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1.  Úvod 

Jakožto studentka oboru učitelství pro první stupeň ZŠ a budoucí učitelka všech 

prvostupňových předmětů, jsem vybírala téma své diplomové práce z mnoha 

vzdělávacích oblastí.  

Zvolila jsem nakonec oblast literární výchovy, protože považuji čtenářství za 

základní stavební kámen vzdělání. Kromě toho, že čtenářská gramotnost 

jedince hraje zásadní roli při nabývání a zpracování informací, slouží také k 

předávání morálních a společenských hodnot a má schopnost formovat a 

spoluvychovávat člověka. 

V rámci své diplomové práce jsem se rozhodla pracovat s bajkou a to především 

proto, že bajka je už svou podstatou textem primárně poučným a tudíž pro 

výuku jako stvořeným. Její podstatou je jinotaj, jehož odkrývání a interpretace 

nabízí nepřeberné množství čtenářských a literárněvýchovných aktivit. Volbu 

tématu jsem dále zúžila na práci s klasickou bajkou, konkrétně bajkou 

ezopskou. Proč jsem se tak rozhodla a jaké mě k tomu vedly důvody, vysvětlím 

v kapitole 2.1.  

V teoretické části své práce o didaktické funkci bajky krátce pojednám o bajce 

jakožto literárním žánru, a seznámím čtenáře se specifiky své cílové skupiny. 

Těžiště práce pak bude spočívat v praktické části, kde prezentuji komentované 

návrhy konkrétních činností odvíjejících se od bajky. V návrzích didaktických 

materiálů se budu snažit maximálně využít výukového potenciálu bajky, a to 

volbou rozvíjejících aktivit a jejich uspořádáním do logického sledu. Třetí částí 

práce, rovněž praktickou, je realizace didaktických návrhů s reflexí. 

Přestože tato práce není plnohodnotným výzkumem, svou podstatou se blíží 

kvalitativnímu výzkumnému přístupu, když do hloubky zkoumá nevelký počet 
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respondentů. Důraz není kladen na výsledek, ale na proces, kterým prochází 

žák při poznávání, a na proces, kterým prochází učitel, který se snaží žákovi 

toto poznání zprostředkovat. 

Cílem mé diplomové práce je ověřit, zda žáci pátých tříd jsou schopni 

objevovat v bajce symbolické významy a zda dokáží rozkrýt alegorii v bajce 

obsaženou.   
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2.  Teoretická část 

V této části se nejprve pokusím charakterizovat žánr bajky a nastínit jeho 

historii, a to jen velmi stručně, tedy pouze do té míry, do které se tato otázka 

bezprostředně týká výuky v 5. ročníku základní školy. Dále pak specifikuji 

cílovou skupinu žáků, kterým jsou určeny mé didaktické návrhy. Vysvětlím, 

proč jsem se pro tuto věkovou skupinu rozhodla a poukážu na zvláštnosti 

daného životního období. Závěrem kapitoly přiblížím čtenáři konkrétní 

skupiny dětí, se kterými jsem při realizaci svých didaktických návrhů 

pracovala. 

2.1  Stručná charakteristika a historie žánru 

Bajka je „krátký smyšlený příběh alegorickou formou demonstrující morální 

pravidlo nebo jinou obecnou zkušenost“ (Mocná, 2004, s. 32). 

Bajka je jedním z nejstarších epických útvarů. Je určena širokému okruhu 

příjemců a zábavným, názorným a tedy snadno zapamatovatelným způsobem 

podává návod, jak se zachovat v nejrůznějších životních situacích. Vštěpuje 

čtenáři životní hodnoty a mravní normy. Její hlavní funkce je tedy didaktická. 

Protagonisty klasické bajky bývají nejčastěji antropomorfizovaná zvířata, která 

vystupují v ustálených rolích, zobrazujíce rozličné lidské povahové vlastnosti. 

Klasická bajka je často dvoudílná, sestávající z jinotajné, dějem obdařené 

výpravné části a explicitně formulovaného mravního naučení, které vyplývá z 

děje. Na rozdíl od rozmarně vyprávěné „lafontainovské“ bajky, klasická 

ezopská bajka má zásadně malý, zhutnělý rozsah.  

Stěžejní roli hraje u tohoto žánru obraznost, základním principem bajky je 

alegorie.  
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Podle Encyklopedie literárních žánrů (Mocná, 2004) lze nejstarší doklady 

bajky nalézt v sumerských a babylonských textech z doby kolem 18. století př. 

n. l. Za prvního známého autora bajek je považován řecký otrok Aisopos, česky 

zvaný Ezop, který žil v 6. století př. n. l. Ezopovy bajky dlouho kolovaly ústně, 

od 4. století př. n. l. byly pak v úpravách zapisovány různými autory.  

Ve středověku dochází k literalizaci bajky, čímž vznikají složitější útvary. 

Bajka je hojně využívána ve školní výuce, ovládá ji didaktismus a 

encyklopedismus. Dochází k ovlivňování a prolínání s jinými literárními žánry, 

jakou jsou hádanky, přísloví, exempla či bestiáře. V 17. století pak přichází 

s odlehčenou, hravou a pro svou poetičnost čtenářsky poutavou formou bajek 

Francouz Jean de La Fontaine, který čerpá jak z ezopských látek, tak z vlastních 

námětů. Bajka se těší oblibě také v osvícenství, kdy je znovu upřednostňována 

její didaktická stránka, stručnost bez ozdob a myšlenková průkaznost (Lessing, 

1941). Ze slovanských autorů stojí za zmínku I. A. Krylov a Ignacy Krasicki, 

kteří ve svých bajkách zdůrazňovali hlavně sociálně politickou satiru.  

Významnými zahraničními autory bajky 20. století jsou Rudyard Kipling a 

James Thurber, z českých adaptátorů pak uveďme V. Říhu, který pro děti 

zábavným způsobem zpracoval bajky podle cizokrajných námětů. S útlumem 

didaktičnosti a sílící komikou dochází v moderní bajce k její intelektualizaci či 

parodování naučení. Moderní bajka užívá nadsázky, namísto typických 

zvířecích postav často volí zvířata neobvyklá, exotická a žánrově se přibližuje 

pohádce či aforismu. Také Karel Čapek redukuje bajku na politický aforismus, 

když potlačuje děj a vyhýbá se explicitnímu naučení. Miloš Macourek pak 

zcela abstrahuje od konvenční zvířecí symboliky a prostřednictvím 

nonsensového humoru postihuje absurditu běžného života. Jakožto zástupce 

současných českých autorů bajky uveďme Jiřího Žáčka. (Mocná, 2004) 

Pro svou práci jsem si vybrala střed žánru, tedy bajku klasickou. Aby práce 

byla konzistentní, budu v přípravách didaktických materiálů vycházet z bajek 
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jediného autora, konkrétně bajek ezopských. Ezopská bajka je nesporně 

prototypickým představitelem žánru, a více než bajky ostatních autorů patří do 

našeho obecního povědomí, je nejznámější a také nejčastěji převyprávěná.  

2.2  Definice cílové skupiny a její charakteristika 

Cílovou skupinou jsou žáci pátých tříd základních škol. Věk těchto žáků se 

zpravidla pohybuje v rozmezí od deseti do dvanácti let. Tato věková skupina je 

specifická nástupem puberty a změnami, ke kterým v souvislosti s dospíváním 

dochází.  

U prepubescentních čtenářů dochází k rozvoji schopnosti udržet pozornost, 

k rozvoji abstraktního myšlení a k rozvoji obrazotvornosti. 

Tito žáci se vyznačují sebevědomým chováním, kterým překrývají své 

pochyby, které ale také pramení z úspěšného zvládání nových životních situací.  

Významnou roli v životě dospívajících hrají emoce. „Prožitky jsou citově 

bohaté, eruptivní, ale navenek pubescent výraz citů potlačuje, neboť 

neodpovídají jeho interpretaci dospělého racionálního světa, kam se chce 

rychle zařadit, přestože má k němu kritický až negativistický vztah.“ 

(Lederbuchová, 2004, s. 20)  

Žák prochází procesem hledání sama sebe, již se vyčlenil z dětského světa, ale 

do světa dospělých ještě také nepatří, čímž se dostavuje pocit osamělosti. Má 

vysoká očekávání, která jsou však mnohdy nedosažitelná.  

Četba pubescentovi často nabízí svět, jehož by se chtěl stát součástí, a hrdinu, 

do kterého se čtenář projikuje a společně s ním může v představách prožívat to, 

co je mu dosud reálně odepřeno. 
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Podle Lederbuchové (2004, s. 23) pubescenti tíhnou převážně k romanticky 

laděným literárním žánrům, které zprostředkovávají poznávání oblastí, jež jsou 

čtenáři v reálném životě zatím nedostupné. Také právě v četbě dospívající 

hledají odpovědi na své četné otázky; četba spoluutváří pubescentův pohled na 

svět. 

Ve školních lavicích se žáci s knihou hojně setkávají a na výchovu čtenáře má 

škola nezanedbatelný vliv. Moderní vzdělávání se snaží o rozvoj čtenářské 

gramotnosti, čehož dosahuje pečlivě volenými didaktickými metodami. 

„Didaktickou neboli literárněvýchovnou interpretací uměleckého textu 

rozumíme metodu, která vede žáka k významově bohatší komunikaci s textem 

a v míře jeho čtenářských možností mu pomáhá v procesu konkretizace 

porozumět struktuře informací textu a vřadit nově vytvořený obsah textu do 

jeho stávající čtenářské zkušenosti.“ (Lederbuchová, 2004, s. 10)  

Moderní školství se silně vymezuje proti některým tradičním přístupům, kdy 

se v rámci školní interpretace literárního textu se od žáků očekávalo umět 

vyjádřit předepsanou všeobecně uznávanou tezi, informující o smyslu textu. 

V konečném důsledku pak podle Lederbuchové (2004, s. 14) žáci dokonce 

striktně rozlišovali mezi četbou pro potěšení a četbou ve škole a z jejich 

pohledu literatura, o níž se mluvilo ve škole, nebyla určena ke čtení, ale k „práci 

s textem“. 

Důvodem, proč jsem si vybrala práci s touto věkovou skupinou, je právě to, že 

u žáků pátých tříd se pomalu začíná rozvíjet abstraktní myšlení. Bajka je 

postavena na obraznosti a jinotaji, a dá se již očekávat, že jedenáctiletí žáci 

alegorii rozkryjí a budou objevovat symbolické významy. V závěru práce budu 

čtenáře informovat, zda se mé předpoklady potvrdily, či nikoli.  



14 

 

Vedlejším důvodem mého výběru je, že s touto věkovou skupinou mám osobní 

pedagogickou zkušenost, založenou na svém působení v roli třídní učitelky páté 

třídy.  

2.3  Specifika konkrétních cílových skupin 

Své didaktické návrhy jsem realizovala ve třech různých třídách, v každé třídě 

vždy jednu dvouhodinovou lekci. V této kapitole se pokusím stručně 

charakterizovat žáky konkrétních tříd a popsat jejich předchozí kontakt 

s bajkou ve výuce. 

2.3.1  Základní škola Angel, třída 5. A 

Ve třídě je dvacet žáků, z nichž je jedenáct dívek a devět chlapců. Třída je 

specifická tím, že je od prvního ročníku zařazena do anglického bilingvního 

programu, což je jedním z důvodů, proč zde najdeme poměrně velký počet 

cizinců, několik žáků má jiný rodný jazyk než český. Děti jsou velmi otevřené, 

mají výborné vyjadřovací schopnosti, jsou živé a dosti zvídavé. V základní 

škole Angel funguje program Začít spolu, do kterého jsou zapojeny všechny 

třídy. 

Bajkou se žáci zabývali ve čtvrtém ročníku, kdy pracovali převážně s bajkou 

Jeana de La Fontaine. Věnovali se základním charakteristickým znakům žánru 

a pokoušeli se o tvorbu vlastních bajek. 

2.3.2  Základní škola Angel, třída 5. B 

Podobně jako třída 5. A, je také tato třída součástí programu Začít spolu, stejně 

jako anglického bilingvního programu základní školy Angel. Rovněž zde 



15 

 

najdeme mezi spolužáky velké procento dětí z bilingvních či cizojazyčných 

rodin a také v této třídě je počet žáků snížen na dvacet.  

Tématem bajky se třída zabývala do nějaké míry již v loňském roce, letos mu 

věnovala tři vyučovací hodiny. Děti dokončovaly započaté Ezopovy bajky, 

četly bajky Žáčkovy a vymýšlely k nim ponaučení. Žáci tedy mají poměrně 

dobré povědomí o tom, co je bajka a znají její typické rysy. 

2.3.3  Základní škola Brána jazyků, třída 5. D 

Základní škola Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky vznikla na konci 

minulého školního roku sloučením dvou základních škol, školy jazykové a 

školy matematické. Ve třídě 5. D je 29 žáků, lavice ve třídě jsou klasicky 

uspořádány, žáci nejsou příliš zvyklí na sezení v kruhu či podobné aktivity. 

Angličtina je do výuky zařazena od třetí třídy a přesto, že se tato třída na jazyky 

nespecializuje, můžeme i zde najít žáky z cizojazyčného rodinného prostředí. 

Již po chvíli přítomnosti si můžeme všimnout, že třídní kolektiv není ideální a 

že některé děti jsou z něj vyčleněny. Třídní učitelka vede žáky prvním rokem, 

dle jejího názoru jsou žáci poměrně divocí, což se prý pod jejím vedení 

zlepšuje. Letos se třída tématem bajky nezabývala. Podle znalostí, které děti 

během realizace návrhu hodiny projevily, na žánr v předchozích letech již 

v omezené míře narazily.  
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3.  Návrhy konkrétních činností  

V této kapitole prezentuji návrhy konkrétních činností odvíjejících se od bajky. 

Nejdříve představím plány šesti hodin, spojených do tří dvouhodinovek, které 

jsem odučila ve třídách zmíněných v podkapitole 2.3. V komentářích 

k hodinám zdůvodňuji své volby a didaktické postupy. Samotnou realizaci 

učebních jednotek popisuji a reflektuji v kapitole 4.  

Podkapitola 3.4 se pak věnuje návrhům činností, které do plánů hodin nemohly 

být zařazeny a dalším aktivitám odvíjejícím se od žánru bajky. 

3.1  Souhrnně k návrhům hodin 

Přestože se každá dvouhodinovka zabývá odlišným problémem a vytyčuje si 

jiný cíl, mají všechny tři lekce společného ducha, když se snaží o rozvoj 

žákovské spolupráce a pocitu kolektivní sounáležitosti a jasně se vymezují proti 

kompetitivním principům. Základem je pozitivní atmosféra a eliminace 

nepříjemných pocitů každého žáka, také proto je často využívána práce dvojic. 

Stěžejním bodem všech tří hodin je v dnešní době poněkud marginalizovaná 

tvorba, která se do tématu bajky pro krátký rozsah tohoto žánru výborně hodí. 

