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ANOTACE 

Bakalářská práce pojednává o využití dramatické výchovy ve školní družině. Zkoumá 

uplatnění dramatických her a výchovných příběhů, kterými si děti osvojují a rozvíjejí 

určité dovednosti. Cílem praktické části je sestavit takový projekt, který vede k podpoře 

skupinového cítění formou dramatických her a cvičení, a následně analyzovat změny 

v sociální skupině mladšího školního věku. Teoretická část se věnuje tématům dramatická 

výchova, školní družina, mladší školní věk a sociální skupina. 
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ANNOTATION 

The bachelor thesis deals with the use of drama in education in school club. It studies 

application of dramatic games and educational stories that help children to learn 

and develop their specific skills. The aim of the practical part is to create the project that 

support the social feeling with dramatic games and exercises and then analyze behavioral 

changes of the group younger school age. The theoretical part focuses on drama 

in education, school clubs, younger school age and social group. 
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1 Úvod 

Hra je činnost, která má své nezastupitelné místo v dětském světě. Je prostředkem 

pro poznávání, získávání nových dovedností a zkušeností, osvojování vzorců chování, 

postojů a v neposlední řadě uspokojuje potřeby a rozvíjí zájmy dítěte. Časem se hra vyvíjí 

a mění, ale v průběhu celého života člověka nevymizí, protože ze hry člověk čerpá 

své nabité zkušenosti. 

V návaznosti na důležitost hry chci sestavit takový projekt, který podpoří sociální cítění ve 

skupině dětí ve školní družině a poskytne možnost zlepšení klimatu třídy, a to formou 

dramatických her v úzkém propojení s výchovnou pohádkou. Dramatické hry 

jsou zaměřené na zlepšení kontaktu ve skupině v souvislosti s prožitkem. Děti vstupují 

do situací, řeší problémy, jednají a komunikují s druhými. Je to ale jen „jako“ a tím se učí, 

připravují se na situace, se kterými se setkají už doopravdy, v běžném životě. 

Cílem je vytvoření projektu obsahující dramatické lekce propojené s výchovnou pohádkou 

z knihy Dědečku, ještě vyprávěj (2014), na které je stavěný celý projekt a má motivační 

funkci. Lekce na sebe navazují, obsahují předčítání výchovného příběhu, dramatické hry a 

cvičení včetně reflexe. Projekt je určený pro děti mladšího školního věku a lze ho využít 

ke zlepšení skupinového cítění, k podpoře pozitivního třídního klimatu nebo osvojení 

správného chování. Dalším cílem je posouzení změn sledované sociální skupiny. Popis 

sociální skupiny před realizací projektu a analýza sociální skupiny po projektu 

je samostatnou kapitolou praktické části, kde lze ověřit účinnost projektu. Přínosné 

a podstatné je dílčí hodnocení každé lekce, které zhodnocuje aktivity z pohledu dětí 

a vedoucího, podchycuje nedostatky a přináší poznatky ke zlepšení. 

Téma jsem si zvolila vzhledem k mému zaměstnání, práci vychovatelky ve školní družině. 

V minulém roce jsem vedla děti 1. třídy, kterou navštěvovalo 18 kluků a 9 holek. 

Působením rozmanitých povahových rysů i rozlišného výchovného působení z rodiny 

a z předchozího výchovně-vzdělávacího zařízení, zejména u chlapců, nebylo snadné 

navodit rovnováhu a soulad mezi dětmi, a proto ve skupině vznikaly konflikty, rozepře 
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i projevy agresivního chování. Tato zkušenost v době rozhodování o tématu bakalářské 

práce mě navedla k vytvoření projektu, který podpoří skupinové cítění v kolektivu. 

Dramatická výchova je založena na prožitku a hře. To dává dramatickým hrám, 

za podmínek správného zařazení a využití, potenciál ke zlepšení vztahů ve skupině. 



9 

Teoretická část 

2 Vymezení pojmu dramatická výchova 

S dramatickou výchovou se setkáváme ve vzdělávacích a volnočasových institucích, 

kde prioritně rozvíjí u účastníků sociální poznání. V zájmové činnosti je cílem většinou 

divadelní představení. Vzdělávací instituce využívají metody dramatické výchovy 

ve výukových předmětech nebo k rozvoji osobnosti, některé její prvky se vyskytují 

i v terapiích. 

Uvádím dvě pojetí, které vystihují mé osobní vnímání dramatické výchovy: 

Průcha (2009, s. 59-60) v pedagogickém slovníku definuje pojem dramatická 

výchova: Využívání dramatizace, tj. prvků a postupů dramatického umění, ve výchově 

a vzdělávání. Dále dramatickou výchovu popisuje jako nástroj napomáhající k rozvoji žáka 

v oblasti osobnostní a sociální a to navozením situací podobným těm skutečným, 

což pro žáky znamená znovu prožít a zažít situace, které již zažili nebo v budoucnu zažijí. 

Pomáhá to jedincům orientovat se, hledat řešení, rozhodovat se, projevovat se a naopak 

porozumět projevům druhých. Podporuje porozumění a spolupráci. 

Machková popisuje dramatickou výchovu jako učení, konkrétněji aktivní poznávání vztahů, 

prozkoumávání sociálních interakcí a situací v sociálním kontextu v navozených situacích. 

(Machková 2007-B, str. 32)  

Úplně prvotní pojem drama se vyskytuje v Aristotelésově Poetice, ve které dedukuje slovo 

od řeckého drán – jednat. Avšak novější pojem dramatická výchova vznikl z anglického 

jazyka a z něho jsou i přejaty odvozeniny. Existují různá slovní spojení: tvořivá dramatika, 

tvořivé drama, drama ve výchově, výchovná dramatika. (Machková 2007-B, s. 32) 

Důležitý a související pojem výchovná dramatika Valenta (1995, s. 28) vysvětluje jako 

učení sociální zaměřené na rozvoj osobnosti, učení prosociálnímu chování a učení v rámci 

uměleckého rozvoje. Jedná se o konkrétní výchovné pojetí, kdy základy jsou přejaty 

z dramatu a divadla a klíčový není výsledek, ale sám proces. Obsahem výchovné 

dramatiky jsou cvičení rozvíjející různé oblasti osobnosti člověka, ale zásadní činností 



10 

je hraní v rolích. Hra v roli je ve výchovné dramatice prioritou už proto, že čerpá z divadla 

a vede ke všestrannému rozvoji osobnosti, ale také pracuje s příběhem, konfliktem, 

napětím a řeší problémy. 

V rámci zájmové výchovně-vzdělávací činnosti vnímám dramatickou výchovu jako 

spontánní a aktivní činnost založenou na prožitku a při které probíhá osvojování sociálních 

dovedností, schopností a hodnot a získávání osobní zkušenosti. Toto vlastní shrnutí pojímá 

myšlenku, která je pro mě důležitá při přípravě projektu. 

2.1 Cíle dramatické výchovy 

Mluvíme-li o dramatické výchově, tedy záměrném působení na jedince, nesmíme 

opominout její cíle. Cíle jsou ve výchově prioritou a stanovují si je instituce či vedoucí 

na základě preferovaných potřeb. Objevují se i názory, že dramatická výchova tvoří 

komplexní systém, který lze využít ke všemu a ve všem, ale má i své limity (Valenta 2008, 

81). Dramatickou výchovu zajisté lze využít k rozvoji osobnosti v různých oblastech, ale 

ne například k osvojení učiva z chemie. Machková ve svých publikacích popisuje 

konkrétní cíle využití dramatické výchovy. Její forma pojetí tématu je pro práci účelná 

a proto jsem si ji vybrala k podrobnějšímu nastudování ze dvou jejích odborných publikací. 

a) Sociální rozvoj je zaměřen na získávání zkušeností v sociálním kontextu. Orientuje 

se na osvojení si schopnosti vnímat druhé, jejich stanoviska a pocity, chápat jednání 

druhých i vlastní jednání. Sociální rozvoj se dotýká problematiky interakce mezi 

jedinci (která je podrobněji popsána v následujícím odstavci – komunikativní 

dovednosti), vztahy mezi nimi a sociální percepce, konkrétně dovednost: 

 empatie: empatie se charakterizuje uvědoměním si a porozuměním emocím, 

prožitkům a psychickým stavům druhého člověka. (Průcha 2009, s. 68) Získání 

empatie je důležitou fází v morálním vývoji při tvorbě hodnot; 

 spolupráce: spolupráci je potřeba rozvíjet k souhře ve skupině. V dramatické 

výchově se využívají pomocná cvičení, kde kooperují jedinci mezi sebou, 

ve dvojicích a skupinkách. (Machková 2007-A, 51-56) 
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b) Komunikativní dovednosti považuji jako prioritu, která utváří skupinu. Výstižně 

popisuje komunikaci Hadj-Moussová (2012, s. 119), když říká, že komunikace 

sociální vztahy odráží, ale zároveň je utváří. V rámci dramatické výchovy 

Machková (2007-B, s. 52) rozvádí komunikační dovednosti jako: 

 schopnost vyjádřit svoje myšlenky, postoje a pocity, sdělit je tak, aby byly 

srozumitelné pro druhé; 

 přijímat myšlenky, postoje a pocity druhých, porozumět jejich významu 

i tzv. podtextu, tj. i jejich motivaci, cílům a účelu, pochopit, „co tím chce druhý 

říct“. Jedná se tedy o umění naslouchat. V situačním kontextu, ve hře v roli, 

ale vcelku ve všech formách dramatické výchovy se komunikace uplatňuje 

s cílem vybavit jedince do života. (Machková 2007-B, s. 52-53) 

c) Další cíl, který je uplatňován v dramatické výchově je schopnost kritického myšlení 

a to v situacích představující problém, o kterém je třeba přemýšlet, být schopen 

jednání, kladení otázek či posuzování rozličných variant a následně ho řešit. 

