarodiče/praprarodiče aby s tebou vyplnil tyto 

otázky a povyprávěl ti o svém dětství 

o pokus se doma vyhledat aktuální fotografii své rodiny a fotografii 

rodiny tvých předků 

 obsah vyučovací jednotky: 

a) hodina bude započata odpověďmi na otázky, které si měly děti 

předem zjistit od svých prarodičů, praprarodičů 

- otázky viz. příloha č. 9 

b) děti si společně projdou odpovědi, které od svých prarodičů zjistily 

ve větších skupinkách (4 až 5 členů) 

c) děti si vezmou jinou barvu pera a pokusí se na otázky odpovědět 

znovu, ale tentokrát sami za sebe 

d) následně dostanou za úkol porovnat odpovědi a společně 

odpovídáme na otázky 

o V čem je největší rozdíl mezi tvými odpověďmi a odpověďmi 

tvých prarodičů? 

o Co je stejné? 

o Proč? 

o Otázky upravuji podle odpovědí dětí, tuším velké rozdíly 

v odpovědích, které je třeba probrat a společně si vysvětlit. 
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Myslím, že na tomto cvičení si děti mohou také uvědomit, 

jak jiný život v dnešní společnosti mají. Uvědomí si také 

rozdíly v trávení volného času, chci zde upozornit na leckdy 

nevhodné trávení volného času (pc hry, televize,                      

málo pohybu, malý kontakt s vrstevníky apod.) 

e) druhým úkolem, který děti předem dostaly je donést si rodinou 

fotografii současnou (originál nebo kopii) a fotografii svých předků 

fotografie si prohlédneme a navážeme s nimi na výtvarnou činnost 

 

 řešený problém: 

o po té, co si děti prohlédnou své fotografie je vyzvu k tomu,                

aby si promyslely, co by asi udělaly členové jednotlivých generací, 

kdyby se potkali – Jak by na sebe reagovali? Jak by se pozdravili? 

Jak by se k sobě chovali? 

o seznámení se s problematikou krátkého animovaného filmu –               

Jak postavy rozpohybujeme? Jak pohyb zaznamenáme? Jak film 

vytvoříme? ... 

o promyslet krátký scénář toho, co se bude dít, když se generace 

potkají 

o nepředpokládám, že všechny děti budou mít možnost sehnat 

fotografie svých předků, proto budeme pracovat ve skupinkách – 

případně s fotografií rodiny „ze sousedství“ 

o rozpohybovat postavy na fotografiích (přetištěné kopie fotografií) 

o nafotit tento pohyb 

o pomocí učitele vložit fotografie do pc a vytvořit krátký film 

 druhy výtvarných činností: 

o vnímání – prohlížení fotografií, přemýšlení nad životem lidí                            

v minulosti 

o imaginace – představa, co se bude dít, když se potkají členové 

různých generačních skupin  

o tvorba – stříhání, skládání, fotografování, vytváření filmu  



 

82 
 

o komunikace – hodnocení závěrečné i průběžné, motivace, 

komunikace v rámci skupinové práce 

 technické realizační prostředky: fotografie, skener, tiskárna, kopírka, 

počítač, program na tvorbu animací, kopie fotografií, nůžky, tužky, 

pastelky… 

 hodnocení (kriteriální) – sebehodnocení při závěrečném „filmovém 

promítání“ – hodnocení od spolužáků 

o zapojení do činnosti a dokončenost práce 

o kreativita, nápaditost, překvapivost při vymýšlení scénáře 

 

f) návrat k fotografiím – pozorování a následná diskuse o podobách 

oblečení 

o Jak se lidé oblékali dříve? 

o Jak se lidé oblékají dnes? 

o Podobá se tvé oblečení tomu, které mají na sobě děti 

z minulosti? V čem ano, v čem ne? 

o Kde myslíš, že šaty lidé nakupovali?  

o Kolik myslíš, že oblečení měly? 

o Jaká myslíš, že byla barevnost oblečení? 

3. den - rozbor, reflexe 

 Tento den jsme s dětmi započali rozborem otázek, kdy děti měly za úkol předem 

od svých rodičů a prarodičů, praprarodičů zjistit odpovědi. Ihned bylo z reakcí dětí jasné, 

kdo plnil úkol svědomitě, jelikož odpovědi byly věcné, zajímavé a přínosné pro celý 

kolektiv. 

 Při porovnání života svého a svých prarodičů bylo velice zajímavé sledovat různé 

reakce dětí. Rozdíly mezi generacemi v jedné rodině byly citelné. Úmyslně jsem navedla 

diskusi na téma trávení volného času a jeho efektivního využití. Mým cílem bylo,                 

aby si děti samy uvědomily, jak tráví svůj volný čas, a kterým aktivitám věnují prostor                

a v jak velkém časovém přídělu. Byla jsem ráda, že i děti samotné byly mnohdy 
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překvapené, kolik v samotném výčtu všech aktivit, tráví hodin u počítače při hraní her, 

sezením doma u televize nebo internetu. Mnozí žáci marně vzpomínali, kdy naposledy 

vyrazili za sportem, či na aktivní výlet. 

 Náš prostor pro tuto diskusi byl ovšem vzhledem k obsáhlému tématu moc krátký 

a spíše by si zasloužil samostatnou hodinu. 

 Vytváření samotného animovaného filmu bylo pro děti naprostou novinkou,        

což jsem musela zohlednit i při svém podrobném výkladu a vysvětlení, jak taková práce 

probíhá. Mým zájmem bylo, aby děti byly přítomné u celého postupu přípravy až po 

finální zpracování filmu. S počítačem jsem pracovala já, ovšem dávala jsem dětem prostor 

do mé práce zasáhnout, sledovat ji a podílet se na změnách a vylepšeních.                         