U žánru bajky jako takového je pak důraz kladen zejména na alegorický 

princip. Z hlediska tradičního dělení lze říct, že převažují spíše induktivní 

přístupy nad přístupy deduktivními. V návrzích hodin se snažím o maximální 

názornost a kdykoli je to možné, vztahuji problematiku k osobní zkušenosti 

žáků. Očekávané výstupy dle Rámcového vzdělávacího programu (dále jen 

RVP) uvedené v hlavičkách plánů nejsou přesným vyjádřením výstupů z těchto 

hodin. Žáci zde tvoří text nikoli pro tvorbu samotnou, ale pro poznávání, které 

z tvorby a její reflexe plyne. Jde tedy o poněkud hrubou a nepřesnou formulaci, 

kterou pouze naznačuji návaznost na RVP.  
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3.2  Plán hodiny: Rozšíření bajky a redukce na bajku 

 

3.2.1  Návrh průběhu hodiny 

A.  Úvodní část (cca 10 minut) 

A.1  Aktivizace 

Učitel sdělí žákům, že tématem hodiny bude 

bajka a vyzve ty, kteří nějakou bajku znají, aby 

se přihlásili. Učitel se žáků zeptá na jejich odhad, 

kolik si myslí, že jako celá třída dají dohromady 

názvů bajek a jejich tipy zapíše na tabuli. Poté 

nechá žákům několik vteřin na samostatné 

zamyšlení, načež žáci uvádějí názvy bajek a 

učitel počítá. 

A.2  Znaky bajky 

Učitel se žáků zeptá, podle čeho bajku poznají. 

Jaký text je? Čím se vyznačuje? Děti přicházejí 

Cílová skupina:  

Žáci 5. ročníku prvního stupně základní školy 

Časová dotace:  

Dvě vyučovací hodiny v celkové délce 90 minut 

Pomůcky:  

Kniha Bajky, kopie tří bajek s vyznačenými skupinami, oboustranný pracovní list s 

prostorem na psaní a reflektivními otázkami na druhé straně pro každého žáka, kopie 

článku pro každou dvojici, linkovaný papír na psaní pro každou dvojici 

Hlavní vzdělávací cíl:  

Žák na základě své písařské zkušenosti formuluje, co to je alegorický princip v bajce. 

Očekávaný výstup dle RVP:  

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

Poznámky technického a 

organizačního charakteru 

Učitel se představí. 

Žáci mají na lavicích pouze 

psací potřeby, všechno 

ostatní uklidí a srovnají si 

batohy, aby nepřekážely 

pohybu po třídě. 

Zvolila jsem termín 

aktivizace namísto termínu 

evokace, který je dle mého 

názoru příliš pevně svázán 

s programem RWCT. Stejně 

jako v evokaci, jde i při 

aktivizaci o vybavení 

předchozí znalosti.   
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s návrhy, které učitel zapisuje na tabuli. Pokud 

děti zmíní termín alegorie, učitel je požádá, aby 

vysvětlily jeho význam, k vysvětlení však 

nebude nijak vyjadřovat. Pokud tento termín 

žáky explicitně zmíněn nebude, učitel děti 

informuje, že také alegorie je jedním ze znaků 

bajky a že právě jím se třída dnes bude, mimo 

jiné, hlouběji zabývat.  

A.3  Vznik bajky 

Učitel se žáků zeptá, zda je napadá, jak by taková 

bajka mohla vzniknout, proč ji autor napsal a 

proč ji napsal právě tak. Následně učitel přečte 

jako příklad bajku Dva supi. (Před čtením třída 

najde synonymum ke slovu roznemohl se.) Žáci 

se zamýšlejí nad tím, co mohlo být podnětem 

k napsání této bajky a zda to mohla být nějaká 

konkrétní událost. Dále uvádějí svou vlastní 

zkušenost, podobnou příhodě popsané v bajce.  

B.  Rozepsání zhuštěné alegorie  

      do konkrétního příběhu  

B.1  Výběr textu (cca 15 minut) 

Učitel sdělí žákům průběh následující aktivity: 

„Zkusíme nyní bajku rozepsat na skutečný 

příběh, který se klidně mohl stát. Na výběr budou 

tři bajky z této knihy (viz objekt 3.1 Tři bajky na 

výběr). Nejprve se ve skupinách pokusíte rozkrýt 

smysl textů, poté si vyberete, s jakým z nich 

budete pracovat.“ Žáci dostanou kopie bajek 

Liška a lev, Liška a hrozny, Želva a žáby a podle 

nich se rozdělí do skupin. Každá tříčlenná 

skupina pracuje s jednou bajkou. Jejím úkolem je 

odkrýt smysl bajky a formulovat její ponaučení. 

Zadání práce: „V každé skupině máte text, jehož 

původní předlohou je Ezopova bajka. Text si 

pečlivě přečtěte a pokuste se odhalit, jaké v sobě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Před první skupinovou prací 

si třída společně zopakuje 

její pravidla. Žáci by spolu 

měli mluvit polohlasem, aby 

se navzájem slyšeli, ale aby 

nerušili v práci ostatní a aby 

hladina hluku zůstala na 

přijatelné úrovni. 

 

Učitel žákům náhodně rozdá 

texty (viz objekt 3.1 Tři 

bajky na výběr) s 

vyznačenými skupinami a 

určí, kde bude jaká skupina 

pracovat. Žáci se do skupin 

rozdělí podle čísla (1 až 6), 

které je na listu vyznačeno. 

Vznikne šest skupin po 

zhruba třech žácích, z nichž 

vždy dvě pracují se stejným 

textem.  

 

Na kopiích je odstraněno 

explicitní ponaučení. 
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nese ponaučení. Ponaučení se pokuste 

formulovat.“ Po čtyřech minutách se pak spojí 

dohromady skupiny, jež měly stejný text, 

vzájemně porovnají své poznatky a shodnou se 

na závěrech. O své bajce pak šestičlenná skupina 

informuje spolužáky (převypráví příběh a sdělí, 

k jakému došla ponaučení), aby si ostatní mohli 

vybrat, se kterou bajkou budou chtít pracovat. 

Skupiny prezentují svou bajku, poté své texty 

nechají položené na lavici. Po skončení 

prezentací si žáci vyberou, se kterou bajkou 

budou chtít pracovat. 

Objekt 3.1 Tři bajky na výběr 

 

B.2  Tvorba (cca 15 minut) 

Žáci se nyní pokusí bajku rozepsat na skutečný 

příběh, který se mohl stát. Jejich úkolem je 

převést na konkrétní situace to, co je v bajce 

vyjádřeno obrazně. Před samotným psaním učitel 

žáky vyzve, aby poradili spolužákům, pokud je 

nějaká rada napadá. Když jsou žáci hotovi 

s tvorbou, vyplňují pracovní list s reflektivními 

otázkami: Mohl se příběh skutečně stát? Stalo se 

ti už v životě, že jsi byl v podobné situaci jako 

některá z postav? Odkud jsi čerpal inspiraci pro 

svůj příběh? Uveď dva příklady dvojic (postavě, 

předmětu nebo situace v bajce odpovídá v mém 

 

Pro zpřesnění svých zjištění 

se po čtyřech minutách spojí 

skupiny, které pracovaly se 

stejným textem (skupiny 

1+2, 3+4, 5+6). 

 

 

K dispozici je několik kopií 

navíc, aby měli možnost 

výběru všichni žáci. 

 

 

 

 

 

Žáci tvoří na papíry, které 

mají z jedné strany linky na 

psaní, z druhé strany je pak 

pracovní list. 
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příběhu). Vyplývá jak z bajky, tak z tvého 

příběhu stejné ponaučení? Co pro tebe bylo na 

úkolu nejnáročnější a proč? (viz objekt 3.2 První 

a druhá strana pracovního listu k tvorbě).  

Objekt 3.2 První a druhá strana pracovního listu k tvorbě 

 

 

C.  Redukce konkrétního příběhu na bajku 

C.1  Zadání práce (cca 5 minut) 

Učitel: „V minulé hodině jsme zjistili, že bajku 

lze převést na konkrétní příběhy lidského života. 

Nyní to uděláme naopak. Zkusíme zastat roli 

bajkáře a na základě konkrétního příběhu 

vytvoříme bajku.“ Na tabuli jsou stále náležitosti 

bajky. Učitel se zeptá žáků, zda chtějí něco 

 

Žáci pracují samostatně, 

učitel je jim k dispozici při 

případných dotazech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká přestávka (20 minut) 

 

 

Do každé dvojice je rozdán 

text článku (viz objekt 3.3 

Novinový článek) 
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doplnit. Dále poukáže na to, že jelikož úkolem je 

napsat bajku, budou její znaky zároveň kritérii, 

které je třeba při psaní bajky dodržet. Jedním 

kritériem je, že bajka musí být krátká, příběh je 

tedy potřeba maximálně zredukovat a psát pouze 

to nezbytné. Nad některými kritérii je nutno se 

před psaním zamyslet, tedy rozmyslet si, jaké 

bude ponaučení a jasně ho formulovat, dále 

vybrat jaká zvířata nebo předměty budou v bajce 

vystupovat, koho nebo co budou zastupovat a 

proč. 

C.2  Tvorba (cca 15 minut) 

Celá třída pracuje se stejným textem, kterým je 

novinový článek z oblasti pražské krimi (viz 

objekt 3.3 Novinový článek). Žáci tvoří ve 

Motorkář ujížděl před policií, pak skočil do Labe a málem utonul  

21.5.2014  

PRAHA – Muž na motorce se snažil ujet hlídce pohotovostní motorizované jednotky pražské 

policie. Stíhací jízda se protáhla až daleko za hranice metropole, kde dotyčného pronásledovatelé 

nakonec museli lovit z Labe a zachraňovat mu tak život. Pronásledovaný moc dobře věděl, proč 

se snaží ujet. 

Pětadvacetiletý řidič si byl podle slov vyšetřovatelů vědom, že se dopouští hned několika prohřešků 

zároveň: řídil navzdory vyslovenému zákazu, který mu Okresní soud vyměřil až do roku 2018, k tomu 

ještě pod vlivem drog a navíc měl u sebe větší množství materiálu na výrobu pervitinu.  

Honička s mokrým koncem se odehrála na začátku května. Motorkář v Praze nezastavil policejní hlídce 

a před blikajícím a houkajícím služebním vozem ujížděl zběsilou rychlostí převyšující i 200 km/h až 

do Čelákovic, kde chtěl využít dobré místní znalosti a zmizet. Svůj stroj tam odstavil a hodlal uniknout 

po svých. 

Místní občané ale policistům ukázali, kudy uprchlík ujížděl a následně utíkal. Ten se sice pokusil 

uniknout dopadení skokem do Labe a přeplavat na protější břeh, rázem se však jeho útěk změnil v boj 

o život. Motorkářská kombinéz a boty se totiž okamžitě nacucaly vodou a táhly ho ke dnu. 

Pronásledovatelé se tak v mžiku změnili v zachránce a jeden z policistů skočil do řeky, aby tonoucímu 

zachránil život.  

Muž, kterého soud poslal do vazby, byl obviněn ze tří trestných činů. Vedle nedovolené výroby a 

jiného nakládání s omamnými látkami má na krku také ohrožení pod vlivem návykové látky a maření 

výkonu úředního rozhodnutí. Pokud bude odsouzen, mohl by setrvat za mřížemi až deset let. 

Zdroj: Pražský deník (upraveno) 

 

Objekt 3.3 Novinový článek 

 

 

 

 

 

 

Dvojice utvoří spolusedící 

žáci. Ti, kdo v lavici partnera 

nemají, si sednou k sobě a 

pracují spolu. Případný lichý 

žák si může zvolit, zda bude 

pracovat sám, či zda se přidá 

do trojice k některé dvojici. 
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dvojicích, aby se vzájemně stimulovali a aby 

explicitní formulací svých úvah a argumentací 

docházeli k lepšímu uvědomování. Pokud mají 

hotovo, mohou bajku doplnit ilustrací. 

C.3  Prezentace bajek s reflexí (cca 15 minut) 

Žáci se rozesadí do kruhu na koberec. Každá 

dvojice přečte svou bajku včetně ponaučení a 

poté zdůvodní svou volbu protagonistů a sdělí, 

zda pro ni byl úkol jednoduchý, či náročný a 

proč.  

C.4  Význam slova alegorie (cca 10 minut) 

Na závěr hodiny se učitel žáků zeptá, zda znají 

pojem alegorie a vyslechne si jejich případné 

odpovědi. Následně pak žákům sdělí, že 

synonymem pro pojem alegorie je české slovo 

jinotaj, které by mohlo být srozumitelnější a 

zeptá se žáků, zda toto slovo již slyšeli. Navrhne 

žákům rozdělit slovo na části, což by mohlo 

pomoci k odhalení jeho významu. Žáci uvažují o 

významu slova, oporou by jim při tom měla být 

jejich zkušenost s bajkou. Poté, co se třída dobere 

k nějakému závěru, zeptá se učitel, zda si žáci 

myslí, že v uplynulé dvouhodinovce s jinotajem 

pracovali a požádá je, aby své tvrzení odůvodnili. 

Nakonec nechá žáky formulovat vysvětlení, proč 

je bajka jinotajem. Na tabuli pak učitel zapíše 

stručný zápis: „bajka: alegorie = jinotaj“ 

3.2.2  Komentáře k návrhu hodiny 

Tato hodina si klade za cíl žákům co nejvíce přiblížit alegorický princip v bajce 

a umožnit jim jeho pochopení. Žák by měl porozumět termínu alegorie, a to 

nikoli skrze definici, ale prostřednictvím své vlastní čtenářské a písařské 

zkušenosti a jejich reflexe. Tento způsob jsem zvolila proto, že zastávám názor, 

 

 

 

 

 

V kruhu sedí tvůrčí dvojice 

vedle sebe. 

 

 

 

Úvod k diskusi na téma 

alegorie do velké míry závisí 

na odpovědi, která se učiteli 

dostala na začátku hodiny, 

tedy zda žáci o alegorii již 

slyšeli, či nikoli. Bude nutná 

jistá dávka učitelovy 

improvizace a uzpůsobení 

otázek na míru žákům. 

 

 

Na konci hodiny učitel 

požádá žáky, zda si může 

vybrat a ponechat texty, 

které vytvořili. Je možné 

žákům slíbit, že si učitel 

práce okopíruje a posléze je 

žákům zase vrátí. Tento slib 

však musí dodržet.  
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že poznání nabyté na základě osobní zkušenosti je pevnější než poznání přijaté 

z vnějšku. V této hodině je k učivo přistupováno podle tradičního dělení spíše 

induktivně, žáci na jejím konci vyvozují obecně platnou definici termínu 

alegorie, to vše na základě konkrétních příkladů, se kterými se doposud setkali 

(termín induktivní však nepokrývá všechny použité postupy). Žáci by tedy měli 

termínu porozumět a být schopni jej vlastními slovy definovat, cílem není 

reprodukce slovníkové definice.  

Aktivity jsou volené tak, aby žákům demonstrovaly, že bajka není vymyšlená 

„jen tak“, ale že se zakládá na zákonitostech našeho života, a že příběhy 

v bajkách lze na konkrétní životní situace zpětně aplikovat.  