Dramatická výchova zprostředkovává situační hry, kdy nehrozí žádné sankce, 

ale kdy dává jedinci svobodu a možnost interpretace vlastních myšlenek 

bez ostychu. Vedle schopnosti kritického myšlení, je důležité podněcovat 

k samostatnému a osobitému myšlení, kdy se jedinec učí kultivovaně vyjadřovat 

vlastní myšlenky a názory a následně je uplatnit v rámci skupiny. (Machková 

2007-A, s. 18-19) 

d) Podstatnou skupinu tvoří emocionální rozvoj. Dramatická výchova umožňuje 

jedinci seznámit se s různými emocemi, prožít si rozmanité city, které v běžném 

životě kontrolujeme a potlačujeme s ohledem na společnost nebo hůře, 

jsou výchovou usměrňovány. Dramatická výchova je vhodnou alternativou 

navození situací, které vedou k ventilaci nahromaděných emocí, což prospívá 

k psychickému uvolnění. Důležité je pochopení, že city pozitivní i negativní 

jsou přirozenou součástí vnitřního života každého člověka, a že je potřeba naučit 

se je navenek vyjadřovat s ohledem na okolí. (Machková 2007-B, s. 54) 
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e) Dramatická výchova učí sebepoznání a sebekontrole. Správně volené a vedené 

činnosti nám umožňují dosáhnout: 

 pozitivního sebepojetí, tj. zdravého sebevědomí. Sebepojetí definuje Průcha 

(2009, s. 259): Představa jedince o svém já. Vyvíjí se ve vztahu k okolnímu 

světu, je sociálním světem ovlivňována, je jedincem před světem bráněna. 

Dramatická výchova dokáže vytvářet osobní jistotu a odstranit pocity vedoucí 

k sebepozorování. Při specifických činnostech hráči mají možnost zažít různé 

sociální role a postavení. Méně průbojní a úspěšní dostávají příležitost být 

potřební, ukázat své schopnosti, být respektováni a přijímáni, z čehož plyne 

zisk jistoty. Jedinci sebejistí se naučí respektovat a brát ohled na druhé. 

Zde pochopí, že každý má svou cenu. (Machková 2007-B, s. 54) 

f) Rozvoj obrazotvornosti a tvořivosti, jiní autoři užívají názvy jako „rozvoj 

představivosti a fantazie“, „podpora a uplatňování intuice“, „tvořivost“. 

Tato duševní činnost je důležitá pro vytváření protiváhy k jednostranným 

a monotónním činnostem, především intelektuálním. Vychází z psychických 

procesů, ve kterých se objevuje inspirace, fantazie, intuice, ale netýká se jen umění. 

Pomáhá nalézat řešení k nezvyklým situacím a uplatňuje se v mezilidských 

vztazích. (Machková 2007-A, s. 18) 

g) Poslední významnou skupinu cílů zastupuje estetický rozvoj, umění a kultura. 

Uvádí jedince do divadelního umění, učí ho jej vnímat, seznamuje ho s divadelními 

složkami a snaží se vyvolat o umění a kulturu zájem. Cílem je osvojit si hru v roli, 

dovednost improvizace, rytmické cítění, komunikaci verbální i neverbální, 

divadelní techniku a další. (Machková 2007-B, s. 55) 

Určení výchovného cíle se volí podle životní filozofie jedince, instituce, situace, zkušenosti 

hráčů a proměňuje se podle aktuálních potřeb. Výčet výše uvedených cílů a hodnot je proto 

rámcový. Konkrétní plán je vhodné stanovit dle individuálního uvážení. 
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2.2 Řídící role pedagoga dramatické výchovy 

Role učitele dramatické výchovy je složitější oproti učiteli výukového předmětu, 

protože nepředává informace vědomostní, ale plánuje činnosti, které podněcují aktivitu 

a psychosociálně rozvíjí osobnost. Základní metodou dramatické výchovy je improvizace, 

ale přesto učitel hodinu promyšleně plánuje s různými variacemi. Práce s žáky probíhá 

přímo – vysvětlování, slovní formulace a nepřímo – hra v roli. 

Z historie, ale i ze současnosti lze vysledovat různé typy učitelů. Jedno z možných dělení 

zmiňuje Machková (2007-B, s. 184-186) ve své literatuře. Vzhledem k úzké spojitosti 

s dramatickou výchovou, rozhodla jsem se ho do této části zařadit. 

Jedná se o dělení podle přístupu učitele k žákovi. První přístup, tzv. transmisivní, kladoucí 

důraz na transmisi, vyznačující se pasivním předáváním co nejvíce poznatků o daném 

oboru. Druhý, konstruktivní způsob přístupu – vyznačuje se konstruování poznatků 

na základě aktivního získávání nových informací získaných z různých zdrojů s původními 

představami žáka. 

Pro dramatickou výchovu je nejžádanější a nejpřijatelnější druhý typ pedagoga. Dospělý 

je autoritou, ale i partnerem a respektuje význam dětství, podává pomocnou ruku 

při hledání hodnot. J. Koťa dále rozvíjí: Úkolem učitele je spíše napomáhat dítěti 

odhalovat souvislosti ve světě. Do centra pozornosti ve výchovném dění se dostávají 

setkání s dítětem, vzájemná oslovení a porozumění, jakož i partnerský dialog. (Machková 

2007-B, s. 184) 

Konkrétněji Zuzana Hadj-Moussová (2012, s. 58) ve své literatuře popisuje žádoucí 

profesní rysy osobnosti učitele: 

 vyrovnaná osobnost, 

 odolnost vůči frustraci, 

 prosociální zaměření, 

 altruismus, 

 etické a morální kvality, 

 schopnost sebereflexe, 

 odpovědnost. 
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Jako potřebné kompetence uvádí: 

 komunikační dovednosti, 

 empatie, 

 vřelost, 

 otevřenost, 

 pozitivní ladění, 

 respekt k ostatním. 

Další dva mnohdy uváděné typy pedagogů jsou založeny na jejich zaměření. Paidotropové 

jsou zaměřeni více k dítěti, žákovi. K předmětu, oboru a na vysoké odborné úrovni 

přednostně přistupují především logotropové. Nelze, aby pedagog opomíjel jedno 

nebo druhé. Paidotropové se spíše úspěšněji realizují v mateřských školách, kdežto 

logotropové u teenagerů a starších, kde uplatní jejich odbornost. (Machková 2007-B, s. 185) 

Jak bylo výše uvedeno, důležitým specifikem učitele jsou jeho osobnostní rysy, tedy 

charakteristika učitele, a podle Kristy Bláhové (1996) konkrétně pro dramatickou výchovu 

jsou žádoucí tyto schopnosti a dovednosti: 

 tvořivost, 

 rozvinutá představivost a fantazie, 

 rozvinuté fabulační schopnosti, 

 schopnost naslouchat, 

 citlivost v jednání (empatie), 

 pohotovost a pružnost v jednání, 

 citlivá vnímavost k reálnému a literárnímu světu, 

 vynalézavost, 

 pozitivní přístup ke skupině, 

 umění reflexe, 

 základní znalosti a dovednosti z oboru divadla, 

 pedagogická expresívnost. 
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Ideální učitel je ten, který nejen nechá svoje schopnosti rozplynout a přetavit v osobnost 

žáka, ale kdo si ještě k tomu dovede v této práci najít způsob seberealizace.  

(Machková 2007-B, s. 185) 

Koťátková (1998, s. 221) ve své publikace přehledně zobrazuje speciální předpoklady 

pedagoga pro úspěšnou práci a dělí je do dvou kategorií, ze kterých si dovolím popsat 

pro mě nejzajímavější. Podmínky úspěšného vedení skupiny v dramatických lekcích, které 

uplatňuji při své práci se skupinou, jsou: 

 učitel se stává součástí skupiny, akceptuje průběh, svým působením pozitivně 

ovlivňuje klima; 

 věří ve svou práci, ale i v možnosti skupiny jednotlivců; 

 svou pozornost zaměřuje na každého člena, toleruje jeho individualitu; 

 využívá schopnost empatie; 

 vyjadřuje své pocity, negativní i pozitivní, vyváženě; 

 splňuje profesní rysy a kompetence učitele; 

 prožitek a racionalita, prožívání a chováním je v souladu. 

Z požadavků na učitele dramatické výchovy uvádím: 

 um naplánovat, vytvořit lekci s dramatickými prvky, reagovat a podněcovat vzniklé 

situace; 

 mít schopnost reflexe; 

 uplatňovat metody a techniky dramatické práce a zásady didaktické. 

(Koťátková 1998, s. 221) 

Závěrem shrnuji důležitost vztahu učitele a žáka, o kterém píše Machková (2007-B, s. 43). 

Vztah mezi subjekty je zakládán na spolupráci a partnerství, vzájemném respektu. Podpora 

aktivity žáka vzhledem k aktuálnímu stavu a celkovému zájmu, s cílem dosažení nejvyšší 

možné úrovně rozvinutí individuality. 
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2.3 Metody a techniky dramatické výchovy 

Valenta specifikuje techniky jako konkretizace metod. Technika vyžaduje, aby člověk 

jednal, do činnosti se sám zapojil. Vede k cíli a osvojení konkrétní dovednosti. V literatuře 

se setkáváme, že pojmy technika a metoda splývají. 