Pro mě samotnou tvorba podobného filmu nebyla novinkou – v minulosti jsem již 

podobný film tvořila, ovšem se zapojením dětí do této činnosti, jsem měla i já prvotní 

zkušenost. Vzhledem k neznalosti dětí s prací tohoto typu, jsem se jim snažila každý úkon 

podrobně vysvětlit a názorně předvést. Myslím si, že i přes neznalost techniky byly děti 

ochotné se naučit něco nového a sledovat postupy, samotnou tvorbu filmu a aktivně                

se na tvorbě podílet. Děti měly za úkol v malých 2 – 3 členných skupinkách vymýšlet 

krátké scénáře, které jsme později zpracovávaly a upravovaly. 

 Při hodnocení výsledného filmu je zapotřebí zohlednit prvotní zkušenost dětí           

s tvořením podobného projektu, čemuž odpovídá kvalita sekvencí, která je poznamenána 

i nutností rychlého zpracování kvůli řádné názornosti a věcnosti. I přes všechny tyto 

nástrahy jsem byla s prací velice spokojena. Mým cílem bylo seznámit děti                                            

s problematikou tvorby filmu, promýšlení různých sekvencí, návaznosti a děje samotného. 

Mým cílem také bylo, aby děti neustále sledovaly vývoj historie a její změny a soustředily 

se na fotografie lidí z minulosti. Myslím si, že všechny tyto cíle byly splněné na výbornou. 

 Během práce s filmem dostaly děti dostatečný prostor pro to si fotografie pečlivě 

prohlédnout, z čehož jsem později při následné diskuzi mohla těžit – děti byly připravené 

a následná diskuze pro ně byla jednoduchá a jasná. 
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 Ocenila jsem také, že první dotazníková aktivita se setkala s pozitivní odezvou.  

Děti často odkazovaly na nově nabyté informace a na znalosti, které získaly dotazováním 

od svých předků. 

 

 

4. den projektu 

Vlastivědná činnost 

 námět: „Pohlednice“ 

 konkretizované učivo: 

o funkce pohlednic 

o podoby pohlednice 

 obsah vyučovací jednotky: 

a) Znovu si zkuste představit dobu přibližně před sto lety, představte 

si, že jste na druhé straně naší republiky a potřebujete domů poslat 

nějaké informace. Jaké způsoby můžete využít? 

- úkol má podobu brainstormingu – všechny nápady zapisujeme 

na tabuli 

- dojdeme k pohlednicím 

b) zkuste promyslet, jaké pohlednice, dopisy mohou být (pozdravy, 

zamilovaná psaní, pracovní dopisy…) 

c) co je nutné k tomu, aby dopis, pohlednice přišla k adresátovi? 

- jméno, adresa (ulice, č. popisné, město, psč), známka… 

Výtvarná činnost:  

 námět: „Pohlednice“ 

 motivace: předchozí činnosti, prohlídka pohlednic, ukázka děl Jiřího Koláře 

a Zdeňka Sýkory viz. příloha č. 10 

 konkretizované učivo:  
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o koláž, rastr, struktura 

o pohlednice 

 úvod:  

 - děti se usadí na koberec do kruhu 

- představím jim díla Jiřího Koláře a Zdeňka Sýkory, jeden jako reprezentant 

koláží a druhý jako zástupce struktur a rastrů 

 řešený problém: 

o děti dostanou k dispozici staré a nové fotografie  

města viz. příloha č. 11 

o fotografie rozstříhají a slepí je podle nějaké symetrie, pravidla, 

podle vzoru představených umělců 

o (př. slepení obrázků do spirály, nastříhat čtverečky, proužky – 

poslepovat je…) 

o slepit na formát pohlednice viz. příloha č. 12 

 druhy výtvarných činností: 

o vnímání – představení děl Zdeňka Sýkory a Jiřího Koláře 

o imaginace – představa nějakého výsledného díla  

o tvorba – výběr fotografií, stříhání, lepení  

o komunikace – hodnocení závěrečné i průběžné, motivace, 

objasňování autorských záměrů 

 technické realizační prostředky: obrázky (fotografie), lepidlo, nůžky, 

podkladová dopisnice 

 hodnocení (kriteriální) – sebehodnocení, hodnocení spolužáky na základě 

kritérií 

o nápaditost 

o dodržení struktury 

o dokončenost díla 
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4. den – rozbor, reflexe 

 Tento den byl zaměřen na práci s pohlednicemi. Započali jsme jej brainstormingem 

s tématikou „přenos informací“. Děti si měly představit, jak by vypadal jejich život bez 

výdobytků moderních technologií. Odpoutat se od mobilních telefonů, internetu, 

facebooku a sociálních sítí obecně, byl pro mnohé veliký problém. Při přípravě této 

aktivity mě nenapadlo, jak bude tato aktivita důležitá. Děti berou tyto moderní přístroje 

jako svousoučást, která k nim patří a život bez ní si představit neumí, proto myšlenka,             

že v historii čekali lidé prostřednictvím dopisů na zprávy od svých blízkých několik týdnů, 

jim přišla spíše úsměvná, než reálně možná. Nepředstavitelnost těchto dobových změn 

byla pro děti opět přínosná a klíčová v uvědomění si zrychlení naší doby a techniky, kterou 

mnohé z nich berou jako svou součást a přirozenost. Následná diskuze byla velice plodná, 

jelikož už děti samy začaly zjišťovat, kde všude se jich moderní technika dotýká                              

a pociťovat, že si mnohdy ani neuvědomují, co vše je obklopuje a jak se tyto skutečnosti 

historicky vyvíjely. 