Dále uvádím komentáře k jednotlivým částem hodiny. 

A.1  

Vybavování názvů bajek má za úkol aktivovat myšlení žáků a navodit téma 

bajky a jejich předchozí zkušenost s tímto žánrem. Soutěž celé třídy sama se 

sebou, na kolik názvů si dohromady vzpomene, má být tmelícím prvkem, 

navozujícím pocit soudržnosti. Podporuje spolupráci a vytváří vědomí, že 

všichni táhnou za jeden provaz, je tedy činností silně motivační. 

A.2 

Tato aktivita navazuje na předchozí znalost žáků. Informuje učitele o 

přibližném stavu jejich vědomostí na toto téma a pomáhá pomalejším žákům 

zorientovat se v problematice. Rozebírat v tomto bodě jednotlivé znaky bajky 

do větších detailů považuji za zbytečné a odchylující od vytyčeného cíle 

hodiny.    
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A.3  

První činnost, která vede k objevování konkrétního příběhu za příběhem bajky. 

Případná vlastní zkušenost žákům otevře osobní vztah s jinak třeba poněkud 

neosobním textem. 

B.1 

Tato část dává žákům možnost si vybrat, s jakým textem budou ctít dále 

pracovat. Pokud text žákovi nebude určen, ale ten si ho sám zvolí, je 

pravděpodobné, že k němu bude cítit větší vztah a bude do psaní více 

motivován. Tři texty dávají dostatečnou možnost volby, aniž by hrozilo riziko 

přílišné roztříštěnosti třídy. Důvodů pro vzájemnou prezentaci textů namísto 

pouhého výběru ze tří předložených bajek je několik. Při skupinové práci se 

žáci vzájemně motivují a rozvíjejí své komunikační a sociální schopnosti. 

Hlasitou formulací myšlenek dochází také k lepšímu uvědomování 

formulovaného. Při skupinové prezentaci se žáci učí shrnovat důležité 

informace a kultivovaně se projevovat. Spoluprací trojic a jejich následným 

spojením do šestic dochází ke konfrontaci a zpřesnění závěrů.  

B.2 

V průběhu první tvorby se žáci pokoušejí o rozepsání zhuštěné alegorie na 

konkrétní příběh. Odstraňují z příběhu jinotaj a sahají po událostech z běžného 

života. Reflektivní pracovní list pak slouží k uvědomování mentálních procesů, 

ke kterým během tvorby docházelo. 

C.1 

Zde se znovu otevírá otázka znaků žánru bajky. Žáci, kteří se budou nyní snažit 

na základě článku napsat bajku, musí vědět, jaké náležitosti je třeba dodržet a 

před tvorbou si promyslet detaily. 
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C.2 

Druhá tvorba je de facto opačným postupem k tvorbě první. Při přepisu 

konkrétního příběhu na bajku žáci pracují ve dvojicích, aby se vzájemně 

stimulovali a aby explicitní formulací svých úvah docházeli k lepšímu 

uvědomování. Výběru textu jsem věnovala zvýšenou pozornost. Chtěla jsem, 

aby byl pro žáky aktuální a atraktivní. Z výběru jsem záhy vyřadila fikci, 

protože ta již sama o sobě často používá prvky alegorie. Zvolila jsem nakonec 

žánr žurnalistický, protože zde jde o reálné příběhy ze života, což dobře 

odpovídá našemu účelu. Pro případnou další práci s článkem se nabízí 

průřezové téma mediální výchovy 

C.3 

Při prezentaci svých bajek žáci zdůvodňují, proč do příběhu vybrali ty či ony 

postavy, čímž reflektují svůj tvůrčí proces. 

C.4 

V závěru hodiny se třída pokusí odkrýt význam slova alegorie a následně 

pojem definovat. Zde učitel vede rozhovor s žáky tak, aby stimuloval jejich 

uvažování, ale aby zbytečně nevysvětloval. K pojmu alegorie je uvedeno jeho 

české synonymum jinotaj, jehož analýza by měla napomoci pochopení 

významu. Svou vzniklou představu o pojmu žáci porovnají s dosavadní 

zkušeností s žánrem bajky, specifikují, kde v uplynulé hodině s alegorií 

pracovali a vyberou konkrétní bajku, kterou podrobí zkoumání z hlediska 

alegorie.  
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3.3  Plán hodiny: Původní bajka a její adaptace pro děti 

 

3.3.1  Návrh průběhu hodiny 

A.  Aktivizace (cca 10 minut) 

A.1  Znaky bajky 

Učitel zatím neprozradí žákům téma hodiny a 

tak, aby žáci neviděli na název knihy, přečte z ní 

ukázkový text (bajka Jedle a třtina). Zeptá se 

žáků, kdo si myslí, že by mohl být autorem textu. 

Žáci pravděpodobně odpoví, že autorem by mohl 

být Ezop, protože se jedná o bajku. Pokud budou 

hádat jiného bajkáře, učitel kladně ohodnotí 

jejich odhad a autora upřesní. Dále se žáků zeptá, 

jak přišli na to, že se jedná o bajku a podle čeho 

to poznali. Žáci se nejprve ve dvojici shodnou na 

minimálně dvou argumentech, poté následuje 

snos na tabuli.  

 

Cílová skupina:  

Žáci 5. ročníku prvního stupně základní školy 

Časová dotace:  

Dvě vyučovací hodiny v celkové délce 90 minut 

Pomůcky:  

Knihy Bajky, Zajíc a želva a Tři tucty bajek, kopie tří verzí bajky Vlk a beránek s 

vyznačenými skupinami (pro každého žáka kopie jedné bajky), kopie bajky Orel, 

hlemýžď a vrána pro každou dvojici, linkovaný papír na psaní pro každou dvojici 

Hlavní vzdělávací cíl:  

Žák rozlišuje specifika tvorby pro děti a posuzuje vhodnost použitých postupů. 

Očekávaný výstup dle RVP:  

Volně reprodukuje text podle svých schopností, tvoří vlastní literární text na dané téma 

Poznámky technického a 

organizačního charakteru 

Učitel se představí. 

Žáci mají na lavicích pouze 

psací potřeby, všechno 

ostatní uklidí a srovnají si 

batohy, aby nepřekážely 

pohybu po třídě. 

Také zde jsem zvolila termín 

aktivizace, kterým mám na 

mysli aktivizaci myšlení a 

vybavení dosavadních 

znalostí v oblasti daného 

tématu. 
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A.2  Srovnání protagonistů 

Učitel: „Budeme se teď bavit o zvířatech, která v 

bajkách vystupují. Nebudeme mluvit o všech, ale 

jen o dvou konkrétních, protože od paní učitelky 

vím, že už jste se zvířaty a jejich vlastnostmi v 

bajkách zabývali. My se nyní podíváme na dvě 

zvířata, na která dnes v hodině narazíme, bude to 

beránek a srnka. Během jedné minuty porovnejte 

srnku a beránka, jací jsou, jaké mají vlastnosti.“ 

Po uplynutí časového limitu proběhne snos na 

tabuli do tabulky. 

B.  Tři verze bajky Vlk a beránek 

B.1  První čtení (cca 10 minut) 

Učitel žákům náhodně rozdá označené texty a 

určí, kde která skupina bude pracovat. Žáci se 

rozdělí do tří velkých skupin podle písmene 

vyznačeném na textu, čísla si zatím nevšímají. 

Texty jsou z knih okopírované dvoustrany, s 

odstraněným explicitním ponaučením (viz 

obrázky 3.1, 3.2, 3.3). Zadání skupinové práce: 

„V každé skupině máte text, jehož původní 

předlohou je Ezopova bajka. Text si pečlivě 

přečtěte a pokuste se odhalit, jaké v sobě nese 

ponaučení, a ponaučení formulujte. Vaším 

úkolem potom bude prezentovat závěry 

některému ze spolužáků, který má nyní před 

sebou jiný text.“ Když jsou skupiny s prací 

hotovy, ukáže učitel žákům tři knihy žákům tři 

knihy. „Texty, které jste četly, jsou okopírovány 

z těchto knížek, z každé knihy jeden. Zamyslete 

se ve skupině a pokuste se odhadnout, ze které 

knihy je převzat právě váš text.“  

 

Protože v hodině bude častá 

práce dvojic, určí se při jejím 

prvním zadávání rutina pro 

práci dvojic. Určí se dvojice 

v blízkém okolí, které spolu 

budou vždy spolupracovat, 

vyřeší se případné trojice. 

Učitel také žáky požádá, aby 

spolu ve dvojicích a ve 

skupinách vždy mluvili 

polohlasem, tak, aby se 

navzájem slyšeli, ale aby 

nerušili v práci ostatní a aby 

hladina hluku zůstala na 

přijatelné úrovni. 

 

Žáci budou pracovat se třemi 

texty ve třech skupinách po 

zhruba šesti žácích. Takto 

vysoký počet žáků je sice na 

skupinovou spolupráci 

celkem hodně, protože každý 

žák má pak poměrně malý 

prostor na vyjádření, ale 

kdybychom skupiny rozdělili 

napůl tak, aby s každým 

textem pracovaly dvě menší 

skupiny, bylo by to 

podstatně náročnější na 

organizaci a na čas, a pokud 

by chyběly byť tři děti, 

neměli bychom plné trojice. 

 

K rozdělení do skupin bude 

sloužit označení textů na 

lícové straně vedle nadpisu. 

Texty budou označeny 

kombinací písmen a čísel 

(písmena A, B, C a čísla 1 až 

6) a učitel je žákům rozdá 

náhodně.  
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Obrázek 3.1 Bajka Vlka a beránek - text skupiny B 

 

 

Obrázek 3.2 Bajka Vlka a beránek - text skupiny C 
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Obrázek 3.3 Bajka Vlka a beránek - text skupiny A 

 

 

B.2 Druhé čtení a srovnání textů (cca 10 minut) 

Učitel žákům sdělí, že texty všech tří skupin jsou 

si v něčem podobné a v něčem se liší a že dále se 

třída pokusí o jejich porovnání. Žáci se podle 

čísel 1 až 6 rozdělí do trojic, v každé trojici je 

každý text jednou zastoupen. Učitel: „Texty si 

vzájemně přečtěte a sdělte spolužákům jeho 

ponaučení. Pak verze porovnejte, v čem jsou si 

podobné, v čem se liší a proč si myslíte, že tomu 

tak je.“ 

B.3  Řízený rozhovor (cca 15 minut) 

Učitel má připraveno několik otázek, u kterých 

by se třída měla zastavit. Až na první otázku 

nemají pevné pořadí a sled jednotlivých bodů 

závisí na žácích, kteří přicházejí s poznatky, ke 

První dělení proběhne podle 

písmen a rozdělí žáky tak, 

aby v rámci skupiny měly 

totožné texty. Tímto se žáci 

rozdělí do tří skupin: 

Skupina A = Všechny texty 

původní verze bajky 

Skupina B = Všechny texty 

verze adaptace pro děti 

nakladatelství Fortuna 

Skupina C = Všechny texty 

verze adaptace pro děti 

nakladatelství Mladá Fronta 

(viz obrázky 3.1, 3.2, 3.3) 
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kterým se v předchozí činnosti dopracovali. 

Učitel flexibilně reaguje na výroky žáků, doptává 

se a mění pořadí otázek. Následují body, jež jsou 

de facto okruhy jednotlivých otázek. 

- Co jste zjistili o svých textech? Jsou 

stejné nebo se liší? 

- Pro jak starého čtenáře je text určen? Text 

je z knihy pro děti do 9 let. Kdo má 

mladší sestru nebo bratra? 

- Porovnání beránka a srnky. Jak je vidí 

autor? Jak bychom doplnili naše 

porovnání o autorovy představy? Proč 

autor vyměnil beránka za srnku? 

- Skutečně srnka vlka převezla? Je vlk tak 

hloupý, aby neodhadl šířku potoka?  

- Proč má text C jiný nadpis? Jak se vám 

pojmenování líbí? Je výstižné? Skutečně 

moudřejší ustoupí?  

- Jak se liší konec textu C od ostatních 

dvou textů? Co se stalo s příběhem? 

- Mají texty stejné ponaučení? 

- Miniaktivita na rozsah a explicitu: 

Který text nám toho nejvíc říká? 

Proškrtejte text B tak, aby v něm zůstaly 

jen ty nepodstatnější informace (text musí 

zůstat čitelný). Co už nemůžeme vyškrtat 

a proč? Porovnejte výsledek s textem A. 

- Nad kterým textem musí čtenář nejvíce 

přemýšlet? Která verze více vysvětluje? 

Když jsou texty porovnány, stočí se konec 

řízeného rozhovoru krátce k samotnému smyslu 

původní bajky a k odkrytí jinotaje. Učitel se dětí 

zeptá, zda je napadá, koho by v životě mohl 

představovat vlk a koho beránek a jak to mohlo 

být v době, kdy Ezop bajku napsal. Pokud k tomu 

dosud nedošlo, žáci formulují naučení bajky. 

  

Druhé dělení proběhne podle 

čísel a rozdělí žáky do šesti 

skupin tak, aby v každé ze 

skupin byl každý text 

zastoupen alespoň jednou. 

Pokud bude žáků více než 

osmnáct, jedna nebo dvě 

skupiny budou čtyřčlenné, 

přičemž jeden z textů bude v 

každé z těchto skupin 

zastoupen dvakrát. (Učitel 

přidá k základním osmnácti 

textům texty označené B5 a 

C6.) Pokud by bylo přítomno 

méně než osmnáct žáků, 

počet žáků v šesté skupině 

by byl menší než tři, což by 

znamenalo, že nebudou 

zastoupeny všechny tři texty. 

V takovém případě učitel 

operativně rozdělí žáky šesté 

skupiny mezi skupiny 

ostatní. Pokud by počet žáků 

byl menší než patnáct, 

rozdělí učitel i skupinu 

pátou. 

 

K proškrtávání textů žáci 

nejlépe použijí pastelku 

světlé barvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velká přestávka (20 minut) 
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C.  Adaptace Ezopovy bajky pro děti  

C.1  Tvorba a její zadání 

Učitel: „Tuto hodinu budete pracovat ve 

dvojicích, budete společně tvořit, takže si prosím 

sedněte teď do lavic po dvou tak, aby se vám 

dobře spolu pracovalo, texty nechte položené na 

lavicích.“ Učitel přečte žákům nahlas bajku Orel, 

hlemýžď a vrána, ponaučení vynechá. Následují 

tři otázky, na každou z nich vždy odpoví jeden 

žák: Jak byste převyprávěli bajku někomu, kdo ji 

nezná? Jak mohl příběh pokračovat? Jaké byste 

mu sdělili ponaučení? Učitel žákům sdělí, že 

třída se nyní promění v malou literární dílnu, kde 

se žáci pokusí přepsat bajku do nově vznikající 

knihy tak, aby byla vhodná pro děti do 9 let. Na 

tabuli třída podle předešlé zkušenosti s 

porovnáváním textů snese strategie, jak bajku 

přepsat (mohou padat návrhy typu: větší rozsah, 

víc vysvětluje, méně drsná, změna nadpisu, 

změna postav a podobně). Žáci se pustí do psaní, 

pracují ve dvojicích, kopii bajky, kterou 

přepisují, mají před sebou (viz obrázek 3.4 Bajka 

Orel, hlemýžď a vrána). Kdo je hotov, přečte text 

ještě jednou a pokusí se jej uhladit a opravit 

případné nedostatky. Dále může pro čtenáře 

vymyslet dvě otázky k textu. 