Pojem metoda vznikl ze slov meta a (h)odos. Je to spojení řeckých slov, znamenající „cesta 

k…“ Valenta ve své knize vysvětluje pojem metoda různými pěti způsoby. Pro moji práci 

a pro mě nejpřijatelnějším vysvětlením je, že pojem metoda označuje konkrétní postup, 

konkrétní činnost žáka a učitele. Metody je možné vidět v hodině, při činnosti žáků. Jedná 

se o určitý výchovný systém, který je promítnut do reality. Reflexe, diskuze, monology, 

průpravná cvičení. 

Typ metody využívaný v praktické části je cvičení. Cvičení Valenta popisuje jako postup, 

který se snaží naučit dovednost a použít již naučenou dovednost. 

Cvičení v dramatické výchově jsou začleněny do oblasti tzv. průpravy. Jedná se o hlasová 

cvičení, pohybová cvičení, smyslová cvičení a lze cvičit postup řešení problémů. (Valenta 

2008, s. 46-49) 

2.4 Průpravné hry 

Hra provází člověka od narození, po celý život a je jeho nezbytnou součástí. Je to beze 

sporu základní a nejpřirozenější činnost, kterou si neseme od dětství a která 

je v této zásadní době výchovným prostředkem, kdy se dítě učí a poznává svět kolem sebe. 

Hra přispívá k duševnímu, fyzickému a sociálnímu vývoji, pomáhá navazovat kontakt 

s dospělými a vrstevníky. Nedostatek podnětů a her má na dítě značný negativní působení. 

Vznik průpravných her a cvičení vychází z folklorních a společenských her. Viola 

Spolinová, divadelnice a divadelní pedagožka vytvořila řadu cvičení, her a improvizací. 

Základním pilířem těchto her je problém, který je ve hře řešen. Hráči ve hře využívají 

získané dovednosti v nových kontextech, reakce tedy je spontánní a osobitá. Hráč dostává 

informaci, co má hrát, ne jak; není správná – špatná varianta, jak vysvětluje Machková 

(2007-B, s. 112) strategie V. Spolinové. Rozmezí mezi hrou a cvičením je velmi úzké, 

až v některých bodech se vzájemně prolíná. Společným znakem her a cvičení je zaměření 
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se a rozvíjení určité psychické schopnosti, dovednosti formou uměle navozené situace 

a v podstatě mají pomocný či podpůrný charakter. 

Smysluplnou a správně funkčně vytvořenou hodinu je důležité stavět na konkrétním 

tématu – podstatě hry. Lekci, která využívá hry a cvičení s dramatickými prvky lze zařadit 

do různých pedagogických organizací, tady ale nemluvíme o dramatické výchově. 

Machková (2007-B, s. 115) uvádí, že pouze využíváme některých postupů dramatické 

výchovy, ať už je to ve vyučovacím předmětu nebo začleňujeme hry do struktury 

volnočasové organizace. 

Hry a cvičení – rozvíjení sociálních dovedností a vztahů 

Někteří pedagogové označují skupinu cvičení jako skupinovou dynamiku (Machková 

2007-A, s. 110). Tyto hry a cvičení jsou v projektu prioritou, protože společnou vlastností 

her je komunikace, kontakt – interakce, vedou ke spolupráci a vzájemnému poznání mezi 

hráči v různorodých situačních souvislostech a především rozvíjí skupinové cítění. Hry 

rozvíjející skupinovou citlivost jsou náročné, a proto pedagog musí přípravu lekce tvořit 

s vnímavostí a ohledem na skupinu. 

Hry a cvičení – rozehřívací a uklidňující 

Rozehřívací cvičení se zpravidla zařazují na začátek hodiny, aby lekce mohla začít 

a v celém průběhu vše správně fungovalo. Nemají žádný hlubší smysl, jejich význam 

je připravit hráče k dalšímu cvičení, vytvořit příznivou atmosféru, odstranit napětí a ostych, 

naladit hráče a především je uvolnit. Patří sem rychlé, pohybové a postřehové hry, které 

se nazývají „lámání ledů“ nebo také „ledolamky“, především je vhodné je zařazovat u nově 

vytvořených skupin. Pro psychofyzické uvolnění nezbytné na závěr procesu se používají 

cvičení klidná a uvolňovací. (Machková 2007-B, s. 120). 

2.5 Reflexe 

Reflexe nám umožňuje zhodnocení prožitého, získání nové zkušenosti z předchozí 

situace/činnosti. Pomáhá ucelit zkušenost a zážitek, včlenit je do stávajících prožitků 

a obohatit vlastní prožívání a jednání. V rámci zkušenostního učení bylo zjištěno, jestliže 
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reflexe k činnosti neproběhne, učení může, ale také nemusí nastat nebo nastane, 

ale s nežádoucím efektem. (Valenta 2008, s. 288-290)  

Prvky reflexe: 

 zopakování – popis aktivit, činností; 

 zpětná vazba – popis osobního sdělení z aktivit, činností; 

 hodnocení – kvalita odehrání rolí; 

 poučení – zobecnění problému, přenesení do vlastní zkušenosti; 

o popř. změny a další opatření k činnostem. 

Obsah reflexí podle cílů: 

 reflexe obsahu hry – uvažovat o tématu, příběhu, komunikaci; 

 reflexe způsobu hry – zhodnotit, zda využité postupy byly správně zařazené; 

 reflexe osobního a sociálního rozvoje jednotlivců a skupiny – uvažujeme 

o myšlenkách, pocitech, poznatcích a dovednostech hráčů, komunikaci mezi nimi, 

spolupráci a dalších jevech; 

 reflexe pedagogicko-metodické – hodnocení vlastní práce učitele. 

V projektu je využita reflexe osobního a sociálního rozvoje jednotlivců a skupiny a reflexe 

k výchovnému příběhu. Uvedené reflexe jsou použity v praktické části. (Valenta 2008, s. 

288-290) 
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3 Školní družina 

Školní družina je součástí školského systému a nabízí žákům odpočinkové, rekreační 

a zájmové aktivity v době volného času před a mezi vyučováním, odpoledne před 

odchodem domů nebo mezi zájmovými útvary, které žák navštěvuje. Činnosti ve školní 

družině vhodně zařazované a volené vychovatelkami podporují formování osobnosti dítěte 

po všech stránkách. 

Pro bezpečný provoz je školní družina rozdělena do oddělení, jedno oddělení navštěvuje 

maximálně 25 žáků. Přihlásit k pravidelné docházce můžou rodiče žáky prvního stupně, 

výjimečně lze zařadit i žáka stupně druhého. 

3.1 Cíle školní družiny 

Školní družina umožňuje zapojit dítě do skupiny, kde si osvojuje normy a hodnoty, učí 

se novým dovednostem v interakci s druhými. Hájek (2003, s. 12-13) považuje za obecný 

cíl školní družiny všestranně harmonicky rozvíjet člověka a to pomocí výchovy rozumové, 

mravní, tělesné, estetické a pracovní. Doba se mění, mění se i potřeby společnosti, proto 

se aktuálně školní družiny zaměřují na předcházení sociálně patologickým jevům. 

Zmíněných cílů dosáhneme za podmínek vhodně vytvořeného a funkčního prostředí, které 

dítě podněcuje ke kreativitě, seberealizaci a navazování vztahů. Splněním těchto podmínek 

školní družina naplňuje své poslání. 

3.2 Funkce školní družiny 

Režim školní družiny je řízen doporučeným časovým harmonogram podle struktury 

činností. Každá činnost má svou funkci, jak uvádí Hájek (2003, s. 17): 

 odpočinkové činnosti – odstraňují únavu, proto se zařazují především po obědě 

nebo libovolně během dne tak, aby splňovaly psychohygienické podmínky; 

odpočinkovou činností je poslech předčítání, stolní hry nebo jiné klidné hry; 
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 rekreační činnosti – regenerují a znovu aktivizují síly formou aktivního odpočinku, 

tedy především sem zařazujeme pohybové dovednosti a rušnější aktivity probíhající 

převážně venku; 

 zájmové činnosti – podporují rozvoj dítěte a vedou k seberealizaci; jsou to aktivity 

plynoucí ze zájmu dítěte, tedy radostné, uspokojivé a přinášející úspěch, popř. 

kompenzující možný neúspěch v jiné oblasti; uplatnění dramatické výchovy 

ve školní družině se týká především výchovné péče či kompenzace formou her 

a cvičení zaměřených na rozvoj osobnosti jedince, ale i celé skupiny; 

 příprava na vyučování – činnosti v souvislosti s vyučováním, vzděláváním 

a plněním domácích úkolů. 

Do činností školní družiny neodmyslitelně patří tzv. režimové momenty. Jedná 

se o samoobslužné činnosti, přechody, obědvání. 
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4 Mladší školní věk 

K určení období mladšího školního věku se odborná literatura shoduje na věkovém 

rozmezí 6 –12 let. Protože v tomto období nastávají velké rozdíly mezi dětmi v 1. a 5. třídě 

školní docházky, období je rozvrženo do dvou podobdobí: raný školní věk (6-8 let) 

a střední věk (8-12 let), se kterým se ztotožňuje i J. Šimíčková-Čížková aj. (2010, s. 105) 

Langmeier (1983) označuje období mladšího školního věku jako střízlivý realismus. 