 Výtvarná činnost, která následovala, nebyla pro děti ničím novým, byla spíše 

zpestřením a zábavou. Dětem jsem představila dva současné umělce – Jiřího Koláře                    

a Zdeňka Sýkoru, jelikož si myslím, že tito dva umělci představí dětem opět nové možnosti 

s kolážemi a rastrem. 

 Později měly děti za úkol samy tvořit. Při závěrečném hodnocení mě až překvapilo, 

jak děti věcně argumentovaly a hodnotily jak svou práci, tak práci ostatních. Zajímavá byla 

jejich argumentace a vcítění se do tématu. Argumenty byly bezesporu poznamenané 

nabytými poznatky z představování díla Jiřího Koláře, z čehož jsem měla radost.                              

S průběhem a výsledkem tohoto dne jsem byla spokojena. 
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5. den projektu 

Propojení výtvarné a vlastivědné činnosti: 

 námět: „Stará písma, kroniky.“ 

 motivace: předchozí činnosti, nahlédnutí do kopií školních kronik 

 konkretizované učivo:  

o podoba dřívějších písem 

o školní a městské kroniky 

 obsah vyučovací jednotky: 

a) rozšifrování dřívějších podob písma – švabach  viz. příloha č. 14 

- děti dostanou ukázku věty z městské kroniky, která je psaná 

švabachem jejich úkolem bude rozluštit obsah této věty.  

- děti pracují na základě svého úsudku – nemají k dispozici „klíč“ 

k objasnění písmen 

- následné společné vyřešení 

b) rozšifrování dřívějších podob písma – kurent – viz. příloha č. 14 

- děti dostanou ukázku věty ze školní kroniky, která je psaná 

kurentem, jejich úkolem bude pokusit se tuto větu rozluštit 

- když budou děti hotové obdrží tabulku, která jim bude jednotlivá 

písmena vysvětlovat viz. příloha č. 15 

 řešený problém výtvarné činnosti: 

a) Studie kurentového písma – na velký formát balicího papíru se děti 

pokusí několikrát napodobit jedno z písmen, které si vyberou               

(pro usnadnění je možné zadat třeba počáteční písmeno dětského 

jména) 

- písmo vyzkoušej napsat v několika velikostech 

b) ukázka různých kaligramů – vysvětlení, co je to kaligram, co je jeho 

podstatou 

 viz. příloha č. 16 

c) základem kaligramu je báseň – úkolem dětí je vymyslet na 

písmenko ze své studie nějakou krátkou báseň cca 15 – 20 slov  
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o ve chvíli, kdy děti nebudou vědět téma, na které báseň psát 

můžeme zúžit – př. „Mé město. Moje babička/dědeček“ 

o každé slovo básně může začínat na dané písmeno 

o většina slov by měla začínat na dané písmeno 

o záleží na dohodě s dětmi 

d) vytvoření kaligramu ve tvaru švabachového písma, jehož obsahem 

bude text na dané písmeno. Pracujeme pomocí tuše na čtvrtku 

e) spojení studie a kaligramu – na baličák se studií upevníme čtvrtku               

s kaligramem 

 

 druhy výtvarných činností: 

o vnímání – seznámení s historickými písmy, ukázky kaligramů 

o imaginace – vymýšlení básně  

o tvorba – studie, kresba, vymýšlení básně, lepení  

o komunikace – hodnocení závěrečné i průběžné, motivace, 

vymýšlení básně 

 technické realizační prostředky: ukázky písem, balicí papír – formát A3 až 

A2, tuš, špejle, čtvrtka A4 

 hodnocení (kriteriální) – závěrečná prohlídka a čtení básní – 

sebehodnocení, hodnocení od spolužáků 

 kritéria: 

o zapojenost do činnosti a dokončenost práce 

o kreativita, nápaditost při vymýšlení textů 

o jasné a přesné napodobení písmene 

 

 Pokud při úvodních hodinách zjistím, že některé z témat je pro děti mimořádně 

zajímavé a já ho do svého projektu nezařadila. Je možné témata jednotlivých dní 

pozměnit a přizpůsobit potřebám dětí. Právě variabilita a plnění potřeb dětí z hlediska 

získávání informací je právě jedním ze znaků kvalitního projektu. 
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 Výsledkem projektu bude určité sběrné portfolio, kam si děti budou zařazovat své 

pracovní listy, poznámkové papíry, zpracovaná výtvarná díla, fotografie, záznamy, 

poznámky apod. 

 

5. den – rozbor, reflexe 

  Poslední den našeho projektu byl v duchu starých kronik a písem. 

 První aktivita, kdy se měly děti pokusit o rozšifrování písma, byla dost složitá. 

Švabachové písmo, které se v městských kronikách objevuje, je často prokládané 

německými výrazy, proto bylo pro děti obzvlášť složité textům alespoň částečně 

porozumět. U druhé otázky jsem již tušila složitost tohoto úkolu, proto jsem dětem ihned 

předložila klíč k rozšifrování písem a aktivita pro ně tím pádem byla o dost jednodušší         

a srozumitelnější. Cílem této aktivity nebylo, aby se děti orientovaly v podobách 

historických písmen, ale aby si uvědomily jejich podobu a seznámily se s vývojem psaného 

slova, což bylo splněno. 