C.2  Reflexe  

Žáci sedí v kruhu, tvůrčí dvojice vedle sebe. 

Protože adaptaci nebudou číst celou, mají minutu 

na přípravu, během které mají vybrat jednu část 

(pár vět) a odůvodnit, proč ji tak napsali. Po 

prezentacích textů následuje krátká diskuse o 

důvodech a potřebě texty pro děti upravovat. 

Žáci přicházejí s argumenty proč ano a proč ne. 

 

 

 

Protože žáci potřebují při 

tvorbě mít před sebou 

adaptace bajek pro děti, se 

kterými pracovali, aby v 

případě potřeby mohli do 

textu nahlédnout, učitel 

poprosí žáky, aby nechali 

kopie položené na svých 

stolech a pokud je zrovna 

nepotřebují, aby je poskytli 

spolužákům k nahlédnutí. 

Žákům jsou k dispozici také 

knihy, ze kterých byly bajky 

okopírovány a několik 

zbylých kopii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr poprosím žáky, zda 

si práce smím nechat a 

vyberu si je. 
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Obrázek 3.4 Bajka Orel, hlemýžď a vrána 

 

3.3.2  Komentáře k návrhu hodiny 

Cílem hodiny je přiblížit žákům rozdíl mezi tvorbou pro děti a tvorbou pro 

dospělé skrze jejich vlastní čtenářskou a písařskou zkušenost. Tato hodina opět 

volí spíše přístupy induktivní, když vyvozuje poznání literárních principů 

z konkrétních příkladů. Žáci v průběhu hodiny odkrývají postupy, jimiž se 

autoři řídí při úpravě textů pro děti.  

Komentáře k dílčím aktivitám uvádím postupně u jednotlivých bodů. 

A.1 

Účelem této části je aktivizovat myšlení žáků a uvést je do tématu. Učitel přečte 

text a ptá se na jeho autora. Uvažování žáků zde probíhá ve dvou krocích. 
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Nejprve podle znaků textu a na základě svého předchozího kontaktu s žánrem 

identifikují bajku, poté vyberou z bajkářů, které znají toho, koho považují za 

nejpravděpodobnějšího. Žáci se již bajkami poměrně intenzivně zabývali, takže 

tento úkol pro ně bude jednoduchý. Učitel se ptá na původního autora, protože 

text byl již mnohokrát přepsán. Žáci nejprve ve dvojicích, následně společně se 

spolužáky formulují, podle čeho žánr poznali, čímž si vybaví svou dosavadní 

znalost, na kterou dále naváží.  

A.2 

Žáci porovnávají beránka a srnku z hlediska vlastností, které jsou jim lidmi 

přisuzovány. Toto srovnání má za úkol žákům předpřipravit půdu pro 

následující úkol, kdy budou uvažovat nad autorovými záměry a postupy. 

Úkolem žáků zde však není trefit se do autorova vidění, ale přijít se svým 

názorem a ten později s autorovým konfrontovat. Je na učiteli, aby dal žákům 

dostatečně zřetelně najevo, že jejich vnímání srnky a beránka není o nic horší, 

než vnímání autorů. Omezení pocitu neúspěchu ze špatného odhadu je 

důvodem, proč se rozdíly píšou na tabuli společně pro celou třídu, nikoli do 

individuálních pracovních listů. 

B. 

Rozdělení do skupin je založené na náhodě, označení textů maximálně 

napomáhá organizaci a tvorbě skupin, čímž se snaží předcházet zmatku. 

V následujících aktivitách jsem se volně inspirovala metodou skládankového 

učení. V průběhu prvního čtení žáci pracují se stejným textem, kdy 

spolupracují, aby odhalili jeho smysl a formulovali ponaučení, které je na 

kopiích odstraněno. Dále se ve skupinách dohodnou, jakým způsobem 

prezentují svůj text ostatním, které informace patří mezi důležité. Rozvíjí se 

schopnost kooperace a naslouchání druhým, žáci konfrontují své názory 

s názory ostatních, vzájemně se učí. V průběhu druhého čtení pracují žáci ve 
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trojicích, každý z nich je expertem na svůj text, za jehož prezentaci ostatním 

dvěma spolužákům přebírá zodpovědnost. Rozvíjí se zde vyjadřování a 

schopnost předat důležité informace. Žáci následně všechny tři texty 

porovnávají, své poznatky pak sdílejí s ostatními spolužáky a zamýšlejí se nad 

učitelovými doplňujícími otázkami. Cílem rozhovoru je explicitní uvědomění 

rozdílů mezi tvorbou pro děti a tvorbou pro dospělé a reflexe autorových 

postupů a důvodů pro ně. V tomto bodě jsem uvažovala nad pracovními listy, 

jejichž výhodou je relativní trvanlivost napsaného, a které mohou sloužit jako 

poznámky pro budoucí referenci, nakonec jsem však zvolila metodu rozhovoru. 

Od pracovního listu jsem ustoupila z toho důvodu, že otázky by mohly zbytečně 

prozradit to, na co by děti mohly přijít samy. Takto mají žáci v průběhu sdílení 

možnost přejímat poznatky od svých spolužáků. Závěrem rozhovoru se třída 

dostává k poodkrytí jinotaje bajky Vlk a beránek, když uvažuje, v jakých 

konkrétních případech se lidé takto chovají. Nabízí se srovnání s vlastní 

zkušeností žáků, které může učitel zařadit, pokud mu to přijde v dané situaci 

vhodné, tedy pokud jsou žáci debatou zaujati a pokud zbývá dostatek času. 

Také grafická úprava knih je jejich důležitou součástí literárního povědomí a 

hraje významnou roli při tvorbě a úpravě literatury pro děti. Na závěr prvního 

čtení žáci podle vizuální úpravy textů poznávají, ze které knihy jsou převzaty.  

C.1 

Po přestávce učitel nastíní průběh hodiny, bajku žákům nejprve přečte, aby se 

rozdáním textů nerozptýlila jejich pozornost. Text se nebude společně rozebírat 

příliš do podrobností, tři vyvolaní žáci pouze stručně shrnou děj, dokončí 

příběh a formulují ponaučení. Nastínění strategie pro přepis bajky pro děti 

probíhá společně a podílejí se na něm všichni žáci, v průběhu tvorby jim pak 

slouží jako opora. Také zde žáci tvoří ve dvojicích, aby vzájemnou konzultací, 

formulací myšlenek a argumentací docházelo k lepšímu uvědomování. Aby 



35 

 

vznikly fungující tvůrčí týmy a žáci nebyli nuceni pracovat s někým, s kým si 

nerozumí, utvoří dvojice podle vlastních preferencí.  

C.2 

V průběhu reflexe žáci prezentují svou tvorbu. Nečtou celé bajky, jen vybraný 

úryvek, aby neopadala pozornost spolužáků a z důvody úspory času. Výběrem 

úryvku se také soustředí na to, co považují za důležité a demonstrují tak 

zvolenou strategii, kterou následně odůvodní. Hodinu uzavírá diskuse o 

důvodech pro úpravu textů pro děti a o jejich nutnosti. Žáci zde vyjadřují a 

argumentují své stanovisko k této problematice.  
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3.4  Plán hodiny: Tvorba podle kritérií 

 

3.4.1  Návrh průběhu hodiny 

A.  Tvorba první  

A.1  Tři omezení (cca 10 minut) 

Učitel: „Zatím vám ještě neřeknu, co budeme 

dnes dělat, nejdříve mám pro vás úkol.“ Učitel 

žáky vyzve, aby napsali úplně cokoli, mají pouze 

tři omezení: musí to být krátké (gestem učitel 

naznačí délku), musí to být o zvířatech a musí to 

mít ponaučení. Žáci pracují samostatně. Pokud 

jsou hotovi, formulují jednou větou ponaučení, 

které z textu vyplývá.  

A.2  Úvahy o bajce a reflexe tvorby (cca 10 min) 

Učitel žákům poví, že se mohlo stát, že někdo 

z nich možná napsal bajku a zeptá se žáků, zda 

Cílová skupina:  

Žáci 5. ročníku prvního stupně základní školy 

Časová dotace:  

Dvě vyučovací hodiny v celkové délce 90 minut 

Pomůcky:  

Kniha Bajky, linkovaný papír na psaní pro každého žáka, jiný linkovaný papír pro každou 

trojici. 

Hlavní vzdělávací cíl:  

Prostřednictvím tvořivých procesů žák poznává literární žánr bajka. 

Očekávaný výstup dle RVP:  

Tvoří vlastní literární text na dané téma 

Poznámky technického a 

organizačního charakteru 

Učitel se představí. 

Žáci mají na lavicích pouze 

psací potřeby, všechno 

ostatní uklidí a srovnají si 

batohy, aby nepřekážely 

pohybu po třídě. 

 

 

Učitel je píšícím žákům 

k dispozici při případných 

dotazech. 
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ví, co to bajka je a co o ní případně vědí. Zatímco 

žáci říkají, co vědí o bajce, učitel dělá zápis. 

Pokud žáci zmíní zvířata, učitel se zeptá, zda je 

napadá nějaký důvod, proč v bajce vystupují 

zvířata a ne lidé, ale odpovědi dětí nikterak 

neupravuje a téměř je nekomentuje. Když žáci 

vyčerpají všechny své dosavadní znalosti o bajce, 

učitel jim sdělí, že právě o bajce se dnes budou 

v průběhu dvouhodinovky hodně bavit a 

zjišťovat, co je bajka vlastně zač. Učitel: 

„Všechny texty, které jste napsali, jsou skvělé, 

některé z nich jsou možná bajkou. Podíváme se 

teď na to, v čem se vaše texty bajce podobají a 

v čem se liší.“ Učitel žákům přečte na ukázku 

bajku Liška a čáp. Nyní, když slyšeli bajku, žáci 

se zamyslí, zda text, který napsali, by mohl být 

bajkou. Jeden z žáků, který si myslí, že bajku 

napsal a chce ji přečíst, dostane slovo. Ostatní se 

pak vyjádří, zda si myslí, že o bajku jde či nikoli 

a jak by z toho případně bajka šla vytvořit. 

Podobné úvahy pak proběhnou nad textem žáka, 

který si myslí, že jeho text bajkou není a je 

ochotný jej přečíst. 

B.  Tvorba druhá 

B.1  Dodržení znaků bajky (cca 25 minut) 

Žáci dostanou informaci, že dalším úkolem bude 

pokusit se napsat skutečnou bajku a vytvoří 

trojčlenné tvůrčí týmy. Tématem bajky bude spor 

o to, kdo je lepší. Pro lepší představu děti uvádějí 

několik příkladů, o jaké kvality by se postavy 

v bajce mohly přít (chytrost, síla, krása, rychlost 

nebo tělesné rozměry). Učitel následně 

připomene, že protože jde o bajku, musí být 

dodržena jistá kritéria a s pomocí žáků a oporou 

zvýrazní na tabuli ta kritéria, kterými se autoři 

 

 

Pokud to zařízení třídy a 

počet dětí dovolí, tento 

rozhovor je veden 

v půlkruhu na koberci, každý 

však musí vidět na tabuli. 

 

 

 

 

 

Text bajky je pro lepší 

porozumění lehce upraven a 

doplněn o pár otázek. 

 

Na tabuli jsou průběžně 

doplňovány znaky bajky. 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci se do trojic rozdělí 

podle svých preferencí. 

Pokud počet žáků nebude 

dělitelný třemi, mohou si 

sami zvolit, zda budou raději 

pracovat ve dvojici, či ve 

čtveřici. Při plném počtu 

žáků tak může vzniknout 

deset skupin. 
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budou muset řídit. Bajka by tedy měla být krátká, 

měla by v ní vystupovat zvířata (případně věci), 

která jednají jako lidé a mělo by z ní zřetelně 

vyplívat ponaučení. Jelikož zvířatům jsou 

připisovány různé vlastnosti, budou i příběhy, 

v nichž vystupují různá zvířata lehce odlišné. 

Každá skupina dostane zadané zvíře, které musí 

do dvé bajky zařadit. Třída se shodne na 

morálním ponaučení, které bude z bajky vyplývat 

a ponaučení předem formuluje. Toto ponaučení 

do jisté míry závisí na zadaném tématu (spor o to, 

kdo je lepší). Dále trojice pracují samostatně, na 

psaní mají přibližně 15 minut. Pokud jsou 

hotovy, pokusí se rozepsat dialogy do přímé řeči. 

B.2  Reflexe tvorby (cca 15 minut)  

Tak, aby na sebe navzájem všichni viděli, usadí 

se žáci na koberec, tvůrčí skupiny pohromadě. 

Učitel: „Přečteme si nyní vytvořené texty. Vaše 

bajky si budou velmi podobné, na stejné téma a 

se stejným ponaučením, přesto se ale budou lišit. 

Jednak proto, že v nich vystupují různá zvířata, 

ale hlavně proto, že každá skupina je jiná a má 

jiné tvůrčí nápady.“ Skupiny postupně předčítají 

svůj text. Po přečtení vždy připomenou, jaké měli 

zadané zvíře. Úkolem ostatních žáků je pečlivě 

poslouchat řečníky a kontrolovat, zda bylo 

dodrženo téma a zda z textu vyplývá zadané 

ponaučení. Po každém výstupu třída posoudí, zda 

se jednalo o bajku a závěr zdůvodní. V případě, 

že kruh proběhl rychle a zbývá čas, učitel má 

připraveno několik ezopských bajek s podobným 

tématem žákům k porovnání.  

C.  Tvorba třetí 

C.1  Porovnání (cca 10 minut) 

Učitel přečte žákům následující text: 

 

 

 

 

Zadaná zvířata: liška, myš, 

vlk, želva, páv, opice, vrána, 

moucha, lev, hlemýžď. 

 

 

 

 

 

Velká přestávka (20 minut) 

 

 

 

 

Pro lepší přehlednost a proto, 

aby nedocházelo k neshodám 

o pořadí čtení, budou 

skupiny mít slovo postupně 

po směru hodinových 

ručiček, s počátkem u 

učitele. 

 

K porovnání jsou připraveny 

tyto bajky: Kočka a liška, 

Želva a zajíc, Želva a žáby, 

případně pak Moucha a 

mravenec, Osel a hřebec, 

Jedle a třtina, Oliva a fík. 
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Objekt 3.4 Přírodovědný text o labuti velké 

 

Když učitel dočte, zeptá se žáků, zda si myslí, že 

tento text je bajkou. Žáci s největší 

pravděpodobností odpovědí, že nikoli. Učitel 

s nimi povede hraný spor. Proč to není bajka? 