Školák se soustřeďuje na svět, vnímá ho takový, jaký je. Tento sklon lze zpozorovat 

v kresbě, zájmech, četbě i hře. 

Začátkem tohoto období je dítě závislé na autoritě. Jednou z nových autorit je pedagog, 

kterému významně projevuje úctu, obdiv a náklonost. Je to doba naivního realismu, 

ale ke konci období, vlivem dospívání je školák kritičtější a nastupuje kritický realismus 

podle Šimíčkové-Čížkové. (2010, s. 105) 

E. Erikson nazval toto věkové období jako období snaživosti a iniciativy, protože dítě 

si dokazuje svou hodnotu výkonem, pilností a pracovitostí a zažívá pocit sounáležitosti, 

a s tím související dosahování kompetencí a sebevědomí. 

Freud pojmenoval toto období jako období latence, ve kterém psychosexuální vývoj a pudy 

jsou skryté, neprojevují se až do začátku dospívání. 

Obecně lze toto období popsat jako plynulé, rozvíjející dítě ve všech oblastech, 

bez bouřlivých a dynamických změn. Jedná se tedy o stabilní úsek v dětském vývoji 

za podmínek, že vlivy na dítě jsou zdravě přiměřené. (Šimíčkové-Čížkové 2010, s. 105) 

4.1 Poznávací procesy 

Školák je v tomto období zvídavý a pozorný. Rozvíjí se v poznávacích procesech: 

 vnímání – cílevědomě se zaměřuje na získávání informací a poznávání konkrétních 

vlastností, jevů, vztahů, vnímá prostor a čas; 

 představivost – dítě získává schopnost operovat s pojmy, fantazii potlačuje realitou, 

v závislosti na školní práci se rozvíjí úmyslná a záměrná představivost; 



22 

 paměť – na začátku převažuje neúmyslná, mechanická paměť; nelze opominout 

motivaci, protože paměť se zdokonaluje, dítě se záměrně snaží zapamatovat 

a zapamatování je efektivnější, když si dítě uvědomuje cíl; 

 pozornost – je zásadní pro úspěšnost učení; začátkem školní docházky je pozornost 

krátkodobá a spontánně zaměřená a dítě negativně ovlivňují rušivé vlivy. Dítě 

nemá vytvořené autoregulační mechanismy a snadno se unaví. Z toho důvodu 

je důležité úkoly a formy činností střídat, např. zařadit relaxační a hravé chvilky; 

 myšlení – dítě získává schopnost logických operací, staví na konkrétních 

představách, skutečných předmětech a názorně předmětová rovina se zařazuje 

i do výuky. Podle Piageta se jedná o fázi konkrétních logických operací. 

(Šimíčková-Čížková 2010, s. 106-109) 

Zajímavý je rozvoj metakognice: poznávání toho, jak člověk poznává (Hartl 2015, 

s. 311); dítě uvažuje o vlastním poznávání, hodnotí své znalosti a kompetence, učí 

se rozpoznat určité strategie při řešení problému. 

4.2 Emocionální a sociální vývoj 

Výrazný postup v životě dítěte je vstup do školy. Důležitými osobami v životě dítěte byli 

rodiče, nyní do jeho sociálního prostředí podstatně zasahují vrstevníci, dětské skupiny 

a učitelé. V rámci náročného procesu začlenění do školního kolektivu je emocionální 

a sociální vývoj velmi důležitý. 

Rozvíjí se emoční porozumění, kdy školák si uvědomuje širokou škálu citů a učí 

se je vnímat, rozeznávat a vyjadřovat s ohledem na okolí. S citovým rozvojem a schopností 

sebepoznávání se začínají rozvíjet vyšší city a to sociální, estetické, etické a intelektové. 

Dítě se vstupem do školy nemá problém navazovat nové sociální vztahy, nová kamarádství, 

začleňovat se do herních skupinek. Po 8. roce vzniká u dítěte nový cit – solidarita. Ta tvoří 

dobrý základ ke vzniku skupinového cítění v kolektivu, který se uplatní v pozdějším věku. 

(Pávková aj. 2003, s. 30) 

Kladné sebehodnocení je prioritou k duševnímu rozvoji i k potřebné výkonnosti dítěte. 

Pro dítě je důležité, jak ho hodnotí rodiče, vrstevníci a učitelé. To hraje i roli v úspěšném 
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začlenění do kolektivu vrstevníků. Langmeier, Krejčířová (2006, s. 140) mluví o sociální 

reaktivitě, která dítěti umožňuje rozmanitější a četnější interakce. „Reakce dítěte na druhé 

děti má jiný ráz než reakce na dospělé; dítě je dítěti bližší svými vlastnostmi, svými zájmy 

i svým postavením mezi lidmi. Právě proto se jen ve skupině dětí může učit takovým 

důležitým sociálním reakcím, jako je pomoc slabším, spolupráce, ale i soutěživost 

a soupeřivost.” (Šimíková-Čížková, 2010) 

Jak proběhne proces socializace do kolektivu a do nového a neznámého prostředí školy 

ovlivňují vnější okolnosti (rodina, vrstevníci, učitelé), ale i vnitřní (temperament), dítě 

se odpoutává od rodiny, přesto její působení je nenahraditelné v citových vazbách 

a ve výchově. (Pávková aj. 2003, s. 30) J. Šimíčková-Čížková a kol. (2010, s. 111) 

označuje období mladšího školního věku obdobím extraverze. To je doba převážně 

vyplněna kolektivním životem a vztahy. Na začátku školní docházky je dítě zaujaté 

především sám sebou, svým úspěchem, chlapci a dívky si v tomto období hrají především 

odděleně. Vztahy vznikají nahodilé a krátkodobé, až později, ke konci období se upevňují 

a jsou trvalejší. 
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5 Sociální skupina 

Sociální skupiny významně tvoří a ovlivňují život každého jedince. Ten se stává členem 

různých společenství, ve kterých tráví svůj čas. Důvod je především existencionální, 

protože členství ve skupině uspokojuje dvě základní lidské potřeby: potřebu přijetí (citový 

vztah někam patřit) a potřebu úcty a uznání (být respektován, oceňován). 

5.1 Malá sociální skupina 

Malá sociální skupina se vyznačuje interakcí osob, které se navzájem znají, komunikují 

spolu a mají nějaký společný cíl. Jako formální skupiny se uvádí pracovní skupiny, 

politické kruhy, náboženské skupiny a pro nás důležitá skupinu žáků školní třídy. 

Neformálně vytvořenou skupinou je rodina. 

Zuzana Hadj-Moussová (2012, s. 81-82) definuje sociální skupinu takovým lidským 

společenstvím, které splňuje určité charakteristické znaky: 

 interakce – interakce mezi členy je intenzivní a přispívá k vytváření vztahů 

ve skupině. Čím jsou vztahy pozitivnější, tím je vyšší skupinová soudržnost; 

 identifikace – jedinci se vědomě ztotožňují se skupinou, cítí se být její součástí. 

Přejímají hodnoty a postoje skupiny, ale i vnější znaky (oblečení); 

 společné cíle – skupina a její členové sdílejí společné cíle, vykonávají činnosti 

vedoucí k plnění cílů; 

 normativní očekávání – normy určují chování jednotlivců při aktivitě i chování vůči 

sobě navzájem. 

Třídění sociálních skupin 

Sociální skupiny lze třídit podle různých způsobů. M. Nakonečný (2013, s. 385) 

podrobněji rozvádí dva způsoby: 

 podle vzniku – formální a neformální skupina; 

 podle příslušnosti jedince – členská a referenční skupina. 
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Jiné zdroje navíc uvádějí druhy skupin podle: velikosti, významu a druhu činnosti. 

Životní nezbytností a potřebou je skupinové začlenění: začíná narozením do rodiny, která 

poskytuje bezpečí a zázemí, seznamuje jej s prostředím a připravuje jedince do života. 

Základy, které vznikly v rodině, se postupně rozvíjejí ve školní třídě, kam se dítě začleňuje 

a stává se jejím příslušníkem, po školní docházce následuje zájmová a pracovní skupina 

a založení vlastní rodiny. (Nakonečný 2009, s. 386) 

5.2 Školní třída – vrstevnická skupina 

Problematika daného tématu má úzkou vazbu s pojmem školní třída, a proto bych 

se jí v následujícím textu věnovala podrobněji. Definovat školní třídu není tak jednoduché, 

jak se zdá zjevné. Mareš ve své publikaci (2013, s. 574) odkazuje na definici: Školní třída 

je skupina žáků stejného věku, kteří jsou společně vyučováni ve škole. Třída je základní 

sociální a organizační jednotkou školního vzdělávání. Jiné zdroje označují školní třídu 

malou sociální skupinou a Mareš dále určuje třídu jako sekundární skupinu, která 

je vytvořena institucí – školou, formálně a na limitovaný čas. Fungování je řízeno pravidly, 

rozvrhem hodin, popř. časovým harmonogramem a daným místem průběhu. 

Výše v textu jsou uvedené společné znaky školní třídy. Mareš (2013, s. 576-577) 

je doplňuje o charakteristiky heterogenní, odlišné: 

 genderové zastoupení; 

 vývojová úroveň; 

 studijní výsledky; 

 volnočasové zájmy; 

 původ sociální a kulturní; 

 sociální vazby ve třídě. 