 Na tuto činnost jsem navázala studií kurentového písma – toto písmo jsem zvolila 

především kvůli jeho podobnosti s dnešním kurzívním nebo psacím písmem. Úkolem dětí 

bylo na velký formát balicího papíru mnohokrát zaznamenat jedno písmeno                       

(studie tohoto písmene) – pro snadnější volbu jsem direktivně zvolila, aby si každé dítě 

vzalo počáteční písmeno svého jména. Děti měly za úkol sledovat tvar písmene, směr tahu 

a jeho zdobnost. 

 Ještě předtím než jsme začali pracovat na další aktivitě, bylo dětem třeba vysvětlit 

určitá fakta a to především co je to kaligram a také souvislosti, které bylo třeba,                       

aby děti znaly. V tuto chvíli jsem si totiž rychle vzpomněla na výuku na PedF UK,                         

kdy nám bylo vysvětlováno, že dětem rozhodně nestačí říct, že např. impresionisté 

používali techniku „tečkované malby“, ale že je potřeba seznámit je s hlubšími 

souvislostmi, (jako například zaznamenávání určitého krátkého momentu, nebo vznik 

tohoto směru… atd.) aby do tématu mohly lépe vstoupit a nešlo pouze po mechanicky 

naučené technice. Proto jsem se při vysvětlování toho, co je to kaligram, snažila dětem 
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vysvětlit důvod jeho vzniku, pohnutky tvůrců a až nakonec podstatu jeho podoby. 

Doufám, že mé vysvětlení bylo pro děti dostatečné, vzhledem ke zdařilosti jejich 

následných děl tuším, že ano. 

 Poslední činností dětí bylo vytvořit báseň a kaligram ve tvaru daného kurentového 

písma na téma „Mé město“. Při práci děti jsem cítila znatelný posun, který děti během 

času od první hodiny udělaly a to především v tom, že pochopily, že texty, které píšou, 

mohou být brány s určitou nadsázkou. Již jim také bylo jasné, že vše se nedá brát                         

v textech úplně vážně – děti byly otevřené, tvořivé a nebály se projevovat a přidávat 

vlastní nápady a reakce na danou činnost. 

 Touto činností, byl náš společný projekt uzavřen.  
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11. Závěr, diskuse:  

 

 Ve  své diplomové práci jsem se zabývala možnostmi interdisciplinárního propojení 

dvou vzdělávacích oblastí Umění a kultura, Výtvarná výchova a Člověk a jeho svět.  

Konkrétním tématem, na které jsem tyto postupy praktikovala, bylo: „Moje město před 

sto lety.“ 

 Jako nejpříhodnější a zároveň nejběžnější metodu, prostředek výuky, kdy dochází 

ke spojení těchto dvou oblastí, jsem zvolila projekt. Použití projektu je v tomto případě 

nejvhodnější hlavně proto, že nutí žáky k samostatnému vnímání, zároveň je motivuje tak, 

aby byli ochotni se sami učit. Jednou z vlastností projektu a projektového vyučování                    

je také to, že dává prostor pro ucelení poznatků z různých oborů, ale i integraci žákova 

poznání vůbec. Pro naše potřeby to znamená to, že projekt je ideálním prostředkem pro 

interdisciplinaritu, a to jak různých vzdělávacích oborů, tak ještě navíc obecného žákova 

poznání. 

 Přesto, že aktuální verze vzdělávacího kurikula RVP ZV k interdisciplinaritě nabádá  

a to tím, že již nehovoří o jednotlivých izolovaných vzdělávacích předmětech,                                   

ale o oblastech vzdělávání, které se navzájem ovlivňují a formulují, hlavně skrze průřezová 

témata, vídáme na českých školách často tento tradiční a dle mého názoru již přežitý 

model izolovaných vzdělávacích předmětů až příliš často. 

 Cílem mé práce bylo vytvořit vzdělávací projekt, který bude přistupovat k výuce 

interdisciplinárně a to tak, aby obě vzdělávací oblasti obohacoval co nejvíce a jejich 

propojení bylo přirozené a nenásilné. 

 Abych toho mohla dosáhnout, musela jsem si nejprve učinit několik potřebných 

kroků.  

 Prostudovat běžně dostupné a nejčastěji užívané učebnice vzdělávací oblasti 

Člověk a jeho svět a to hlavně proto, že si myslím, že učitelé často řadí učivo právě podle 

toho, jak je konstruovaná daná učebnice. V učebnicích mě také zajímalo, jak a do jaké míry 

se zabývají tématikou konceptu domova, regionu, minulosti, identity subjektu i místa                  



 

92 
 

a veřejného prostoru a jak moc učebnice nabádají k interdisciplinaritě a k využití osobních 

zkušeností dětí. Zde jsem zjistila, že některé učebnice stále zpracovávají dějiny našeho 

národa obecně a nepřistupují k učivu jako k materiálům, které se mají dítěte osobně 

dotknout. To samé se zeměpisnou složkou učiva. Dítě získává představu o státě, krajích, 

městech, ale vytvoření určitého vztahu k místu bydliště a jeho historii, získání si znalostí                

o svém kraji je buď na dítěti samotném nebo na tvořivosti učitele. Mně osobně se nejvíce 

zalíbily učebnice nakladatelství Fraus a Didaktis, které byly schopné se od tohoto 

tradičního pojetí odpoutat a obohatit učivo o poznatky, které děti mohou samy tvořivě 

rozvíjet. 