Vždyť je to o zvířatech, je to krátké, je to 

poučné… Další rozhovor záleží na konkrétních 

argumentech žáků, na které učitel musí flexibilně 

reagovat. Pokud děti argumentují, že jde o 

naučný text, ve kterém chybí děj, může učitel text 

lehce přetvořit na příběh o labuti a její rodině a 

kterak se chystá odlétat do Afriky. Z rozhovoru 

by mělo vyplynout, že bajka není jen o zvířatech, 

která v ní vystupují, ale ještě o něčem dalším, co 

je v ní ukryté. Žáci se mohou snažit uhodnout 

název tohoto principu či vymýšlet vlastní 

označení. Nakonec jim učitel prozradí, že 

principu se říká jinotaj, cizím slovem alegorie. 

C.2  Skrytá rada (cca 15 minut) 

Učitel: „Máme před sebou poslední dnešní psací 

úkol. Představte si, že chcete někomu něco 

poradit. Kdybyste ho ale poučovali, mohl by se 

zlobit nebo urazit. Zkuste tedy své ponaučení 

Labuť velká  

Labuť velká, která patří mezi naše největší ptáky, pobývá na stojatých a pomalu tekoucích 

vodách. Je to částečně tažný pták, české labutě odlétají především do severní Afriky. V 

období rozmnožování žije samice spolu se svým partnerem, jinak se jedinci zdržují 

samostatně nebo v menších hejnech. Labutí pár staví velké hnízdo z proutí a rákosu na 

okrajích vody. Samice klade vejce během května a poté na nich sedí, zatímco samec střeží 

okolí a na hnízdě ji zastupuje pouze ve chvíli, kdy si samice hledá potravu. Mláďata se 

rodí v prachovém peří a jsou šedobílá. Rodiče je nekrmí, takže je mláďata doprovázejí a 

společně hledají potravu. 

 

Hodina pokračuje v kruhu na 

koberci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci pracují samostatně na 

druhou stranu papíru, na 

který psali svůj první text. 
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zabalit do příběhu, takže svou radu nesdělíte 

přímo, ale jakoby na příkladu něčeho jiného, 

třeba právě na zvířatech. Napíšete tedy jinotaj – 

text, který mezi svými řádky tají ještě nějaký jiný 

význam.“ Žáci tvoří samostatně, pokud jsou 

hotovi, zřetelně formulují ponaučení a napíší 

věnování, komu je text určen. 

C.3   Reflexe hodiny (cca 5 minut) 

Učitel se ptá žáků na následující otázky, žáci si 

vždy odpoví ve dvojicích, podle potřeby pak celá 

třída. Otázky: Co jsme dnes dělali? Co jsme se u 

toho dozvěděli? Koho psaní bavilo? 

 

3.4.2  Komentáře k návrhu hodiny 

Hodina je určena žákům, kteří doposud přišli do kontaktu s bajkou jen velmi 

zběžně. Během realizace této hodiny bych si chtěla ověřit domněnku, že 

zákonitosti žánrů lze poznávat nejen prostřednictvím interpretace literárních 

textů, ale také jakoby „zevnitř“, pomocí tvořivých procesů a skrze svou 

písařskou dovednost. Návrh hodiny obsahuje tři tvůrčí aktivity, v průběhu 

kterých žáci sbírají poznatky o žánru a pojem bajky se postupně zpřesňuje. 

Poslední tvůrčí aktivita pak míří ke zjištění, že podstatou bajky je její 

alegorický princip. Cílem tedy není napsat dokonalou bajku, ale spíše zjistit, 

jak žánr funguje. 

A. 

Na samém začátku hodiny učitel žákům téma ani náplň hodiny nesdělí, aby tím 

neovlivnil jejich následné psaní. Nejprve budou žáci tvořit libovolný text 

v rámci tří omezení. Výsledné texty pravděpodobně nebudou bajkou, je však 

možné, že některé se jí přiblíží. Učitel musí dát následně žákům najevo, že 

 

 

 

 

 

Tabule s poznámkami může 

sloužit jako podpora při 

sumarizaci odpovědí na 

reflektivní otázky. 

Závěrem učitel požádá žáky, 

zda si smí všechnu jejich 

tvorbu vybrat a texty si 

nechat.  
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všechny texty jsou hodnotné a že nebylo nutné, aby výsledkem byla bajka, i 

když být mohla. Při reflexi pak budou žáci své práce porovnávat s bajkou a 

vyvodí některé žánrové znaky. 

B. 

Zde se žáci již budou pokoušet skutečně bajku napsat. Trojčlenné tvůrčí týmy 

si vyberou sami, aby spolupracovali s lidmi, se kterými si rozumí. Důvodů pro 

zvolení trojic bylo více. Úkol je to poměrně náročný a je potřeba, aby týmy 

ohlídaly několik kritérií. Také se domnívám, že větší skupiny přinesou větší 

názorovou pestrost než dvojice. Poslední, pragmatický důvod je ten, že texty se 

budou v celé své délce číst a v počtu téměř třiceti žáků by prezentace velkého 

počtu skupin zabrala příliš dlouhou dobu.  

B.1 

Zadání práce je poměrně konkrétní, aby bylo žákům při tvorbě oporou, nechává 

však dostatek míst pro sebeprosazení. Je zadáno téma, které nabízí množství 

způsobů uchopení práce. Aby dostalo v očích žáků jasnější obrysy, uvede se 

několik příkladů. Z tématu do jisté míry vychází také ponaučení, jehož nalezení 

by mohlo žákům dělat problémy. Proto žáci přicházejí s různými návrhy, 

z nichž jeden vyberou a ponaučení předem formulují. Jedno ze zvířat v bajce 

žáci dostanou určeno, jednak aby se předešlo deseti příběhům o zajíci a želvě, 

hlavně pak proto, že paleta postav bude zároveň moci demonstrovat, že různá 

zvířata mají v bajkách různé vlastnosti, což může mít významný vliv na příběh. 

B.2 

V rámci prezentace tvorby dochází k její reflexi. Žáci si navzájem kontrolují 

splnění daných kritérií, posuzují, zda je text skutečně bajkou a své tvrzení 

podkládají argumenty.  
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C.1 

V poslední části hodiny se učitel pokusí přiblížit žáky ke zjištění, že podstatou 

bajky je její alegorický princip. Přírodovědně naučný text, který učitel přečte, 

žáci pravděpodobně za bajku považovat nebudou. Přesto však splňuje znaky 

bajky, čím se tedy od bajky liší? Žáci poznají, že ne všechno, co je krátké, o 

zvířatech a poučné, musí nezbytně býti bajkou a pustí do pátrání, v čem tedy 

onen rozdíl vězí. Je pravděpodobné, že přijdou s argumentem, že bajka je, na 

rozdíl od textu o labuti, příběhem. Učitel tedy musí reagovat příkladem 

krátkého a naučného příběhu o zvířatech (může upravit článek o labuti na 

příběh o labutí rodině, která si staví hnízdo a o tom, co se jí při tom přihodí). 

Žáci se jistě shodnou, že ani tento příběh není bajkou a s pomocí učitele by se 

měli dopátrat zjištění, že zvířata, která v bajkách vystupují, slouží jako ukázka 

chování nás lidí, a že autor tak vlastně píše o lidech, nikoli o zvířatech 

samotných. Žáci se pokusí vymyslet vlastní termín pro tento princip, čímž 

zapojí své metalingvistické uvažování. 

C.2 

Poslední tvorba je pokusem o jinotajný text, který je postaven na silném 

osobním zájmu žáka a jeho bezprostřední zkušenosti. Domnívám se, že tento 

fakt bude působit značně motivačně a že se do tvorby výrazně zapojí afektivní 

složky osobnosti, protože toto téma se dětí silně dotýká a mají s ním pestrou 

vlastní zkušenost. Tvorba zůstane v hodině bez reflexe, neboť se do ní jistě 

promítnou rysy třídního či celoškolního kolektivu a dle mého názoru není pro 

hostujícího učitele vhodné, aby tyto problémy rozkrýval v tak omezeném 

časovém limitu.  

C.3 

Celkové shrnutí průběhu dvouhodinovky, žáci si připomenou, čím se zabývali 

a k jakému poznání při tom docházeli. Zhodnotí také afektovou složku činnosti. 
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3.5  Další náměty na práci s bajkou 

V této podkapitole uvádím náměty k činnostem, které mě napadaly při přípravě 

a realizaci plánů hodin, a které do nich z nejrůznějších příčin nemohly být 

zařazeny. Zmiňuji několik oblastí literární výchovy, jež jsem zvažovala do 

svých hodin zařadit, uvádím konkrétní aktivity, nastiňuji jejich průběh a 

odůvodňuji, proč je považuji za přínosné, případně proč nebyly do plánů 

zařazeny. 

3.5.1  Žánrové přesahy 

U vymezování znaků žánru bajky se nabízí možnost jejího porovnání s jinými 

žánry. Pokud bychom však bajku chtěli s jinými žánry srovnávat, bylo by dle 

mého názoru třeba věnovat tomuto problému dostatečný prostor, nejlépe 

samostatnou učební jednotku. Vidím pro to několik důvodů. Prvním důvodem 

je hrozící riziko, že porovnávání rozdílů naruší souslednost hodiny, rozptýlí 

pozornost žáků a odvede je i učitele od směřování k cíli hodiny. Za druhý a 

poměrně zásadní důvod považuji to, že kvůli omezenému času by se mohlo 

sklouznout k přílišné a zbytečné kategorizaci žánrů.  

Pokud například říkáme, že bajka je většinou krátká, může se nabídnout otázka: 

„Báseň je také krátká, jak to, že to tedy není bajka?“ Děti by pravděpodobně 

přišly s odpovědí, že bajka nejenže by měla být krátká, ale měla by také 

splňovat ještě jiné požadavky. Měly by pravdu a správně by odlišily bajku od 

básně. Tímto bychom však zbytečně kategorizovali báseň, protože ta může být 

také velmi dlouhá. Stejně tak článek je často krátký, odborný text však může 

mít desítky stran a zůstat přitom článkem. Bylo by tedy spíše lepší věnovat 

těmto žánrům samostatný čas, rozhovořit se také jejich rozsahu, nechat 

například děti několikastránkovým článkem či básní prolistovat a 



44 

 

nekategorizovat žánry jejich rychlým povrchním porovnáváním. Je 

samozřejmě příhodné též dodat, že ne každá bajka musí nutně být krátká. 

Návrh aktivity: Srovnání bajky a pohádky 

Žánrem, který se bajce velmi podobá a leckdy se s ní prolíná, je jistě pohádka. 

Bajkou se pohádka často inspiruje, adaptace bajek pro děti se někdy pohádkou 

stávají. Stále jde však o dva různé žánry, mezi nimiž existují jasné rozdíly. Pro 

uvědomění podobností a rozdílů těchto dvou žánrů navrhuji následující cvičení, 

které by mohlo být zařazeno samostatně, nebo jako součást pracovního listu. 

Po vyplnění cvičení by měla následovat jeho společné kontrola s pozastavením 

se nad jednotlivými položkami. 

Objekt 3.5 Porovnání žánrů pohádky a bajky 

 

 



45 

 

3.5.2  Hollarovy ilustrace k Ezopovým bajkám 

Český barokní kreslíř Václav Hollar je autorem rozsáhlého souboru ilustrací k 

Ezopovým bajkám. Sedmdesát sedm reprodukcí těchto ryteb je publikováno 

v knize Bajky, se kterou jsem pracovala při přípravě plánů hodin. Ilustrace ke 

knihám neodmyslitelně patří a při výuce literární výchovy bychom na ně jistě 

neměli zapomínat. Níže představuji návrhy dvou typů aktivit, které považuji 

k Hollarovým ilustracím za vhodné. Pro lepší přehlednost uvádím obrazové 

materiály přímo u návrhů činností, nikoli v příloze. U takto významného 

českého malíře se navíc nabízí interdisciplinární propojení s předmětem 

výtvarné výchovy či s dějepisnou částí vlastivědy. Optimální by tedy bylo 

zařadit navrhované aktivity do výuky v době, kdy se v těchto předmětech žáci 

zabývají obdobím baroka. 

Návrh aktivity: Mezibajkové odkazy 

V některých Hollarových ilustracích k bajkám lze nalézt obrazové odkazy na 

jiné Ezopovy bajky. Jednou takovou ilustrací je kresba k bajce Vlk a beránek, 

jež poukazuje na bajku Vlk a jeřáb. Mimo jiné práce s bajkou Vlk a beránek 

(viz podkapitola 3.2) se jako aktivita nabízí studie Hollarovy ilustrace k této 

bajce, diskuse nad umělcovými důvody pro poukázání na bajku Vlk a jeřáb 

v souvislosti s bajkou o vlku a beránkovi, dále pak srovnání obou bajek, stejně 

jako srovnání vlastností a chování jejich protagonistů. Rozbor ilustrace jsem do 

realizace hodiny zabývající se touto bajkou nezařazovala z důvodu, že stojí 

poněkud mimo linii dané hodiny, nevede k naplnění určeného didaktického cíle 

a byla by tak aktivitou spíše nadbytečnou. Na tomto místě však stojí za zmínku, 

že jeden nebo více žáků si tohoto detailu v ilustraci díky předchozí znalosti 

bajky o vlku a jeřábu všimli a poukázali na něj. 
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Obrázek 3.5 Výřez z ilustrace k bajce Vlk a beránek 

 

Druhým příkladem dvojice bajek, které jsou propojeny ilustrací, jsou bajky 

Žíznivá vrána a Vrána a ovce. K oběma těmto bajkám existuje Hollarova 

ilustrace, přičemž na pozadí ilustrace k první z nich se odehrává výjev z bajky 

druhé. Tatáž situace je na každém vyobrazení zachycena z jiného úhlu. Žádnou 

významnou spojitost mezi těmito dvěma bajkami nenalézám, jejich krátké 

porovnání a diskusi nad záměry autora však považuji za přínosné, protože dle 

mého názoru rozvíjí vnímání a uvažování. 

Obrázek 3.6 Ilustrace k bajkám Žíznivá vrána a Vrána a ovce 

 



47 

 

Návrh aktivity: Ilustrace a odkrývání příběhu 

V některých svých rytinách Hollar zachycuje v rámci jedné ilustrace více 

výjevů z daného příběhu. Jeden z nich je často statický a zobrazuje zápletku 

v podobě rozhovoru, druhý z nich je pak většinou dynamický a zachycuje 

nejčastěji stíhání kořisti. Jak v prvním, tak ve druhém výjevu, jsou ve většině 

případů zobrazovány tytéž postavy. Ilustrace tohoto typu vyhotovil Hollar 

například k bajkám Jelen a lovci, Kočka a liška, Liška a lev, Jaguár, osel a 

liška, Vlk a liška nebo Kočka a myši. Ke třem těmto ilustracím navrhuji sled tří 

následujících činností, které zaberou odhadem 25 minut. Ve všech třech 

použitých ilustracích předchází děj zobrazený v popředí scény ději 

zobrazenému v pozadí. 

1. Učitel rozdá žákům kopii Hollarovy ilustrace k bajce Jelen a lovci. 

Požádá žáky, aby si grafiku nejprve pečlivě prohlédli a poté, zatímco 

bude učitel číst, sledovali dění v bajce na ilustraci. Když učitel dočte, 

žáci vyberou z úryvků napsaných na tabuli dva, které popisují přesně to, 

co se děje na ilustraci.   