A právě vztahy uvnitř třídy, které nás zajímají, se časem i věkem mění. Může to být vlivem 

měnících se zájmů, ale i postupnou identifikací s kolektivem. Stávají se příslušníky 

sociální skupiny, Mareš (2013, s. 579) to pojmenovává jako: sociální síť; členové této sítě 

si vytvářejí rozdílné vztahy vůči svým spolužákům (i vrstevníkům v jiných třídách) 
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a tyto vztahy se s přibývajícím věkem a dospíváním žáků, s přibývajícími sociálními 

zkušenostmi proměňují. 

5.2.1 Dynamika a struktura skupiny 

V dynamice skupiny se odrážejí tendence ke spolupráci a sklon k soutěživosti. 

Spolupracující skupina uspokojuje potřebu přijetí a to přináší pozitivní prožitek členům. 

Soutěživost si dožaduje potřeby uznání a prestiže. Dosažením lepšího výkonu než ostatní 

je pro osobnost s touto potřebou velmi důležité – jak uvádí Z. Hadj- Mousoová (2012, 

s. 83) – důležitější než udržování pozitivních vztahů. Tito členové nepotřebují být oblíbeni, 

oni jsou oceňováni pro svoji kompetenci. 

5.2.2 Skupinové pozice, role a normy skupiny 

Pozice a role jednotlivce diferencují od sebe a vznikají v důsledku interakcí a vlastních 

psychických specifik, které ovlivňují interakce, a tím se projevuje určité chování; jedni 

jsou dominantní, jiní se spíše podřídí a přizpůsobí. Systém pozic a rolí se vytváří spontánně. 

Třeba jev, že silný jedinec kolem sebe shromažďuje další jedince na základě svých 

vnitřních dispozic. 

Důležitou součástí struktury pozic a rolí je vytváření skupinových norem. Tyto normy 

monitorují chování příslušníků skupiny z toho důvodu, aby byly ve shodě s cíli a zájmy 

skupiny a odpovídaly chování dané pozice, a to formou sankcí. Sankce pozitivní, uznání 

a souhlas, odměňují členy za pozitivní chování. Negativní chování, odchýlení od normy 

je potrestáno, např. posměšky až fyzickým napadením. (Hadj-Moussová 2012, s. 83-85) 

Zuzana Hadj-Moussová uvádí, že důležitost členů pro skupinu je založena na osobnostních 

vlastnostech a odvíjí se i od cílů skupiny a její činnosti. To, kterou sociální pozici člen 

zaujímá, rozděluje do třech kategorií podle vlivu ve skupině, sympatií ve skupině 

a způsobu prosazování. 

Sociální pozice podle vlivu ve skupině: 

 vůdcové; 
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 aktivní pomocníci vůdce – jemu nejbližší členové; 

 podřízení, závislí členové; 

 pasivní členové; 

 okrajoví členové. 

Sociální pozice podle sympatií (oblíbenosti) ve skupině: 

 hvězdy – populární, přitažliví pro většinu; 

 oblíbení mnohými členy skupiny; 

 akceptovaní – pro některé přitažliví, ostatním nevadí; 

 trpění; 

 stojící mimo. 

Sociální pozice podle způsobu prosazování ve skupině: 

 podporovaní – jejich způsob prosazování je akceptován; 

 odmítaní – chtějí se prosazovat, ale skupina jim brání; 

 přehlížení – chtějí se prosazovat, ale neumí to, skupina je přehlíží; 

 izolovaní – nechtějí se prosazovat ve skupině a skupina je rovněž neakceptuje.  

(Hadj-Moussová 2012, s. 84) 

I role a pozice zastoupené žáky mají vliv na atmosféru hodiny, a tím postupně 

i na dlouhodobější klima skupiny. Osvojování pozitivních sociálních vztahů a dovedností 

je možné jen v uvolněné a zdravé atmosféře, kterou lze správným působením a snahou 

vytvořit. 
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6 Sociální klima 

Pro život lidí ve společnosti je důležité příjemné a funkční sociální prostředí, ve kterém žijí 

a jak se v něm cítí. To má vliv na jejich psychickou pohodu, kladné sociální vztahy 

i na jejich výkon. Na úspěšnost výchovně vzdělávacího procesu má sociální klima značný 

vliv, vyznačuje se široku škálou ovlivňujících faktorů, nelze klima stavět jen na jedincích, 

ale i na mikrosociálních vlivech. Jedná se o navazování lidských interakcí, spolupráci 

i soupeření, prioritách, hodnotách a dalších neodmyslitelných činitelích, na které se práce 

zaměřuje dále v textu. 

Sociální klima je podle M. Havlínové označení dlouhodobých účinků kvality sociálního 

prostředí na lidi a jejich pohodu. (Hartl aj. 2015, s. 257-258) Ovlivňujícími faktory 

jsou např. interpersonální vztahy, emocionální reagování členů nebo vnímaní a interpretace 

samotných aktérů. 

Výrazy, které shrnují sociálně-psychologickou charakteristiku sociálního prostředí 

se v české i zahraniční literatuře různí. Zdroje literatury poukazují na rozdílnost v rozsahu, 

měnivosti, délky trvání a pracují s pojmy: prostředí třídy, klima třídy a atmosféra třídy. 

 

Ilustrace 1: Školní třída (Mareš 2013, s. 589) 
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6.1 Prostředí třídy 

Termín prostředí třídy je rozsáhlý pojem, který pozoruje a zkoumá viditelné aspekty třídy. 

Konkrétně o prostředí třídy pojednává Mareš (2013, s. 589) a uvádí hlediska zkoumání: 

 architektonické aspekty (prostorové uspořádání místnosti, vybavenost nábytkem, 

jeho tvar a velikost); 

 hygienické aspekty (kvalita osvětlení, vytápění a větrání, kvalita úklidu, přítomnost 

látek v prostředí); 

 technické aspekty; 

 ergonomické aspekty; 

 akustické aspekty; 

 estetické aspekty. 

Zahraniční literatura užívá především anglické pojmy vztahující se k prostředí třídy 

„classroom environment“ nebo „learning environment.“ (Mareš 2013, s. 588-599) 

6.2 Sociální klima školy 

Sociální klima školy na jedné straně vytvářejí rodiče a jejich děti – žáci, na druhé straně 

to jsou zaměstnanci. Jedná se o vztahy a interakce mezi pracovníky navzájem, 

dále pak mezi pracovníky a vedením, a vztahy mezi dospělými a dětmi, ale i klima 

jednotlivých školních tříd. Neméně důležitým faktorem, avšak v tomto textu ho jen zmíním, 

je fyzické prostředí a celková koncepce školy. 

Je-li vše přehledně uspořádané, je malé riziko vzniku konfliktů. Čím méně konfliktů, tím 

jsou vztahy lepší a tím je sociální klima pozitivnější a kladně ovlivňuje i klima školních 

tříd. (Hadj-Moussová 2007, s. 93-94) 

6.2.1 Sociální klima třídy 

Sociální klima třídy vytvářejí aktéři, kteří se tam vyskytují. Jsou to žáci jako jedinci, 

skupinky žáků, vztahy mezi jednotlivci a skupinami. Tvůrcem je i pedagog – učitel 

a vychovatel (jestliže se tam vyskytuje) svým chováním, vzdělávacím přístupem a vztahem 
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k žákům, ale i hodnocením, třeba nevědomými nonverbálními reakcemi či poznámkami 

charakteru hodnotícího. Právě pedagogové tvoří důležitý stavební činitel funkčního 

klimatu třídy a jejich snahou je vytvořit pozitivní vztahy a využít stmelovacích možností 

pro skupinové cítění a kolektivnost. Mezi aktéry se vytváří neviditelný, ale fungující 

sociálně-psychologický jev a záleží již na aktérech, jestli bude pozitivní či negativní. 

(Mareš 2013, s. 592) 

Klima třídy: Sociálněpsychologická proměnná, kterou tvoří ustálené postupy vnímání, 

prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se ve třídě odehrálo, právě 

odehrává nebo má v budoucnu odehrát… Z časového hlediska klima označuje jevy 

dlouhodobé, typické pro třídu a učitele po měsíce až roky. (Průcha aj. 2009, s. 125) 

Faktory, které ovlivňují sociální klima třídy, zkoumá ve své literatuře Z. Hadj-Moussové 

(2012). Jedná se o podstatu soudržnosti skupiny, strukturu, složení sociální špičky 

nebo velikost třídy. Pro pozorovatele je klima skupiny neviditelné, zahalené a 

přihlížejícímu nepřístupné. Nelze klima zjistit přímým pozorováním či objektivním 

nahráváním a analyzováním. Směrodatný je subjektivní pohled účastníků daného prostředí. 

Lze ji pojmenovat subjektivním pohledem učitele jako: třída pomalá, upovídaná, 

spolupracující, zlobivá ap. (Mareš 2013, s. 593) 

Z výše uvedených bodů vyplývá, že psychosociální klima školní třídy má vliv na výchovný 

a vzdělávací proces, který působí na aktéry a vztahy mezi nimi (soudržnost třídy, 

spokojenost, vztahy a další). 

6.3 Atmosféra třídy 

Atmosféra školní třídy je jednotně autory definována jako stav měnící se během dne 

nebo vyučovací hodiny, kdy ovlivňujícími faktory je písemka, nekázeň, suplování. (Hartl 

2015, s. 61) 

Jedná se o krátkodobý, proměnlivý stav, závislý na situačních změnách. Atmosféra se mění 

v závislosti na zlomových událostech jako je zkoušení, přestávka či rozdávání vysvědčení. 