 Při vyhledávání materiálů týkajících se současnosti i minulosti dané lokality a další 

práce s nimi se mi nejvíce osvědčilo použití starých pohlednic a to hlavně proto, že jich 

existuje velké množství a já měla k dispozici sbírky místních rodáků. Ti mi je ochotně 

zapůjčili a každou fotografii ozvláštnili nějakou vzpomínkou nebo příběhem. Druhým 

nejbohatším zdrojem materiálů a informací, pro mě a následně i pro děti, byl kontakt 

s rodáky a pamětníky. Osobně mě do dnešních dní nenapadlo, kolik vzpomínek                                

a nezapomenutelných zážitků se nalézá v šuplících a hlavně v pamětech mých prarodičů                 

a příbuzných dětí. Po této zkušenosti jsem dostala nápad, jak do projektu zapojit širší 

komunitu, tedy přizvat jednoho z pamětníků, aby dětem historii představil očima svýma               

a svých předků. Tento počin považuji za velice přínosný, nejen množstvím podnětů                            

a informací, které beseda s pamětníkem přinesla, ale i forma, kterou jim zážitky                             

a poznatky byly předávány.  Osobní kontakt podněcoval děti k množství dotazů,                                 

ze kterých byl znát nepředstíraný zájem o historii našeho města, soukromé vzpomínky                   

a příběhy. 

 Aby projekt měl i určitou výtvarnou hodnotu, bylo třeba zařadit i umělce a 

umělecké akce, které se na poli současného umění objevují a touto tématikou se zabývají. 

Díla současných umělců, které jsem vybrala, jsem používala především jako zdroj určité 

inspirace, jak pracovat. Zaměřila jsem se na díla Jindřicha Štreita, Tomáše Džadoňa                         

a nejvíce zajímavou a inspirativní se pro mě stala Kateřina Šedá. S koncepty její práce jsem 

však pracovala pouze okrajově. Využila jsem spolupráce s širší komunitou. Nepojala jsem ji 

však příliš umělecky, ale spíše jako zdroj informací. Vyprávění pamětníků, rozhovory 
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s babičkami a dědy, kteří na můj popud začnou dětem vyprávět o věcech, které si děti 

samy prožít nemohly a přesto, je důležité, aby je znaly. Jsem si vědoma toho, že inspirace 

uměleckými díly mohou otevírat daleko tvořivější oblasti uměleckých činností.                        

Jako začínající pedagog jsem si toho vědoma a určitě se v této oblasti budu dále rozvíjet. 

 Výsledkem, produktem mého teoretického zkoumání se stal projekt. Ten jsem 

vytvořila pro potřeby 4. třídy Základní školy v Třebenicích. Projekt byl koncipován jako 

týdenní, tedy pět vyučovacích dní. Právě pět dní byla časová dotace, která mi byla 

umožněna. Jsem si však jistá, že projekt by se dal rozvinout i do jiných vzdělávacích oblastí 

a bylo by možné ho aplikovat na mnohem delší časový úsek. 

 Prvotním cílem mého projektu bylo poskytnout dětem informace o jejich bydlišti                

a to hlavně proto, aby si dovedly vytvořit určitou vizuální představu o tom, jak toto místo 

vypadalo v historii. Hlavním cílem mé práce bylo předložit dětem takové úkoly, které jim 

zajistí umělecký zážitek, založený na zpracovávání konkrétních informací o místě jejich 

bydliště. Tedy spojit dvě vzdělávací oblasti s co největším přínosem pro dítě.                              

Mým osobním cílem bylo ověřit si, jak interdisciplinarita funguje v praxi, dokázat si,                      

že spojení více oblastí může vytvořit hlubší prostoupení do učiva a zlepšit poznání obecně. 

 Vzhledem k dětským výstupům, dílům, reakcím a získaným znalostem můžu 

zodpovědně říci, že projekt, tak jak byl koncipován, cíle splnil.  Jsem si však vědoma toho, 

jak již výše zmiňuji, že projekt mohl být postaven ještě jinak, tedy více inspirován 

uměleckou složkou. Tím by se jistě ještě přínos, vzhledem ke stanoveným cílům, obohatil. 

 Úspěšnost mého výtvarně - historického projektu v plnění cílů a také ve 

vzájemném obohacení dvou vzdělávacích oblastí mé práce dokládám níže v textu cíli 

jednotlivých vzdělávacích oblastí formulovaných v RVP ZV. 

 Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových 

kompetencí tím, že vede žáka k pochopení umění jako specifického způsobu poznání – 

tento cíl výtvarné výchovy byl plněn zcela určitě a to hlavně tak, že výtvarné činnosti,  

které jsem dětem předkládala jim umožňovaly otevírat otázky další, například historické, 

vlastivědné a také tvořivé a umělecké. 
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 Další cíl z oblasti Člověk a jeho svět … vzdělávání vede žáka k orientaci ve světě 

informací a k časovému a místnímu propojování historických, zeměpisných a kulturních 

informací – myslím si, že plnění tohoto cíle bylo jedním ze základních bodů mého projektu. 

Tedy získat nový soubor informací, orientovat se v těchto informacích. Dokázat si tyto 

informace utřídit a své znalosti propojovat do dalších vzdělávacích oblastí. 

 Dalším cílem je rozšiřování slovní zásoby v osvojovaných tématech,                                       

k pojmenovávání pozorovaných skutečností a k jejich zachycení ve vlastních projevech, 

názorech a výtvorech – k tomuto vlastivědnému cíli pomáhala výtvarná výchova dojít 

především v různých komunikačních částech (motivace, hodnocení, diskuse apod.). 