Objekt 3.6 Úryvky z bajky Jelen a lovci (upraveno) 

 

  

„…sklonil hlavu nad hladinu a spatřil své nádherné parohy…“ 

„…uslyšel štěkot psů a hlasy lovců…“ 

„…jeho rychlé nohy ho nesly daleko od psů…“ 

„…v hustém lese mu mocné parohy v běhu překážely a psi ho dohnali…“ 
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Obrázek 3.7 Bajka s ilustrací Jelen a lovci 

 

2. Žáci mají před sebou kopii ilustrace k bajce Vlk a liška a prvních pět 

řádků z bajky, které popisují přední scénu kresby. Úkolem žáků je 

domyslet druhou polovinu bajky podle obrázku.  

Obrázek 3.8 Bajka s ilustrací Vlk a liška 
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3. Zde se žáci pokusí na základě Hollarovy ilustrace rekonstruovat bajku 

Kočka a myši. Bajka se skládá ze tří scén, z nichž první a třetí jsou na 

ilustraci zobrazeny. Nejnáročnější tedy pravděpodobně bude domyslet 

scénu prostřední. Žákům se dostane informace, že také na této kresbě je 

zobrazen v popředí děj, který předchází ději v pozadí scény. Žáci pracují 

ve dvojicích a detailním zkoumáním výjevů se snaží rozkrýt děj bajky. 

Po přibližně třech minutách dostanou nápovědu v podobě bajky Kočka a 

myši, rozdělené na tři úryvky s některými vynechanými slovy. Jejich 

úkolem bude slova doplnit a úryvky seřadit do správného pořadí. 

Objekt 3.7 Bajka Kočka a myši (upraveno) 

 

Obrázek 3.9 Bajka s ilustrací Kočka a myši 

 

Za onoho času chtěly __________ uzavřít s __________ mírovou 

__________. 

Ale u kočičího dvora __________ za recepce k strašlivému prolití 

myší __________. 

Micka je __________ přátelsky __________ a pozvala je na 

banket, kde s nimi __________ projedná a podepíše.  
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3.5.3  Zvířata a jejich vlastnosti v bajce 

Ve většině bajek figurují zvířata, která mluví a jednají jako lidé. Jejich 

charaktery jsou více či méně ustálené a učitelé s oblibou dávají žákům za úkol 

přiřazovat zvířatům vhodná přídavná jména (pyšný jako páv, moudrý jako 

sova). Je jistě správně, aby žáci znali česká přirovnání, ale pokud se jim 

nedostane hlubšího rozboru, považuji v souvislosti s bajkou tyto aktivity za 

nepříliš vhodné, protože je pokládám za zavádějící. V každém žánru fungují 

zvířecí role trochu jinak (hodné lišky z pohádek O Budulínkovi, Pták Ohnivák 

a liška Ryška či Těsnohlídkova liška Bystrouška) a ani v bajkách nehraje vlk 

bez výjimky roli zlého (viz Ezop: Liška a vlk). 

Návrh aktivity: Diskuse o vlastnostech a chování zvířat v bajce 

Pro navození problému žáci v limitu 30 vteřin vymýšlejí ve dvojicích co nejvíce 

zvířecích přirovnání. Poté několik dvojic uvede jeden příklad. Následuje 

diskuse nad otázkou, zda zvířata mají takovéto vlastnosti ve skutečnosti. Třída 

by se měla dobrat k závěru, že zvířatům tyto povahové rysy přisoudil člověk, 

často však na základě nějaké tělesné podobnosti nebo jejich chování. Držení 

těla páva může evokovat nadutost, pomalé pohyby želvy její rozvážnost, plochý 

obličej sovy a velké kulaté oči vzbuzují dojem, že zvíře je moudré. Lov a ostré 

zuby však vlka nečiní zlým a hýkání osla neznačí jeho hloupost. Druhou 

otázkou pak bude, proč tak autor činí? Proč zvířatům tyto vlastnosti připisuje? 

Žáci se spolu s učitelem dopracují odpovědi, že úkolem zvířat v bajkách je vzít 

na sebe vlastnosti lidí, zjednodušit je, zesílit a čtenáři tak lidské chování 

demonstrovat. 
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3.5.4  Bajky a přísloví 

Přísloví jsou neopominutelnou součástí naší slovesnosti a děti se s nimi ve škole 

dostávají do styku zpravidla velmi záhy. Přicházejí na jejich význam a uvádějí 

k nim příběhy ze života. Přísloví, stejně jako bajky, nás poučují o tom, jak to 

v životě chodí, a protože množství bajek se dá vyjádřit vhodně vybraným 

českým příslovím, nabízí se jejich propojení ve výuce. Následující tabulka 

Přísloví v bajkách obsahuje názvy vybraných bajek a k jim odpovídající česká 

přísloví. Níže uvádím jednu z možných aktivit založených na této tabulce. 

Objekt 3.8 Přísloví v bajkách 

 

Návrh aktivity: Orientace v knize a textu v časovém limitu 

Žáci pracují ve dvojicích. Dostanou pracovní list s bajkami a příslovími 

v libovolně přeházeném pořadí a knihu Ezopových bajek. Úkolem dvojic je 

v krátkém časovém limitu deseti minut přiřadit na základě významu přísloví 

k daným bajkám, hodnotí se počet správně přiřazených bajek. Tato aktivita cílí 

na rozvoj spolupráce a na rozvoj orientace v knize a jejím obsahu, rozvíjí 

schopnost rychlého čtení pro konkrétní účel (anglický termín „skimming“), 

stejně jako schopnost řešit problémy, rychle uvažovat a rychle se rozhodovat.  

PŘÍSLOVÍ     BAJKY 

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.  Havran, sýr a liška 

Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.  Vlk a beránek 

Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.  Vlk a jeřáb 

Jaká půjčka, taková oplátka.    Lev a myš 

Pýcha předchází pád.     Havran a páv, Žába a vůl, Vítr a džbán, Tygr a liška 

Komu se nelení, tomu se zelení.   Mravenec a kobylka, Želva a zajíc 

V ústech med, v srdci jed.    Kočka a myš 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.  Pes a kohout 

Kdo chce víc, nemá nic.    Zlatonosná slepice 
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3.5.5  Bajka jako nástroj diagnostiky třídního kolektivu 

Díky svému jinotajnému principu nabízí bajka žákům možnost se obrazně, a 

tedy jakoby skrytě vyjádřit o problémech, které je trápí. Navrhuji této 

skutečnosti využít při diagnostice stavu třídního kolektivu. 

Návrh aktivity: Skrytá rada spolužákovi 

V rámci tématu bajky třídní učitel zadá žákům úkol podobný úkolu 

z podkapitoly 3.4, avšak omezený na popis situace ve třídě (nikoli tedy 

například v rodině či v zájmovém kroužku). Bude se jednat o tvorbu jinotajného 

textu, který do příběhu o zvířatech zahalí autorovu osobní třídní zkušenost. 

Zadání může znít následovně: „Představte si, že chcete někomu ve třídě něco 

poradit. Kdybyste ho ale poučovali, mohl by se zlobit nebo urazit. Zkuste tedy 

svou radu zabalit do příběhu, a nesdělit ji přímo, ale jakoby na příkladu něčeho 

jiného, třeba právě na zvířatech.“ Žáci jsou informováni, že pokud texty budou 

čteny před celou třídou, bude se to dít anonymně. Vzniklé texty mohou učiteli 

poskytnout cenné a často těžce dostupné informace o vztazích mezi dětmi. Je 

pak již na konkrétním třídním učiteli, zda se rozhodne s texty pracovat dál, nebo 

zda je použije pouze jako prostředek diagnostický. 

3.5.6  Dimenze pojmová 

Jedním z cílů literární výchovy je základní orientace žáků v literárních 

pojmech. Přestože se v dnešní době od pojmové výuky ustupuje, považuji 

znalost a porozumění alespoň některým z nich za důležité, jednak pro další 

vzdělávání, jednak pro rozvoj uvažování nad jazykem. Za dva z bajky 

vyplývající, relativně důležité a dětem přístupné literární pojmy považuji slova 

jinotaj a personifikace. Odkrytí významu pojmu jinotaj se věnuje závěr hodiny 

uvedené v podkapitole 3.1, kde je pojem zaveden zároveň se svým synonymem, 
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pojmem alegorie. Význam slova personifikace navrhuji odkrýt podobným 

způsobem, jako je popsáno u slova jinotaj. 

Návrh aktivity: Odkrytí významu slova personifikace 

Tato aktivita může být zařazena, pokud se třída věnuje tématu bajky již nějakou 

dobu (minimálně dvě vyučovací hodiny). Na tabuli jsou uvedeny znaky bajky, 

které žáci již znají, chybí však nadpis. Učitel žáky nejprve vyzve k vymyšlení 

nadpisu pro tyto znaky. Následně žákům sdělí, že s bajkou se pojí také literární 

pojem personifikace, což je původem cizí slovo, pocházející z latiny a slovo 

napíše hůlkovým písmem na tabuli. Poté učitel žáky vyzve, aby se pokusili 

odhadnout význam tohoto slova, a bude je podporovat v jejich snažení. Pokud 

žáci zvolí strategii rozložení slova, pravděpodobně v něm brzy objeví slovo 

osoba, podle anglického person či z němčiny počeštělého persóna. Učitel se 

žáků zeptá, se kterým ze znaků bajky by tento pojem mohl být spojen, a 

společně dojdou k závěru, že jsou to právě zvířata, jež v bajkách mluví a jednají 

jako lidské osoby. Učitel žákům přečte upravenou definici pojmu ze Slovníku 

spisovného jazyka českého (viz objekt 3.9) a sdělí jim, že český ekvivalent 

tohoto slova je pojem zosobnění.  

 

3.5.7  Názorová diskuze 

Rolí bajek je poukazovat na nešvary v lidském chování a upevňovat morální 

hodnoty ve společnosti. V tomto ohledu jdou bajky ruku v ruce s celou literární 

výchovou, která si rozvoj morálky a formování postojů a hodnotové orientace 

žáků klade za jeden ze svých cílů.  

PERSONIFIKACE je básnické vyjádření, kterým se věcem nebo abstraktním pojmům 

připisují lidské vlastnosti nebo lidské jednání. 

 

Objekt 3.9 Slovníková definice pojmu personifikace (upraveno) 
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Návrh aktivity: Názorová diskuze 

Bajka Želva, škeble a ptáci je z toho druhu bajek, jejichž ponaučení si lze 

vykládat dvojím způsobem. Učitel žákům bajku přečte a ti se pak, nejprve ve 

dvojicích, následně celá třída, zamyslí nad jejím smyslem a ponaučením. Nato 

učitel vyzve žáky, aby se rozmístili na pomyslnou osu podle toho, jaký mají 

osobní názor. Na jednom konci osy budou ti žáci, kteří si myslí, že by lidé 

neměli podstupovat příliš vysoká rizika, aby dosáhli toho, po čem touží. Žáci 

na protilehlém konci osy pak budou zastávat názor opačný, tedy že pokud po 

něčem prahneme, měli bychom si za tím jít i přes možná rizika z neúspěchu 

a pádu. Osu poté vytvarujeme do půlkruhu tak, aby na sebe všichni účastníci 

vzájemně viděli a otevřeme diskusi, kdy žáci střídavě přicházejí s argumenty, 

které na sebe navzájem navazují. Diskusi moderuje učitel. Žáci by měli mít za 

sebou několik podobných debat (méně náročná je debata dvou skupin) a znát 

základní debatní pravidla. 

Objekt 3.10 Bajka Želva, škeble a ptáci (upraveno) 
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4. Realizace didaktických návrhů s reflexí 

V této kapitole popisuji skutečný vývoj realizovaných hodin. Uvádím, v čem 

se lekce lišily od původních návrhů a proč. Snažím se reflektovat jejich průběh, 

posuzovat kvalitu jednotlivých výukových situací a přicházet se zlepšujícími 

návrhy.  

4.1  Realizace a reflexe plánu hodiny: Rozšíření bajky 

a redukce na bajku 

 

Tuto hodinu jsem měla možnost odučit ve třídě bystrých, komunikativních a 

mimořádně motivovaných žáků. Přestože děti byly po celou dobu velmi 

aktivní, téměř nikdy jsem je nemusela utišovat, abych si získala slovo. Cíl 

hodiny byl průkazně naplněn a práce zde byla velmi příjemnou a inspirativní 

zkušeností.  

A.1 

Soutěž třídy se sebou samou fungovala podle očekávání silně motivačně a 

nesporně splnila cíl aktivovat myšlení žáků a uvést je do tématu. Zpočátku 

přicházely s názvy bajek téměř všechny děti, později se vyprofilovalo několik 

jedinců, kteří se i po zbytek hodiny ukázali býti z nejaktivnějších. Prvním 

číselným odhadem byl počet 27 a půl bajky, další odhady již jsme 

nespecifikovali. U přibližně tří názvů se stalo, že jsem takovou bajku neznala, 

její existenci ale potvrdili spolužáci. Tato aktivita však trvala poměrně dlouho, 

protože žáci se snažili překročit stanovené číslo a vybavování názvů nemínili 

Žáci: ŽŠ Angel, třída 5. A, 20 žáků 

Datum a čas: 6. června 2014, 2. a 3. vyučovací hodina (9:10 – 9:55 a 10:15 – 11:00) 
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přerušit. Rychlejší variantou by bylo, kdyby učitel sám zadal nižší limit nebo 

kdyby třída měla v tomto žánru menší zkušenost. 

A.2 

Jak se již dalo očekávat podle úvodní aktivit, žáci projevili poměrně dobrou 

znalost žánru. Jako znaky uvedli zvířata jednající jako lidé, ponaučení, 

protiklady a krátký rozsah. Alegorie nebyla žáky zmíněna a ani já jsem toto 

téma neotvírala.  

A.3  

Tuto část jsem vypustila, protože pro dané žáky by aktivita pravděpodobně 

nebyla rozvíjející a zdálo se přínosnější ušetřit čas a přejít dříve ke skupinovým 

činnostem. 

B.1 

Rozdělení do skupin podle čísel proběhlo bez zádrhelů. Všechny trojice nad 

texty přemýšlely a debatovaly a stejně tak dobře pracovaly i během 

porovnávání poznatků ve skupinách šestičlenných. Ve trojicích se okamžitě 

projevili žáci se silnou tendencí prosazovat svůj názor, po dvou minutách však 

již i oni diskutovali a naslouchali mínění druhých. Prezentace proběhly podle 

představ a bylo patrné, že děti jsou tomuto způsobu práce uvyklé a že je těší. 

Na své straně jsem zaznamenala mírný nedostatek při formulaci zadání práce, 

protože jsem žákům hned jasně nesdělila, že výstupem jejich skupinových 

diskusí bude prezentace pro spolužáky. Nebyl však velký problém skupiny 

obejít každé z nich to říci zvlášť. 