Takové situace na žáky působí a to pak má zásadní vliv na celkovou atmosféru. 
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Praktická část 

7 Projekt k podpoře skupinového cítění 

7.1 Vymezení cíle praktické části 

Cílem praktické části je sestavit projekt, který vede k podpoře skupinového cítění formou 

dramatických her a cvičení, smysluplně naplní volný čas s výchovným cílem ve školní 

družině a navíc poskytne možnost k dalšímu rozvoji dětí. Dalším cílem je posouzení změn 

v sociální skupině mladšího školního věku. Popis sociální skupiny před realizací projektu 

a analýza sociální skupiny po projektu je samostatnou kapitolou praktické části, 

kde lze ověřit účinnost projektu. 

7.2 O projektu 

Název projektu: S Viktorkou jsme kamarádi 

Projekt k podpoře skupinového cítění je založen na knize Ladislava Špačka, Dědečku ještě 

vyprávěj (2014), která se věnuje základním etickým tématům určeným dětským 

posluchačům. Tuto knihu jsem zvolila pro děti, se kterými pracuji, děti mladšího školního 

věku. 

Hlavní hrdinkou knihy je Viktorka, předškolačka, která tráví hodně času se svým 

oblíbeným dědečkem, který jí vypráví příběhy a díky němu se setkává s různými 

příhodami, učí se je chápat a správně řešit. Děj knihy je zasazen do současnosti hlavního 

města Prahy, což je pro projekt přínosné vzhledem k místu realizace. Projekt dítě 

podporuje v rozvoji po různých stránkách – podporuje skupinové cítění při hrách, rozvíjí 

komunikační a sociální dovednosti, seznamuje a učí řešit etické problémy formou hry 

a rozvíjí osobnost dalšími vedlejšími činnostmi (pohybové, rekreační, poznávací aj.). 

Kniha obsahuje 11 příběhů, avšak pro potřeby bakalářské práce jsem do projektu vybrala 

pouze čtyři, které splňují podmínku efektivity pro cílovou skupinu. 



32 

Hlavní (dlouhodobý) cíl 

 Podpora pozitivních vztahů v dětské herní skupině. 

Dílčí cíle (ve shodě s RVP PV a ZV) 

 Vyjadřovat své myšlenky, nápady a pocity samostatně a smysluplně; 

 Rozvoj komunikativních dovedností; 

 Rozvoj sociálních dovedností; 

 Uplatňovat kooperativní dovednosti; 

 Rozvoj schopností vytvářet citové vztahy; 

 Rozvoj smyslového vnímání; 

 Rozvoj tvořivého myšlení – vyjadřovat tvořivost v činnostech; 

 Dodržovat pravidla společného soužití; 

 Chovat se autenticky, s ohledem na druhé, respektovat druhé; 

 Posilovat dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů k druhým. 

Cíle příběhů jednotlivých kapitol s vyznačením využitých příběhů v práci: 

1) Viktorka je předškolačka: porozumět základům pravidel bezpečnosti 

v silničním provozu; 

2) O černém kohoutovi: rozpoznat nevhodné chování; 

3) Modrý ptáček: chápat osobní odlišnosti, které jsou přirozené; 

4) Národní divadlo: umět nabídnout pomoc; 

5) Sejdeme se ve snu: být citlivý k majetku vlastnímu i k majetku druhých; 

6) Peněženka: umět se rozhodovat o svém jednání; 

7) Jak vzniklo město: vnímat pocity druhých; 

8) Nemoc: používat návyky společenského chování; 

9) O prstenu v rybě: uvědomit si, že mohu odmítnout komunikaci, která je mi 

nepříjemná; 

10) Ošklivý, ale užitečný: uvědomit si, jak je důležité chránit přírodu a živé tvory; 

11) Zápis do první třídy: respektovat dohodnutá pravidla. 
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7.3 Podmínky realizace projektu 

Projekt je založen na vytvoření metodiky k výše uvedeným příběhům knihy formou lekcí. 

Lekce pracují s prožitkem a vedou k získání zkušenosti na základě cvičení a her. Hlavní 

činností je hra, jako nejdůležitější a nejpřirozenější činnost dětí, využívám ji ke stmelení 

kolektivu a vzájemnému poznání. Základem jsou kooperativní hry a metody dramatické 

výchovy, které navazují na předčítaný příběh s etickým kontextem. 

Každá lekce obsahuje příběh s reflexí k příběhu, tři hry či cvičení  se společný rozborem 

aktivit. V závěru děti vypracují pracovní list, ve kterém mimo jiné ohodnotí lekci. 

Na začátku projektu, v 1. lekci je činnost zaměřená na zjištění vztahů ve skupině (obliba). 

Tato činnost vede k prvotnímu utvoření představ o vztazích mezi dětmi, důležité 

pro mě jako pozorovatele, a ke sledování vývoje těchto vztahů v průběhu projektu a po 

něm. 

Motivace 

Nejdůležitějším motivačním prvkem je kniha a hra, která děti vtáhne do děje. Ukázky 

dalších motivačních prvků (mapa, magnetické obrázky, velkorozměrné obrázky Viktorky a 

dědečka) jsou zařazeny v příloze bakalářské práce formou fotografií ze školní družiny 

při realizaci projektu. 

Prostorové podmínky 

Projekt realizuji ve školní družině, která je umístěna v učebně, kde probíhá dopolední 

vyučování. V přední části jsou rozmístěné lavice k výuce, zadní část místnosti je pokryta 

kobercem. Zde děti tráví čas v průběhu školní družiny. K potřebám projektu je nutná 

reorganizace, která je podrobněji popsaná v jednotlivých lekcích. 

Stavba hodiny 

1) Komunikační kruh – úvod k lekci, diskuze na dané téma; 

2) Předčítání – četba kapitoly; 

3) Reflexe k příběhu; 

4) Hra/Cvičení; 
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5) Hra/Cvičení; 

6) Hra/Cvičení; 

7) Reflexe; 

8) Pracovní list s hodnocením – na konci každé lekce děti dostanou pracovní list 

s hodnocením, který obsahuje 2 úkoly, 2 otázky a hodnocení lekce formou 

vybarvování obrázku. 
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8 Analýza sledované skupiny před projektem (popis sociální skupiny) 

Sledovaná sociální skupina se skládá z 26 dětí, které navštěvují školní družinu a tyto děti 

se budou po dobu jedenácti týdnů aktivně účastnit projektu. Děti se poprvé seznámily 

v září, když nastoupily do první třídy na základní školu. Ačkoli některé děti se znaly 

již před vstupem do školy z mateřské školy, i přesto, jako sociální skupina a do osobního 

kontaktu se dostaly až nyní. 

Na základě vlastního pozorování, jako vychovatelka, přímý pozorovatel, ale i účastník 

skupiny, můžu posoudit průběh a vývoj sociální skupiny od vzniku až po dobu následují 

po projektu. 

Socializace dětí do nového prostředí a do nového kolektivu proběhla velmi dobře. Třída 

si velmi sedla po povahové stránce, jejich temperamenty jsou kompatibilní, chování, 

jednání a reagování jednotlivých dětí je klidné, tím myslím, že nevznikají závažné 

ani agresivní konflikty a ve skupině se nevyskytuje jedinec s nepředvídatelným chováním. 

Veškeré projevy chování dětí jsou přijatelné a v toleranci k jejich věkovému období. 

Děti tvoří pohodový, přátelský kolektiv, ve kterém jsou navázané rozmanité povrchní 

kamarádské vztahy, které se však obměňují v krátkém časovém období, ale vyskytují 

se zde i některé hlubší vztahy vytvořené již v mateřské škole. Hra dětí je v párech 

či malých skupinkách. I když děti spolu vychází převážně dobře, občas se vyskytnou 

konflikty, dohady, nedorozumění či žalování, kdy příčinami jsou malichernosti. Občas 

se vyskytuje odstrkování některých dětí ze hry. Důvod takového chování pociťuji 

v neznalosti vhodné komunikace a adekvátního řešení problému. 

Projekt chci také využít jako nástroj ke zlepšení komunikačních dovedností, ale i k lepšímu 

začlenění dvou dětí do kolektivu, ke zlepšení jejich vztahů se spolužáky a ke zvýšení jejich 

vlastního sebehodnocení. V textu se jedná o Honzíka a Aničku. Jména byla změněna pro 

zachování osobních údajů. Děti jsou ve svých projevech impulzivnější, své emoce a nálady 

dávají neadekvátně najevo, vztahy s dětmi jsou velmi strohé, neomalené, ale ne agresivní. 

Převážně si hrají samy, nezapojují se do skupinových her při spontánní hře dětí. Je u nich 
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znát ostych a strach z odmítnutí, protože takovou zkušenost již zažily. V případě řízených 

her učitelem, děti se rády zapojují a spolupracují. 