 Posledním cílem, který byl v mém projektu jistě obsažen je spoluvytváření vstřícné 

a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších 

sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním 

hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, 

národů a národností – tento výtvarný cíl napomáhá vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

obohacovat především tím, že dětem předkládá určitou představu o tom, jak společnost 

vypadla dříve. Dítě je následně schopno si uvědomovat různé dobové podmíněnosti,  

které ovlivňovali umělecké hodnoty historie, dovede také vysvětlit hlubší kontexty vzniku, 

zániku, změny určitých uměleckých tendencí. 

 

 Celkově svůj projekt hodnotím kladně. Osobně jsem si vyzkoušela, co obsahuje 

interdisciplinární vzdělávání, ověřila jsem si a na základě splněných cílů dokázala,                         

že interdisciplinární přístup ke zpracování tématu obohacuje dětské poznání a snadněji jim 

umožní vytvořit si vizuální představu o tom, jak místo vypadalo a jak fungovalo. 

 Budu ráda, pokud se má práce dostane do rukou jiným pedagogům, kteří budou 

mít možnost uvědomit si možnosti, které současná podoba vzdělávání na základní škole 

předkládá. Otevře jim tak cestu, kterou se mohou inspirovat a vydat se za vzdělávacími cíly 

jinou cestou, efektivnější, než je cesta tradičního vzdělávání. 
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12. Přílohy k praktické části: 
 

Tato část obsahuje veškeré pracovní listy, obrazové materiály, doplňující a vysvětlující 

materiály, které jsem použila ve svém projektu.  
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Příloha č. 1, Pracovní list, Charakteristika města: 

Charakteristika města 

Pozorně si přečti následující text: 

Chlouba Českého středohoří, město starobylé, v krásné poloze, to jsou Třebenice.  

Třebenice jsou město v okrese Litoměřice, v Ústeckém kraji, asi 7 km jihozápadně od 

Lovosic. 

Město leží na úpatí překrásné krajiny Českého středohoří. Je rozloženo v mělkém údolí 

potoka Modly a obklopeno dramatickými vrchy, pozůstatky dávného sopečného vření.  

Město se rozkládá na 21.86 km2 a žije v něm asi 1700 obyvatel. 

Třebenice a jejich bezprostřední okolí je úzce spojeno s těžbou nejcharakterističtějšího 

českého minerálu – pyropu – Českého granátu. V bývalém evangelickém kostele 

v Třebenicích je Muzeum českého granátu s mnoha šperky, do kterých byly tyto kameny 

vloženy. Nad městem se tyčí vrch Košťálov se zříceninou hradu Košťálov. 

 

Vyber z textu 5 informací, které jsi již znal/a a které si neznal/a 

znám: 

neznám: 

 

Ke každému písmenku se pokus vymyslet slovo, slovní spojení, větu, která začíná na 

vyznačené písmenko. Věty a slovní spojení se nějak musí týkat Třebenic. 

 

T 

Ř 

E 

B 

E 

N 

I 

C 

E 
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Příloha č. 2, Tabulka k vyplnění: 

 

 

Postupně čárkou zaznamenávej, jaké objekty potkáváme. Na konci procházky zapiš 

výsledný počet. 

Člověk  

 

Zeleň  

 

Auto 

 

 

Zajímavost 

 

Obchod
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Příloha č. 3, Pohlednice + poznámky, list 1: 

 

 

30 

                                                      
30

 obrázky přílohy č. 3 – Pohlednice, soukromé sbírky obyvatel Třebenic 
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list 2: 
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 obrázky přílohy č. 3 – Pohlednice, soukromé sbírky obyvatel Třebenic 
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Příloha č. 4, Lístečky s informacemi: 

Třebenice patří do Ústeckého 
kraje. 

Třebenice se nalézají v krajině 
Českého středohoří. 

Rozloha města je 21.86 km2
. Třebenice mají 1700 obyvatel. 

Charakteristická je těžba Českého 
granátu. 

Nad městem se tyčí zříceni hradu 
Košťálov. 

První zmínky o městě pocházejí ze 
13. století. 

Místní zajímavostí je muzeum 
Českého granátu. 

První zmínky o škole v Třebenicích 
jsou z 15. století. 

Přilehlé obce jsou: Kololeč, 
Medvědice, Vlastislav, Kocourov, 

Lhota, Lipá, Mrsklesy, Sutom, 
Teplá. 
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Příloha č. 5, Otázky k zamyšlení: 

1 část:  

Historie: 

Díky své poloze a mikroklimatu ve spolupráci s kvalitní půdou se zde, kam až paměť 

sahá, dařilo zemědělství a později vinařství a ovocnářství. Proslulý je zejména místní 

angrešt, česnek, chmel a ovoce, zejména meruňky. Ještě v dnešní době, když se 

zeptáme místních babiček a dědů, tak rádi vzpomínají na množství angreštů a 

meruněk, které pěstovali. Říká se, že v době zrání meruněk byl Košťálov doslova 

oranžový. 

Na konci 19. stol. se zde místní starosta, buditel MUDr. Václav Pařík zasloužil o 

vybudování první české i středoevropské továrny na zpracování ovoce, aby podpořil 

ekonomickou sílu české strany v době německé kolonizace. Tato továrna zde přes 

sto let zpracovávala místní produkty, dávala práci většině místních obyvatel, kteří 

v továrně buď přímo pracovali, nebo jako zemědělci dodávali zemědělské produkty. 

Majitel pan Kraupner umožňoval vyučení místním mladým lidem. Továrna se rychle 

proslavila a její výrobky znala téměř celá Evropa.  

O sto let později v době komunismu se Kraupnerova továrna na zpracování ovoce 

stala státní Frutou, snížil se počet zaměstnanců a továrna začala postupně upadat. 