B.2 

Při zadávání práce děti shrnuly můj požadavek pokusit se „rozepsat bajku na 

skutečný příběh a to, co je vyjádřeno v bajce obrazně převést na konkrétní 

osoby“ termínem „odbajkovat“. 
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Žáci byli k tvorbě poměrně motivovaní a až na pár výjimek začínali okamžitě 

a zaujatě psát. Jedna žákyně váhala s psaním déle než ostatní a na mou otázku 

odpověděla, že první věty sice napsala, ale hned je vygumovala, protože svůj 

námět považuje na hloupý. Podařilo se mi ji přemluvit, aby mi námět sdělila a 

následně ji ujistit že v žádném případě hloupý není. Dále žákyně bez problémů 

psala a často se na mě obracela pohledem. V průběhu tvorby nebyly vzácné 

dotazy na spisovnou formu slov.  

Naprostá většina žáků přepsala vybranou bajku na smysluplný konkrétní 

příběh, jen několik pisatelů se lehce vychýlilo od původního ponaučení. Pouze 

jednomu se nepodařilo ponaučení dodržet vůbec (viz Ukázka tvorby 4.2). 

Z prací a reflektivních pracovních listů vyplývá, že žáci velmi dobře chápou 

vztah mezi vybranou bajkou a vytvořeným textem. Ve svém pracovním listě 11 

z 20 dětí uvedlo, že se v životě ocitly v podobné životní situaci. Až na výše 

zmíněného žáka se všichni domnívali, že jak bajky, tak z příběhu vyplývá stejné 

ponaučení. U tohoto žáka se také jednalo o jediný text, kde vystupovalo zvíře. 

Rozsah textů se pohybuje od 6 do 26 řádek.  

Nepředvídala jsem, že žáci budou ke svým příběhu také explicitně formulovat 

ponaučení. Zde by bylo pravděpodobně vhodně zdůraznit explicitní ponaučení 

jakožto znak žánru bajky, který se u příběhů ze života v takto explicitní formě 

nevyskytuje. Dle mého soudu se však nejedná o zásadní problém, který by 

svědčil o vyvození chybných konceptů. 

Níže uvádím dva příklady žákovské tvorby. V obou případech je autorem 

chlapec a oba příběhy byly napsány na motivy bajky Liška a hrozny. Texty 

kvůli lepší čitelnosti přepisuji, zachovávám však jejich původní znění. Pro 

zachování autentičnosti do textů nezasahuji, doplňuji jen chybějící diakritiku. 

Na tomto místě je vhodné podotknout, že Ukázka tvorby 4.2 Rozšíření bajky na 

příběh je mezi texty naprostou a jedinou výjimkou, vyplývající pravděpodobně 



58 

 

z autorových osobních specifik, která mi však, jakožto hostujícímu učiteli 

nejsou známá. 

Ukázka tvorby 4.1 Rozšíření bajky na příběh 

 

Ukázka tvorby 4.2 Rozšíření bajky na příběh 

 

  

Jednoho dne pan Patočka zjistil nové lepší místo v práci. Šel za ředitelem firmy a zeptal 

se ho jestly to místo opravdu je. „Bylo,“ řekl ředitel. Pan Patočka se zeptal „Jaktože 

není.“ „Tedy je ale už o tu práci usiluje 20 účastníků,“ řekl ředitel. Potom se pan Patočka 

přihlásil, že to chce taky zkusit. Nepodařilo se ať se snažil jak se snažil. Ať podlejzal jak 

podlejzal, tak ředitel mu řekl „Ne.“ Potom pan Patočka odsek „Stejně ta práce byla blbá. 

Ponaučení: Nepomlouvej to čeho jsi nedosáhl 

Příčina: Velká nezaměstnanost 

Ztracené hrozny 

Jednoho dne si dva kamarádi vyjeli na chatu. Měli v plánu mít zábavu. Jít večer do lesa 

a strašit kolem jdoucí. Jednou vystrašili starou babičku podruhý malého kluka a potřetí 

lišku, která držela v puse hrozny. Vypadli jí za vysoký plot. Kluci se ani neotočili a běželi 

rychle do chaty. Liška byla zoufalá a měla hlad. Liška musela přežít noc bez jídla. Druhý 

den ráno šli kluci znovu do lesa. Viděli tam spát malou ubohou lišku. Rozhodli se jí najít 

hrozny o které liška přišla. Kluci se pustili do pátrání. Přišli k vysokému plotu. Řekli si, 

že ho přelezou. Tak ho přelezli ale hrozny tam nebyli. Kluci šli pryč. Chtěli vidět lišku. 

Kluci viděli lišku jak jí hrozny. Liška i kluci byli šťastný. Liška naznačila klukům, že 

plot obešla. 

Ponaučení: Nikdy se nevzdávej 
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Přestávka 

Jelikož pár žáků nemělo s koncem hodiny hotovo, byla jim přislíbena možnost 

dokončit příběh na začátku druhé hodiny. Dle mého názoru by totiž nebylo 

správné umožnit přestávku rychlejším žákům a pomalejší (a často i pečlivější) 

žáky nechat psát na úkor oddychového času. Některé děti by pak 

pravděpodobně text na úkor jeho kvality honem ukončily, jen aby si mohly jít 

hrát na chodbu s ostatními. Několik žáků však dobrovolně v psaní pokračovalo 

i během přestávky a bylo na nich vidět, že jsou prací zaujati. Na začátku 

následující hodiny pak zbylí žáci dopisovali, zatímco s ostatními jsme se 

posadili na koberec a četli si z knihy Bajky.  

C.1 a C.2 

Druhá tvorba probíhá ve dvojicích, spolupracují žáci spolusedící v lavicích, ve 

většině případech dívka s chlapcem. U některých dvojic je zřejmé, že se pustily 

do psaní, aniž by si přečetly článek. Tato skutečnost pravděpodobně pramení 

z faktu, že při zadávání instrukcí jsem obsah článku stručně nastínila, což se 

ukázalo býti chybou, protože některé děti tím ztratily motivaci článek číst.  

Všechny dvojice opět pracují zaujatě, a k mému potěšení všechny také 

spolupracují. Žáci odhalují v článku ponaučení samostatně, což je jedním 

z důvodů, proč se jednotlivé bajky lehce rozcházejí. Směřování příběhů by se 

dalo rozdělit na dva základní proudy: jednak texty s dobrým koncem, kdy se 

pronásledovatel a pronásledovaný usmíří a jednak texty, jejichž děj končí smrtí 

nebo jiným trestem pro pronásledovaného. Autoři první skupiny pokusů o 

bajku pravděpodobně považovali za stěžejní zachránění prchajícího motorkáře, 

jejich spolužáci naopak přikládali důležitost spíše jeho polapení a následnému 

trestu. Od těchto odlišností se odvíjejí také rozdíly v ponaučení. Nejméně 

dodržovaným znakem bajky se jeví její rozsah, respektive zhutnělost. Většina 

dvojic neodolala pokušení příběh rozepisovat a obohacovat o vtipné detaily. 
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C.3 

Před prezentací bajek v kruhu jsem se děti pokusila motivovat k poslechu 

ostatních zadáním, aby pozorně vnímali prezentace ostatních textu a sami pro 

sebe si určily mezi dvojicemi spolužáků favorita. Tato motivace fungovala a 

dle mého názoru přispěla také reflexi jejich vlastní tvorby i k poznávání žánru, 

když žáci texty průběžně porovnávali a hodnotili. Výstupy tohoto subjektivního 

hodnocení jsme pak veřejně nesdělovali, aby u žáků zbytečně nedocházelo 

k pocitům neúspěchu, žáci však byli povzbuzeni, aby si po skončení hodiny své 

uznání navzájem sdělili. Za zmínku ještě stojí, že děti spolužákům po každém 

vystoupení spontánně tleskaly. 

Plánované zdůvodňování volby protagonistů jsme z reflexe vynechali, protože 

jsem v dané chvíli přehodnotila jeho přínosnost pro žáky, kteří navíc začínali 

ztrácet soustředění. 

C.4 

Na základě diskuze nad pojmem jinotaj v závěru hodiny si dovoluji tvrdit, že 

hodina naplnila svůj cíl, tedy žákovu schopnost formulovat význam slova 

alegorie v kontextu bajky. Dovolím si zde uvést přesnou citaci jednoho ze žáků, 

který se pokusil definovat pojem jinotaj. 

 

 

Ostatní děti se spolužákem souhlasili. Chlapcovu formulaci jsem se rozhodla 

ukotvit ještě na konkrétním příkladu tím, že jsem dětem položila následující 

otázku: „Takže když máme bajku o lišce a hroznech, tak ta bajka je si sice na 

první pohled o lišce, která nemůže dosáhnout na hrozny, ale tají v sobě něco 

jiného?“ Odpověď dívky: „Že lidi třeba někdy v životě často hledají chybu 

všude jinde než u sebe.“ 

Chlapec: „Tak já si myslím, že jinotaj je text, který v sobě 

tají něco jiného, než se na první pohled zdá.“ 
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4.2  Realizace a reflexe plánu hodiny: Původní bajka a 

její adaptace pro děti 

 

Tato hodina neprobíhala zcela podle mých představ. V hodině sice nedošlo 

k žádným závažným problémům ani vyloženě selhávajícím výukovým 

situacím, někteří žáci však byli dle mého názoru málo motivovaní a bez nadšení 

do práce, třída se jako celek jevila býti dosti hlučná a vždy nějakou dobu trvalo, 

než se všechny děti zkoncentrovaly na práci. Důležité však je, že cíl hodiny byl 

naplněn, o čemž vypovídá i žákovská tvorba. Je tedy pravděpodobné, že mé 

subjektivní hodnocení je příliš kritické a že třetí osoba by možná průběh této 

hodiny viděla v lepším světle.  

A.1 

Literární hádanka se bohužel minula účinkem, jelikož žáci již od třídní paní 

učitelky dopředu věděli, že tématem dvouhodinovky bude bajka, takže i otázka, 

proč si děti myslí, že se jednalo o bajku, se stala zbytečnou. Žáci pak podle 

očekávání ve dvojicích bez problémů vyjmenovali znaky bajky. Složitější a 

v tomto případě pro žáky zajímavější alternativou by mohla být bajka Jedle a 

třtina, ve které oproti zvyklostem nevystupují zvířata. 

A.2 

Tuto výukovou situaci zpětně hodnotím jako nadbytečnou. Aktivita nebyla pro 

následný rozbor a porovnávání textu přínosná, přestože jsem původně byla 

přesvědčena o opaku. Chyba byla mimo jiné v zadání, když žáci dostali za úkol 

Žáci: ŽŠ Angel, třída 5. B, 19 žáků 

Datum a čas: 12. června 2014, 2. a 3. vyučovací hodina (9:10 – 9:55 a 10:15 – 11:00) 



62 

 

porovnat srnku a beránka, konkrétně jací jsou a jaké mají vlastnosti. Zejména 

formulace jací jsou se mi zpětně jeví jako problémová, protože některé děti 

začaly popisovat postavy z hlediska jejich fyzického vzezření (srnka je hnědá, 

má krátkou srst). Otázku by tedy bylo lepší přeformulovat a vztáhnout na bajku 

(například: Jaké si myslíte, že lidé v bajkách přisuzují vlastnosti srnce a jaké 

beránkovi?). Co se týče připisovaných vlastností, charakterizovaly některé děti 

beránka jako tvrdohlavého, laskavého a chytrého, zatímco srnku jako plachou, 

citlivou či panovačnou. 

B.1 a B.2 

Oboje dělení do skupin podle označení rozdaných textů proběhlo hladce a 

v minimálním časovém úseku. Žáci ve skupinách A a B poměrně dobře 

pracovali, zádrhel však představovala skupina C, která byla hotova velmi 

rychle, protože jako ponaučení zde žáci použili nadpis bajky Moudřejší ustoupí 

a dále odmítli nad textem jakkoli uvažovat. Jejich stanovisko se pak 

samozřejmě promítlo do tříčlenných porovnávacích skupin. Lépe fungující 

alternativou by tedy podle mě bylo každou ze tří skupin na začátku rozdělit 

napůl a poté spojit vždy tři a tři žáky společně zkonzultovat své poznatky, čímž 

by možná došlo k větší pestrosti názorů.  

Druhé čtení pak proběhlo ve složení pěti trojic a jedné čtveřice. Problémovou 

skupinou byla čtveřice, kde došlo pravděpodobně k interpersonálnímu 

nesouladu. Jedna dívka se pak rozhodla pracovat samostatně a zbylí tři žáci 

zůstali ve trojici. Většina trojic však dobře spolupracovala, některé děti si dělaly 

poznámky. Vzájemné prezentace probíhaly podle očekávání, následné 

společné porovnávání však u některých skupin nefungovalo, a zatímco jedni 

prohlásili práci záhy za ukončenou, jiní stále precizně porovnávali. Tomuto 

problému by podle mého názoru pomohlo zadání jasně formulovat alespoň tři 

hlavní rozdíly mezi texty, žáci by tak ve své práci viděli jasný výstup.  
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Hádanku o grafické úpravě knihy žáci řešili se zaujetím, skupina A 

identifikovala svou knihu okamžitě, skupiny B a C se pár okamžiků přely, ale 

pak se správně rozhodly každá pro svou knihu. Zde by bylo vhodné, kdyby žáci 

svou volbu ještě zdůvodnili.  

B.3 

Oproti očekávání děti v této části nepřišly s mnoha rozdíly. Důvodem možná 

bylo výše zmíněné příliš volné zadání úkolu. Pracovní list s nastíněnými 

oblastmi zkoumání, o kterém jsem pro tento bod uvažovala, by v případě této 

třídy mohl být vítaným průvodcem pro porovnání textů. Žáci nebyli příliš 

soustředění ani v průběhu diskuse o rozdílech mezi texty, kterou přesto 

považuji za poměrně podnětnou, nikoli však za rozvíjející. 

C.1 

Úkol adaptace bajky pro děti žáky zaujal a ti aktivně přicházeli se strategiemi 

úpravy textu. V jejich příspěvcích figurovaly převážně tyto taktiky: zakončení 

příběhu dobrým koncem a jiné změny v příběhu bajky, zařazení vtipných 

situací, úprava slovní zásoby (v tvorbě se v několika případech projevuje 

synonymem šnek pro slovo hlemýžď), vysvětlování situací či obohacení o 

detaily.  

Samotná tvorba pak probíhala bez problémů, dvojice spolupracovaly poměrně 

zaujatě. Některé z nich se předlohy držely více, jiné méně. Zápletka většinou 

zůstávala zachována, žáci však různými způsoby přistoupili k přímé řeči i 

k příběhu, k němuž domýšleli různé podle svých preferencí. Text předlohy 

uchopili různými způsoby a vyvodili z něj rozdílná ponaučení. Práce dětí by se 

daly podle vývoje příběhu a jeho zakončení rozdělit do čtyř kategorií:  
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- Vrána přelstí orla a hlemýždě spořádá sama. 

- Vrána orlu poradí, jak hlemýždě rozbít a společně si pak pochutnají. 

- Hlemýžď je zachráněn a z příběhu vyvázne živý. 