Tímto projektem bych tedy ráda podpořila rozvoj komunikačních a sociálních dovedností, 

které povedou k užívání vhodné komunikace a k poklesu neshod a sporů. Prožitkem a hrou 

děti získají nové zkušenosti, které mohou vést ke zlepšení vztahů nejen se spolužáky. 
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9 Metodika lekcí 

9.1 Lekce 1 – Viktorka je předškolačka 

Tabulka 1: Viktorka je předškolačka 

Název lekce (téma) Viktorka je předškolačka 

Časová dotace lekce 60 minut 

Věková skupina 1. třída 

Organizace prostoru Školní třída: prostor pro pohyb i práce v lavicích 

Hlavní cíl Podpora pozitivních vztahů v dětské  herní skupině 

Etický cíl (vynechán, upřednostněná je vstupní analýza skupiny) 

Dílčí cíl  Rozvoj kultivovaného projevu 

 Dodržování pravidel 

 Uvědomění si vztahů mezi lidmi 

 Vzájemné poznání 

 Rozvoj schopností umožňující získané dojmy a prožitky vyjádřit 

 Vzít si ponaučení z výchovného příběhu – chování na silnici 

Metoda vyučování 

 

a) Komunikační kruh 

b) Předčítání 

c) Hra: Na barevná auta 

d) Cvičení: Narozeninové dárečky 

e) Hra: Co máme společného 

f) Reflexe 

g) Pracovní list s hodnocením: Viktorka je předškolačka 

Formy práce Individuální, skupinové, hromadné 

Autor lekce, škola Tereza Dvořáková, Základní škola v Praze 
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Úvod: Před-námětové činnosti 

Pracovní výchova „Volant“ 

 pomůcky: kartony, nůžky (nůž), temperové barvy; 

 předkreslíme dětem tvar volantu; 

 každé dítě si vystřihne svůj volant a vybarví temperovými barvami (barvy žlutá, 

červená nebo modrá). 

Pomůcky 

 velkoplošné loutky, mapa Prahy; 

 komunikační předmět (např. plyšová kostička); 

 kniha Dědečku, ještě vyprávěj; 

 barevné volanty; zelený, červený a domečkový praporek; barevné obruče 

 pracovní list – hrový sociogram – Narozeninové dárečky (příloha č. 1); 

 pracovní list s hodnocením – Viktorka je předškolačka (příloha č. 2); 

 magnetický obrázek – Viktorka je předškolačka. 

Komunikační předmět: při diskuzi děti po kruhu posílají komunikační předmět. Kdo jej má 

v ruce, tak mluví jenom on, nikdo mu nevstupuje do řeči. 

Tip: při čtení – při čtení se zastavíme u neznámých slov a vysvětlíme si je; rozebereme 

s dětmi situace, které by mohly být nejasné. 

Tip: rozdělení do družstev – barevné lístečky, rozpočítání. 

Podrobná příprava lekce – metodický postup 

a) Komunikační kruh 

Pomůcky: velkoplošné loutky, mapa Prahy, komunikační předmět 

Organizace: usazení do kruhu 

Popis: přivítání se a seznámení dětí s knihou – Dědečku, ještě vyprávěj, kterou napsal 

Ladislav Špaček. Kniha je o dědečkovi a jeho vnučce Viktorce, kteří žijí v Praze. Děti 
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seznámíme s velkoplošnými loutkami a mapou Prahy, které po vybarvení umístíme 

ve třídě, kde budou po celou dobu projektu. Dneska si přečteme první kapitolu, která 

se jmenuje: Viktorka je předškolačka. 

Téma: povídání na téma Jak se chováme na silnici. Děti mají za úkol vzpomenout si, 

jak se chováme na silnici a uvést příklady správného chování, popř. zážitky. 

b) Předčítání: Viktorka je předškolačka (str. 9) 

Popis příběhu: Úvodní kapitola začíná vyprávěním o dědečkovi, který pospíchá na oslavu 

své vnučky Viktorky. Dědeček svou roztržitostí se zapomene rozhlédnout na přechodu 

a jen s velkým štěstím se mu nic nestane. V pořádku a včas se dostaví na oslavu, která 

proběhne ve velkém veselí a radosti. 

c) Hra: Na barevná auta 

Pomůcky: barevné volanty (obruče, papírová kolečka) 

Organizace: rozdělení na tři družstva (červení, zelení, modří), označení stanoviště 

obručemi barev volantů, dostatečně velký prostor k pohybu 

Popis: děti drží v rukou kroužek (volant – vyrobený) a běhají ve vyhrazeném prostoru 

(jezdí jako auta). Uprostřed stojí vedoucí hry a řídí provoz zvedáním červeného, zeleného 

praporku nebo obrázku s domečkem. Děti sledují vedoucího hry a reagují na změny 

signálů: 

 zelený praporek: volný pohyb; 

 červený praporek: stát; 

 domeček: dojet na stanoviště se svou barvou volantu. 

Variace: Hru zorganizovat formou soutěže. Bod získá družstvo, které jako první zajede 

do garáže (obruče). 

d) Cvičení: Narozeninové dárečky 

Pomůcky: pracovní list – Narozeninové dárečky (příloha č. 1), pastelky/fixy 
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Organizace: děti si zvolí prostor, kde se jim bude hezky a v klidu pracovat 

Popis: děti dostanou herní plán, na kterém je dítě a šest dárečků rozmístěných okolo dítěte. 

Každé z dětí napíše k postavičce své jméno a dokreslí jej. Poté mají čas promyslet si, 

se kterými kamarády by mu bylo na narozeninové oslavě hezky a které tam chce pozvat. 

Tedy umístí do každého dárečku jméno někoho ze třídy. Po vyplnění děti odevzdají. 

Poznámka: výsledky dárečků udržíme v anonymitě vzhledem k citlivosti tématu. Důležité 

bude pro nás porovnání výběrů kamarádů u jednotlivých dětí v závěru projektu. 

e) Hra: Co máme společného 

Pomůcky: židličky  

Organizace: židličky sestavíme do kruhu, sedátkem směrem dovnitř, o jednu židličku 

méně než je dětí 

Popis: Všechny děti sedí na židličce, kromě jednoho, který stojí uprostřed a vymyslí si 

něco, co by mohl mít s ostatními společného. Např. řekne: Vymění si místa ti, kteří mají 

doma pejska; Vymění si místa ti, kteří mají rádi zmrzlinu; aj. 

 

f) Reflexe 

Rituál: na mapu Prahy umístíme magnetický obrázek jako splnění cíle (umístíme 

dle vlastního výběru, v kapitole není stanovené místo) 

Zopakování: popíši aktivity, které v lekci proběhly 

Otázky: co se ti podařilo při hrách? Co tě překvapilo? Co nového ses dověděl o dětech? 

Hodnocení vedoucího: děti pochválím za jejich spolupráci, úsilí a snaživost. Řeknu, 

co se mi líbilo, v čem bychom se mohli zlepšit. 

Motivace na příští hodinu: navštívíme s dědečkem a Viktorkou další místo v Praze 

a to Liliovou ulici na Starém městě, kde se bude odehrávat večírek. 
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g) Pracovní list s hodnocením: Viktorka je předškolačka 

Pomůcky: pracovní list s hodnocením 

Popis: děti dostanou pracovní list s hodnocením. Doplní úkoly a vybarví Viktorku, 

se kterou se shoduje jejich nálada. Po vypracování hodnotící list vloží do své složky 

k projektu, kam si budou zakládat hodnocení z jednotlivých lekcí a jiné. 

Další navazující námětové činnosti 

Pracovně-výtvarná výchova „Jedeme vláčkem“ 

 pomůcky: čtvrtky, nůžky, pastelky; 

 děti si podle šablony obkreslí vagónek; vagónek vystřihnou a podle vlastní fantazie 

vybarví; vedoucí vytvoří lokomotivu a vagónky dětí přilepí za lokomotivu 

(k vystavení ve třídě). 

Výtvarná výchova: vybarvování velkoplošné omalovánky dědečka a Viktorky 

(voskovkami) a vybarvování mapy Prahy 

Dopravní výchova: dopravní značky (procházka po okolí, všímání si dopravních značek) 

Pracovní výchova: výroba dopravních značek 

9.1.1 Hodnocení lekce č. 1 

Hodnocení z hlediska dětí (co činnost dětem přinesla, co se dětem povedlo 

nebo nepovedlo, čeho jsem si u jednotlivých dětí všimla): 

 povídání na dané téma se rozvíjely svůj řečový projev; 

 hrou se děti učí dodržovat pravidla (nejen pravidla hry, ale i společného soužití 

a povědomí o existenci pravidel vůbec); 

 děti získaly povědomí o vztazích mezi lidmi (co mají děti mezi sebou společného); 

 prohloubení vzájemného poznání. Děti se o sobě dověděly nové informace, co mají 

společného; 

 děti dostaly možnost získané dojmy a prožitky vyjádřit verbálně i neverbálně; 



42 

 děti si zopakovaly, možná některé i získaly nové poznatky, o chování na silnici; 

 samostatné myšlení dětí při vyplňování pracovního listu. 

Hodnocení z hlediska vedoucího lekce 

V čem byla hlavní pozitiva mojí práce, co se mi povedlo…. 

 děti jsem vtáhla aktivitou do děje a děti mohly prožívat příběh s Viktorkou; 

 výchovně jsem na děti působila – chování na silnici; 

 formou her a cvičení prohloubení vztahů, získání nových informací o spolužácích; 

 různé variace dvojic a skupin vedou ke kontaktu jedinců s jedinci, kteří se běžně 

nevěnují společným aktivitám (nevyhledávají vzájemný kontakt). 