Dalším způsobem obživy místních obyvatel je těžba Českého granátu, který pochází 

ze sopečné činnosti. Začala u Podsedic už v roce 1954. Kdysi se granátky dobývaly a 

třídily ručně.  

2. část: 

 Dnešní doba: 

Z místních granátů se v dnešní době dělají hlavně šperky. Granátky, co se tu vytěží, 

putují společně s drobnými kamínky do zpracovatelského závodu do Turnova, kde 

se kameny přeberou, roztřídí a poté brousí. 

 V dnešní době se v okolí Třebenic zemědělstvím živí jen minimální procento lidí. 

Dokonce většina místních lidí musí za prací dojíždět do nedalekých továren.  

 Severní Čechy jsou v dnešní době známi především svým průmyslem: např. – Most, 

kde povrchovým způsobem těží největší množství hnědého uhlí v ČR a spalují ho v 

početných tepelných elektrárnách. Je zde rozmístěno mnoho závodů chemického 

průmyslu např. Setuza a Chemička v Ústí nad Labem, Lovochemie Lovosice, Lafarge 

Cement – cementárna Čížkovice, ale také sklářský a potravinářský průmysl, např. 

Opavia – Lu Deli Lovosice.  

 V těchto továrnách, závodech pracuje velký podíl místního obyvatelstva. Od 

zemědělství se zcela neupustilo, ale většina lidí má polnosti pro vlastní potřebu 

nebo jako přivýdělek. 
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Příloha č. 6, Obrázky týkající se obživy: 
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104 
 

 

 

 

 

 

  

32 

                                                      
32 přílohy č. 6 . KOLEKTIV AUTORŮ. Historie a současnost mikroregionu Integro.Vyd. 1.Žatec: AGROS Tiskárna s.r.o., 

2002.  



 

105 
 

Příloha č. 7, Pracovní list, Bydlení: 

 

Bydlení 
 
Co ve svém domě určitě potřebuje kosmonaut? 
 
 
Co ve svém domě potřebuje zemědělec? 
 
 
Co ve svém domě potřebuje vědec?  

 
 
 
Proč se rodinnému domu říká „rodinný“?  
 
 
Proč se řadovému domu říká „řadový“?  
 
 
Proč se panelovému domu říká „panelový“? 
 
 
V kterém domě může žít nejvíce lidí? 

 
 
 
V dřívějších dobách se obyvatelé našeho kraje živili především zemědělstvím, chovem 
dobytka, těžbou Českého granátu. Zamysli se nad tím, co ve svém domě potřebovaly a jak 
jejich dům vypadal? 
 
 
 
V dnešní době lidé v našem kraji často pracují v továrnách, ve státních službách (úředníci, 
lékaři, učitelé) nebo ve veřejných službách (kadeřníci, kosmetičky, obchodníci…). Co tito 
lidé ve svém domě potřebují? Pokus se popsat, jak asi vypadá dům těchto dnešních lidí? 
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Příloha č. 8, Náhled do historických slohů: 

 

Sloup je v architektuře svislý a volně stojící nosný prvek, zpravidla kruhového průřezu 

  

Podloubí je prostor v přízemí domu v jeho přední částí do ulice či náměstí oddělený od 

okolí sloupy nebo pilíři. Jednotlivá podloubí na sebe funkčně navazují a vzniká tak dlouhý 

prostor pro pěší či trhovce. Ve středověku budovaná podloubí byla zvláště využívaná 

chodci, aby na ně nepršelo. Též při pravidelných trzích zde prodejci nabízeli své zboží. 

 

 Kostel (z latinského castellum s významem hrad z důvodu užívaného opevnění, 

též chrám či chrám Páně) je církevní  stavba, který slouží  křesťanům k 

modlitbám a bohoslužbě. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloup_(architektura)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pil%C3%AD%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hrad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A1m
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
http://cs.wikipedia.org/wiki/Modlitba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohoslu%C5%BEba
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Oblouk je architektonická konstrukce, která překlenuje otvor ve zdivu. Obloukové klenby 

mohou tvořit i nosnou konstrukci stropů, střech velkých rozpětí a mostů. Smysl zakřivení 

je v tom, že tlak zdiva rozvádí do stran a zmenšuje smykové, ohybové atd. síly 

 

Lomený oblouk je architektonický prvek, typický zejména pro gotiku. Do francouzské 

gotiky se dostal z Burgundska a nahradil po staletí používané nelomené oblouky, které 

najdeme například vrománském slohu, v raně křesťanském stavitelství a 

v byzantské architektuře. Nelomené neboli valené oblouky mohou být různé, mohou mít 

např. tvar půlkruhu nebo podkovy. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Architektura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strop
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99echa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Most
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Burgundsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nsk%C3%BD_sloh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Byzantsk%C3%A1_kultura
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oblouk_(architektura)
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Vitráž , vitrážovaná okna je výtvarně pojednaná skleněná mozaiková výplň skládaná do 

olova z obvykle barevných, často i malovaných malých skel. Používá se jako dekorativní 

alternativa skleněných tabulí, např. v kostelních oknech. 

 

33 
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  přílohy č. 8. http://cs.wikipedia.org/ 
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Příloha č. 9, Otázky pro prarodiče: 

Otázky vztahující se k dětství  prarodičů/praprarodičů: 

 

 Babičko, dědečku, v jakém domě si žil/a jako malá/ý? (panelový dům, rodinný 

dům, řadový dům, hospodářský dům…) 

 

 Kdo s tebou žil v jedné domácnosti? Kolik vás tam bylo? 

 

 Kolik máš sourozenců?  

 

 

 Z kolika dětí pocházeli tví rodiče? 