- Hlemýžď se spojí s přáteli a společně udolají vránu. 

Několik pisatelů se pokusilo příběh vtipně aktualizovat. V jednom z takovýchto 

textů hraje orel basketball s liškou o to, kdo hlemýždě sní, v jiném se pak orel 

a vrána pohybují v letové hladině Boeingu 777 a jsou usmrceni jeho motory. 

Ukázky dvou žákovských adaptací uvádím na konci této podkapitoly, pro 

zachování autenticity také tentokrát bez úprav. 

C.2 

Většině žáků dělalo značné problémy nečíst svou adaptaci celou a vybrat jen 

úryvek. Někteří z nich si poradili tak, že vypustili první větu, zbytku příběhu 

se však již nemínili vzdát. Děti si navzájem naslouchaly, vtipné pasáže textů 

spolužáků oceňovaly smíchem. 

O nutnosti některé původní texty pro děti upravovat diskutovali žáci celkem 

angažovaně, argumentující strany byly početně poměrně vyrovnané. Důvody 

pro adaptaci bylo především zvýšení poutavosti a čtivosti, druhá strana 

zastávala názor, že děti nemají problém pochopit texty neupravené a že úprava 

je tudíž nadbytečná. Tyto názorové tendence byly zřetelně patrné i z rozdílů 

v žákovské tvorbě.  
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Ukázka tvorby 4.3 Adaptace Ezopovy bajky pro děti 

 

 

Ukázka tvorby 4.4 Adaptace Ezopovy bajky pro děti 

 

  

Orel, hlemýžď a vrána 

Orel chytil hlemýždě, který spokojeně lezl na poli. Chtěl s ním uletět, ale hlemýžď se 

schoval do svého domečku. Orel nevěděl co s ním! Už ho chtěl nechat a odletět pryč, ale 

najednou je viděla vrána a povídá: „Orle, orle co to vyvádíš, na hlemýždě se musí chytře! 

Vezmi kámen, a nech ho z výšky spadnout na hlemýždě. Ulita se rozbije a zbyde vnitřek, 

který si pak rozdělíme.“ „Tak dobře“ řekl orel. Zatím jdi nasbírat nějaké bylinky a 

společně ho potom sníme. Vrána odletěla a orel mezitím roztlučil hlemýždě na jemnou 

kaši. Když se vrána vrátila, kaše už byla na stole, okořenili ji a společně ji snědli! 

Ponaučení: Pomoz, a odměna tě nemine! 

 

Orel, Šnek, Vrána a kuchař 

Jednou si šnek vykračoval v lese, když ho orel našel. Šnek se skulil do domečku a 

zachumlal se do postele. Orel ho zkoušel vyklovat zobákem, ale najednou slyšel za sebou 

skřehotavý hlas: „Nemá to cenu, Orle!“ řekla vrána. „Já ti šneka pohlídám a ty si běž do 

svého hnízda pro kladívko. Rozbouchneš šnekův domeček a vykloveš toho lenocha 

z postele.“ Orel přikývl, obrátil se a letěl pryč. 

Vrána šneka popadla a letěla do Francie, protože tam šneky normálně jí a chtěla, aby jí 

to nějaký moc dobrý kuchař připravil. A co bylo s orlem? Ten se vrátil s kladívkem a 

zjistil co se stalo. Od té doby vráně nevěřil. 

Ponaučení: Cizím nevěř! 
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4.3  Realizace a reflexe plánu hodiny: Tvorba podle 

kritérií 

 

Ze všech tří popsaných hodin probíhala tato za nejvyšší hladiny hluku. 

Vyskytovalo se zde několik jedinců, kteří svým chováním vytvářeli nezdravé 

klima třídy a upozaďovali žáky, jež výuka zajímá a baví. Jedním z faktorů 

mohlo být tropické horko, které v podkrovní třídě vystupovalo na 32°C. 

Takovéto situace jsou však pravděpodobně ve třídě standardem, protože i přes 

zmíněné skutečnosti považovala třídní učitelka chování žáků za přijatelné a 

v rámci mezí. Navzdory silné nekázni však v průběhu hodiny vznikaly velmi 

kvalitní texty. U žáků docházelo k procesům poznávání a cíle hodiny byly 

částečně naplněny. Po prostudování tvorby, která v průběhu hodiny vznikla, 

jsem vyrozuměla, že zvídavé děti nejsou se situací ve třídě spokojeny a že rušící 

žáky považují za silně obtěžující. 

A.1 

V prvním tvůrčím úkolu víceméně všichni žáci splnili zadaná kritéria. Kromě 

textu jedné dívky, která převyprávěla Ezopovu bajku, by se tvorba žáků dala 

přibližně rozdělit do těchto skupin: 

- Obecně platná doporučení pro jednání se zvířaty  

- Texty o domácích zvířatech, převážně jejich popis a rady k chovu 

- Příběhy s domácími zvířaty, kde autor vyvozuje ponaučení z problémové 

situace, která vznikla na základě pochybení člověka 

Žáci: ŽŠ Brána jazyků, třída 5. D, 26 žáků 

Datum a čas: 11. června 2014, 2. a 3. vyučovací hodina (8:55 – 9:40 a 10:00 – 10:45) 
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- Smyšlené příběhy o zvířatech, která v nich jednají jako lidé s více či 

méně výrazným morálním ponaučením 

Výše zmíněné skupiny by byly přibližně stejně početné, u posledně zmíněného 

typu textu by výrazně převažovaly autorky.  

Třída není na tvůrčí psaní příliš zvyklá, takže několika chlapcům dělalo psaní 

značné potíže, a přestože jsem se snažila tyto žáky individuálně motivovat, tři 

z nich setrvali po celou dobu nad prázdným textem a o psaní se nepokoušeli. 

Pro nedostatek činnosti však bohužel rušili své spolužáky, kteří tak neměli na 

práci potřebný klid, čímž bylo negativně ovlivněno celkové klima třídy. 

A.2 

Odpovědi žáků na otázku proč v bajkách vystupují zvířata byly pestré a obsáhly 

množství důvodů, z nichž jde několik vybraných uvádím: lidi jsou příliš 

komplikovaní, zvýrazní se tím vlastnosti, rozdíly jsou viditelnější, zajímavější 

téma, zvířata se líbí dětem.    

V rámci reflexe žáci porovnávají bajku Liška a čáp se svými texty a uvažují, 

čím se bajka liší. Přibližně třetina žáků se domnívala, že by jejich text mohl být 

bajkou, přibližně třetina byla opačného názoru, zbytek se nevyjádřil. Své texty 

poměrně dobře vyhodnotili oba žáci, kteří se je uvolili přečíst jako příklad.  

B.1 

Téma sporu o to, kdo je lepší se jeví jako dobře vybrané. Žáci uváděli množství 

oblastí, ve kterých by se protagonisté mohli poměřovat a při tvorbě neměli 

s uchopením tématu žádné větší problémy. Zádrhelem ovšem bylo nalezení 

ponaučení, a to proto, že chování některých žáků téměř znemožňovalo diskusi. 

Z několika žákovských návrhů jsem nakonec nedemokraticky vybrala já, a to 

tvrzení všichni jsou si rovni, se kterým přišly dvě dívky. 
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Žáci se seskupili do osmi tvůrčích týmů (šest trojčlenných, dvě čtveřice) a 

polovina skupin se odebrala psát do přilehlých chodeb, kde bylo nepatrně 

chladněji než ve třídě. V týmech se zapojili i ti jedinci, kteří měli s první 

tvorbou problémy.  

Skupiny vytvořily povětšinou smysluplné texty, které všechny směřovaly 

k vybranému ponaučení, a ve všech kromě jedné výjimky se hlavní postavy 

nacházely ve sporu. Zadané zvíře bylo pokaždé obsaženo, ve čtyřech z osmi 

textů autoři vycházeli z vlastností těmto zvířatům obvykle přisuzovaných. Níže 

uvádím (opět v původním znění) příklad jednoho z textů, který osobně považuji 

za nejpovedenější. 

Ukázka tvorby 4.5 Bajka podle zadaných kritérií 

 

B.2 

Reflexe v kruhu jsem se kvůli celkovému chování třídy poněkud obávala, žáci 

však oproti mému očekávání byli relativně soustředění a respektovali právo na 

slovo druhých. Žáci se navzájem poslouchali, hodnotili dodržení zadaného 

tématu a ponaučení a posuzovali, zda se jedná o bajku. 

  

Bajka o lvu 

Hádali se jednou dva lemuři o to, kdo je lepší pískač. Hádali se a hádali, ale nemohli se 

schodnout. Tak se rozhodli že půjdou za samotným králem zvířat. Lev je přijal a vyslyšel 

jejich spor. Poté chvíli přemýšlel a řekl: „Dám vám tři úkoly, a ten z vás, který je splní 

lépe vyhraje spor.“ I dali se lemuři do plnění úkolů. Každý vyhrál jeden úkol. Teď přijde 

na řadu ten třetí – lví řev. To nikdo z lemurů nedolázal. I rozzuřili se velice na lva a 

vyčítali mu, že jim při sporu nepomohl. Král pravil: „Chtěl jsem vám pouze ukázat, že 

jste si v pískání rovni, a jste si rovni i se mnou, neboť vy neumíte řvát, a já neumím 

pískat. Každý umíme něco jiného a tak to má být. 
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C.1 

Koncem hodiny se bohužel již nedostávalo příliš času, protože poměrně velké 

množství se ho promarnilo kvůli nekázni. V kruhu jsme tedy problematiku 

alegorie pouze nastínili, připravený rozhovor jsme vedli ve zkráceném režimu, 

kdy těžiště úvah bylo přesunuto na učitele a žáci měli k vlastnímu vyvození 

poznání méně prostoru, než bylo plánováno. 

C.3 

Celkovou reflexi jsem kvůli blížícímu se konci hodiny zařadila před poslední 

tvorbu, aby žáci mohli v rozdílném tempu nerušeně dopsat své texty. Žáci 

reflektovali své dnešní poznatky pouze ve dvojicích bez sdílení se zbytkem 

třídy. Na otázku koho psaní bavilo (škála hodně – středně – vůbec) byly 

odpovědi přibližně rovnoměrně rozdělené. 

C.2 

Podle očekávání byla většina žáků úkolem silně motivována, přesto se však 

našlo několik jedinců, kteří tvorbu zcela ignorovali.  

Ve svých příbězích o zvířatech žáci většinou popisovali třídní jevy. Projevily 

se vztahy mezi žáky či výstřední chování některých z nich. Velmi zajímavý pro 

mě byl fakt, že větší množství pisatelů zmiňovalo jednoho konkrétního jedince, 

který svým neustálým vyrušováním soustavně znepříjemňuje průběh hodin 

(příkladem takového textu je Ukázka tvorby 4.6, jejíž autorkou je žákyně 

ruského původu). V několika textech pak vyvstávají postavy dvou učitelů, 

jednoho z nich děti považují za nespravedlivého, druhého za příliš 

autoritativního (také osobnost toho učitele se projevuje v textu Ukázka tvorby 

4.6). Třetí oblastí, spíše méně početně zastoupenou, pak byly vrstevnické 

kolektivy mimo školu.  
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Obecně se dá říct, že pisatelé se ve svých textech nesnažili skutečné 

představitele zvířecích postav příliš skrývat, ba právě naopak. A nikoli 

překvapivě, zvířata ve všech textech do jednoho jednala jako lidé. 

Ukázka tvorby 4.6 Skrytá rada 

 

  

Žila jedna opice. Ona všech otravovala. Za několik let naučila ostatních opic otravovat. 

To bylo hrozný! V lese pořád byl rámus. Stichnul jen když lev zařve. Ale stichnul jenom 

na hodinu. Když uplynul rok začali i ostatní zvěři zlobit. Už nikdy ten les nebude tichý. 

A to jenom kvůli té opici! 
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5. Závěr  

Těžiště této diplomové práce spočívalo v její praktické části, přičemž stěžejní 

byly návrhy tří dvouhodinových učebních plánů, jejich realizace a reflexe. 

Ústředním bodem všech plánů hodin byla tvorba, která sloužila jako nástroj 

poznávání. 

Všechny navrhované hodiny byly odučeny v plné délce, každá z nich v jiné 

třídě pátých ročníků základních škol. Významným rozdílem mezi třídami byla 

míra jejich předchozí zkušenosti s žákovskou literární expresivitou. Třídy se 

dále velmi lišily z hlediska kázeňského, což se silně podepsalo na mém 

subjektivním dojmu z jednotlivých odučených hodin.  

Je pro mě překvapujícím a důležitým zjištěním, že i přes výše zmíněné 

odlišnosti, nebyly v kvalitě žákovské tvorby jednotlivých tříd významné 

rozdíly.  

Na základě realizace návrhů hodin a jejich reflexe jsem v oblasti literární 

výchovy dospěla k následujícím zjištěním: 

- Jedenáctiletým žákům nedělá problémy převedení zhutnělé alegorie na 

skutečný příběh.  

- Tito žáci hojně vztahují bajku na svou osobní zkušenost.  

- Žáci projevují schopnost vyjádřit konkrétní životní situace skrze 

prostředky obraznosti.  

- Na základě vlastní písařské zkušenosti někteří z nich definují termín 

alegorie. 

- Velká část žáků má utvořený vlastní názor na nutnost úpravy textů pro 

děti a dokáží si jej obhájit. 

- Žáci v mnoha případech volí vhodné strategie pro úpravu původních 

bajek pro děti.  



72 

 

- Na základě zadaných kritérií žáci dokáží napsat útvar blížící se bajce. 

- Naprosté většině žáků činí obtíže zredukovat příběh na rozsah bajky, 

mají spíše tendence děj rozepisovat a vyprávět.  

Tato diplomová práce ověřila, že jedenáctiletí žáci jsou schopni rozkrýt 

alegorický princip v bajce a objevovat v tomto žánru obsažené symbolické 

významy, čímž byl splněn její cíl. 

Navrhuji využít schopnosti jedenáctiletých žáků adaptovat původní bajky pro 

děti. Na základě odučených hodin jsem zjistila, že žáci jsou schopni vytvořit 

velmi kvalitní literární texty. Mají svůj vlastní názor na úpravu textů pro mladší 

děti, a jelikož jsou sami ještě dětmi, je pravděpodobné, že se dokáží ve své 

tvorbě přiblížit spolužákům z nižších tříd lépe než my dospělí. Zajímavým 

projektem by mohlo být vytváření knižní podoby adaptace bajek pro druhou 

třídu základní školy, kdy by žáci pátých tříd za vedení svého učitele vybrali, 

upravili a ilustrovali původní bajky a vydali je jako knihu. O různých vedlejších 

přínosech této eventuální činnosti se myslím není potřeba šířeji rozepisovat.  

Po napsání této diplomové práce mám v úmyslu využívat žákovskou literární 

expresi ve své pedagogické praxi co nejvíce, protože se osvědčila jakožto silně 

rozvíjející činnost a nástroj poznávání literárních zákonitostí. Těžiště práce 

v hodinách se navíc prostřednictvím tvorby převádí z učitele na žáky, což 

zvyšuje podíl jejich aktivní činnosti. 
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