 

 Čím se živili tví rodiče? 

 

 Kam si děti chodily hrát? Jaké hrály hry? S čím jste si hrály? 

 

 Popiš mi tvou nejoblíbenější hračku z dětství? 

 

 Kde tvá maminka vařila? Jaké bylo v dětství tvé nejoblíbenější jídlo? 

 

 Kolik aut parkovalo ve vaší ulici? 

 

 Jak vypadalo oblečení, v kterém jsi chodil/a do školy? 
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Příloha č. 10, Sýkora a Kolář: 

Jiří Kolář byl český básník a výtvarník známý po celém světě, a to především díky 

svým kolážím (technika vlepování různých materiálů do díla) a experimentálnímu umění. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kol%C3%A1%C5%BE
http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/material
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Experiment%C3%A1ln%C3%AD_um%C4%9Bn%C3%AD&action=edit&redlink=1
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Zdeněk Sýkora byl významný český malíř, jehož práce jsou zastoupeny v mnoha 

významných sbírkách moderního světového umění. Výsledkem jeho zkoumání 

byly struktury, jejichž rastr mu umožnil sledovat kombinatorické možnosti vzájemných 

poloh několika jím vybraných základních geometrických tvarů. Vztahy elementů ve 

struktuře se řídily přísnými pravidly, která pro ně umělec stanovil. 
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 příloha č. 10. http://cs.wikipedia.org/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rastr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Element


 

112 
 

Příloha č. 11, Obrázky města a okolí: 
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 obrázky přílohy č. 11.  – Pohlednice, soukromé sbírky obyvatel Třebenic 



 

116 
 

 

 

 

 



 

117 
 

 

 

 

 



 

118 
 

 

 

 

 

  

 



 

119 
 

 

 

36 

                                                      
36

 přílohy č. 6 . KOLEKTIV AUTORŮ. Historie a současnost mikroregionu Integro.Vyd. 1.Žatec: AGROS Tiskárna s.r.o., 
2002. 
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Příloha č. 12, Dopisnice: 
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Příloha č. 13, Školní kronika chlapecká měšťanská škola vTřebenicích 
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Příloha č. 14, Stará písma: 

 

Švabach (něm. Schwabacher) je tiskové gotické lomené písmo s velkou zdobností, 

pocházející z 80. let 15. století, který byl záhy v polovině 16. století jako základní tiskové 

písmo v německé oblasti vytlačen vyšší a užší frakturou. Toto široké zaoblené písmo je 

z dnešního hlediska pro laiky pouze obtížně čitelné, ve své době však bylo užíváno kvůli 

jasné a čitelné formě, oproti dřívějším gotickým písmům ubylo např. velké množství 

zkratek a ligatur.37 

 

 

 

 

 

 

Kurent (německy Kurrentschrift, z latinského currere běžet) je německá 

obdoba novogotického kurzívního písma používaná od 16. století až téměř do poloviny 

20. století (v Německu). Toto písmo bylo používáno i v českých zemích, kde v průběhu 18. 

století nakonec vytlačilo domácí českou novogotickou kurzívu. Okolo poloviny 19. 

století byl ovšem kurent v jazykově českých textech nahrazen písmem humanistickým. 

Kurent vznikl jako písmo, kterým lze rychle psát a zároveň je dobře čitelné.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37

 http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0vabach 
38

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurent 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gotick%C3%A9_p%C3%ADsmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/15._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fraktura_(p%C3%ADsmo)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ligatura_(typografie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Novogotick%C3%A9_p%C3%ADsmo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurziva
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A9_zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/18._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanistick%C3%A9_p%C3%ADsmo
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Příloha č. 15, Kurent: 

39 
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 http://cs.wikipedia.org/wiki/Kurent 
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Příloha č. 16, Kaligram: 

Kaligram, též ideogram je báseň, jejíž písmena a slova jsou uspořádána typograficky do 

určitého obrazce. Navazuje na tradici básní carmen figuratum, která se pěstovaly 

od antiky, znázorňující různou délkou veršů rozmanité předměty. 

Styl typický pro kubofuturismus, mistry v oboru jsou např. Guillaume Apollinaire s dílem 

Eiffelka, Jaroslav Seifert a jeho Počítadlo 

           

40 

                                                      
40 HESOVÁ, A., Metodický portál, Články: „Malování písmeny aneb Kaligramy“ [online]. 

ISSN 1802-4785. Dostupné na WWW: 

<http://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZVG/6581/MALOVANI-PISMENY-ANEB-KALIGRAMY.html>  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Starov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kubofuturismus
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13. Fotografie: 
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1. den 

  

Vytvoření plakátu: „Co mě napadne, když se řekne Třebenice.“ 

 

   

Přednáška a beseda s pamětníkem. 

 

   

Procházka městem, kolorování fotografií. 
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Kolorovaná fotografie. 
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2. den 

   

„Vyhlížení z oken,“ prohlídka náměstí. 

  

 

Kulisy, modely náměstí. 
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3. den 

   

Příprava a zpracovávání animovaného filmu. 

 

Náš animovaný film je umístěný na portálu Ulozto.cz. http://ulozto.cz/xtcT8oPD/1-film-zs-

trebenice-wmv heslo ke stažení je: trebenice 

 

 

 

 

 

 

http://ulozto.cz/xtcT8oPD/1-film-zs-trebenice-wmv
http://ulozto.cz/xtcT8oPD/1-film-zs-trebenice-wmv
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4. den 

   

   

Zpracování koláží starých pohlednic. 
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5. den 

   

Studie kurentového písma. 

 

   

Zpracování kaligramů. 
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