V čem byli problémy, co se mi nepovedlo, na co si příště dát pozor, co budu dělat jinak: 

 více obměňovat skupiny, např. u hry Na barevná auta, aby se děti dostaly 

do různorodých kontaktů; 

 při hodnocení činnosti dětí zdůrazním, co se mi líbilo u konkrétních jedinců; 

především chválím; 

 vyvarovat se negativnímu hodnocení dětí; mluvit o situaci, jaká je možnost udělat 

něco lépe (nepoukazujeme na chyby jedince). 
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9.2 Lekce 2 – O černém kohoutovi 

Tabulka 2: O černém kohoutovi 

Název lekce O černém kohoutovi 

Časová dotace lekce 60 minut 

Věková skupina 1. třída 

Organizace prostoru Školní třída – stoly a židle uprostřed místnosti představují hodovní stůl 

a prostor volný k pohybu 

Hlavní cíle Podpora pozitivních vztahů v dětské herní skupině 

Etický cíl Rozpoznat nevhodné chování 

Dílčí cíle  Respektovat druhé 

 Vyjadřovat své vlastní myšlenky a nápady 

 Být ohleduplný k druhým 

 Rozvoj komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 Vědomé užívání smyslů 

 Vyjadřovat vlastní názory 

Metoda vyučování 

 

a) Komunikační kruh 

b) Předčítání 

c) Reflexe k příběhu 

d) Hra: Na kohouta 

e) Cvičení: Přivítaní na hostině 

f) Hra: Poznej kamaráda 

g) Reflexe 

h) Pracovní list s hodnocením: O černém kohoutovi 

Formy vyučování Individuální, skupinové, hromadné 

Autor lekce, škola Tereza Dvořáková, Základní škola v Praze 
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Pomůcky 

 komunikační předmět (např. plyšová kostička); 

 kniha Dědečku, ještě vyprávěj; 

 rozřazování do dvojic formou losování – dvojice barevných lístečků v klobouku; 

 přehrávač s hudbou; 

 pracovní list s hodnocením – O černém kohoutovi (příloha č. 3); 

 magnetický obrázek – O černém kohoutovi. 

Podrobná příprava lekce – metodický postup 

a) Komunikační kruh 

Pomůcky: komunikační předmět 

Organizace: usazení v kruhu 

Popis: přivítání se a seznámíme děti s názvem hodiny: O černém kohoutovi  

Téma: povídání na téma Jak se zdravíme (kde zdravíš, jakým způsobem); Děti mají 

za úkol vzpomenout si na jednu situaci, kde/na kterém místě se s někým vítají, 

kde se s někým zdraví a jak. 

Navážeme tematickou hrou: 

b) Předčítání: O černém kohoutovi (str. 19) 

Popis příběhu: Druhá kapitola je o bohatém měšťanovi, který pořádal honosné hostiny, na 

které mu jednou někdo ukradl vzácnou stříbrnou mísu. Aby zjistil kdo tak učinil, pozval 

stejné hosty, kteří museli podstoupit zkoušku poctivosti. Při zhasnutém světle se každý měl 

dotknout černého kohouta na stole. Když se ho dotkne zloděj, kohout ožije a zakokrhá. 

Když všichni tak učinili, kohout neobživnul, ale zloděj se přesto našel. Všichni měli ruce 

od sazí, protože se kohouta dotkli, jediný zloděj – sluha, který se bál, že kohout ožije, se ho 

nedotkl a jako jediný měl ruce čisté. 
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c) Reflexe k příběhu 

Doptávání 

 Co se stalo na hostině?  

 Proč někdo ukradl vzácnou mísu? 

 Jak se okradený pán cítil? 

Zobecnění 

 Co je to krádež? 

 Proč někdo krade? 

 Jak napravit takový chování? Pomůže omluva? 

 Co se stane s lidmi, kteří kradou? 

Přenos do života dětí 

 Ukradl vám někdo něco? Jak vám bylo? 

 A jak jste se v situaci zachovali vy a jak ten druhý?  

 Už jste někdy vy někomu něco vzali? Jak jste se cítili? 

 Udělali jste s tím něco? Zjistilo se to? 

 Když něco takového provedeme a je nám to potom líto, můžeme to nějak napravit? 

 Co si pro takovou situaci chcete pamatovat o krádeži? 

d) Na kohouta – honička 

Organizace: dostatečně velký prostor k pohybu 

Popis: děti i učitel jdou do prostoru. Zopakujeme si pravidla: Určíme jednoho kohouta, 

který bude chytat děti, kam kohout „klobne“, tam se chycený musí držet. Běháme opatrně, 

do nikoho nestrkáme, uhýbáme se. Vedoucí  střídá kohouty, aby se děti prostřídaly. 

e) Cvičení – Přivítání se na hostině (Koťátková, s. 116) 

Pomůcky: přehrávač s CD (klidná hudba) 

Organizace: volný prostor k pohybu 
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Popis: Představíme si, že přicházíme na hostinu. Vítáme se správným způsobem 

se známými lidmi. Když hraje hudba, zdravíme se. Když hudba vypne, vedoucí obmění 

téma pozdravů: setkání s dobrým kamarádem, s rodičem, s kamarádem, kterého jsme 

dlouho neviděli, s člověkem, kterého jsme nechtěli potkat, se sousedem, s učitelem, s paní 

prodavačkou. 

f) Hra: Poznej kamaráda 

Popis: Děti se rozdělí do skupin po cca 5ti. Jednomu ze skupiny zavážeme oči a jeho 

úkolem bude uhodnout po hmatu, koho se dotýká. Děti se ve své skupině prostřídají. 

g) Reflexe 

Rituál: na mapu Prahy umístíme magnetický obrázek jako splnění cíle (umístíme 

dle vlastního výběru, v kapitole není stanovené místo) 

Zopakování: popíši aktivity, které v lekci proběhly 

Reflexe k hrám: dařilo se vám při hrách? Proč se nám některé chování nelíbí? Co byste 

poradili kamarádům, aby nedělali? Co jsou příklady hezkého chování? 

Hodnocení vedoucího: děti pochválím za jejich spolupráci, úsilí a snaživost. Řeknu, 

co se mi líbilo, v čem bychom se mohli zlepšit. 

Motivace na příští hodinu: navštívíme s dědečkem a Viktorkou další místo v Praze 

a to hřiště ve Františkánské zahradě a jistě dědeček bude vyprávět zase nějakou zajímavou 

pohádku. 

h) Pracovní list s hodnocením: O černém kohoutovi 

Pomůcky: pracovní list s hodnocením 

Popis: děti dostanou pracovní list s hodnocením. Doplní úkoly a vybarví Viktorku, 

se kterou se shoduje jejich nálada. Po vypracování hodnotící list vloží do své složky 

k projektu. 
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Další doplňující činnosti 

Výtvarná výchova „Kohout“ 

 pomůcky: čtvrtka, prstové barvy, pastelky/voskovky/fixy; 

 děti si nabarví dlaň prstovými barvami a otisknou na čtvrtku, nechají chvíli schnout 

a následně dokreslí kohouta; 

 variace: otisknout ruku a dokreslit dle své fantazie. 

Hudebně-pohybová činnost: tanec na hostině 

Poznávací výchova: výlet na Staroměstské náměstí, Pražský orloj 

9.2.1 Hodnocení lekce č. 2 

Hodnocení z hlediska dětí (co činnost dětem přinesla, co se dětem povedlo 

nebo nepovedlo, čeho jsem si u jednotlivých dětí všimla): 

 pohybovou hrou se děti učily být ohleduplní ke druhým (nestrkat do sebe); 

 děti se cvičily ve správné formě pozdravů (pozdrav a podání ruky); 

 děti využívaly hmatu, jako jediného smyslu, při poznávání dětí; 

 učení se samostatnému projevu; 

 uvědomění si, že každá věc má svého majitele a tomu patří; 

 děti velmi baví smyslové hry, tedy hru, Poznej kamaráda, si velmi užívaly. 

Hodnocení z hlediska vedoucího lekce 

V čem byla hlavní pozitiva mojí práce, co se mi povedlo…. 

 děti jsem vtáhla aktivitou do děje; mohli prožívat příběh s Viktorkou; 

 výchovně jsem na děti působila – každá věc má svého majitele (krádež = každý 

špatný skutek je po zásluze potrestán); 

 formou her a cvičení prohloubení vztahů; 

 umožnila jsem formou her a cvičení, navozovat kontakty s dětmi, se kterými 

by si např. dvojici neutvořily; 
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 děti jsem podporovala v jejich projevu, a aby se nebály říct vlastní názor. 

V čem byli problémy, co se mi nepovedlo, na co si příště dát pozor, co budu dělat jinak: 

 umožnit každému z dětí se projevit při diskuzi; 

 vést děti k tomu, aby se těšily ze zážitků a prožitků ze hry; 

 více vést děti k sebehodnocení; 

 přizpůsobit se potřebám dětí – není důležitý výsledek, ale průběh – pokud děti 

potřebují více času na hru, umožnit jim pokračování v činnosti; pokračování lekce 

bych protáhla do dalšího dne. 
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9.3 Lekce 3 – Modrý ptáček 

Tabulka 3: Modrý ptáček 

Název lekce Modrý ptáček 

Časová dotace lekce 90 minut 

Věková skupina 1. třída 

Organizace prostoru Školní třída – volný prostor utváří část třídy s kobercem; část třídy 

tvořena z překážek pro hru 

Hlavní cíle Podpora pozitivních vztahů v dětské herní skupině 

Etický cíl Chápat osobní odlišnosti, které jsou přirozené 

Dílčí cíle  Rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních 

i produktivních 

 Uplatňovat svá přání s ohledem na druhé 

 Porozumět projevům emocí a nálad 

 Rozvoj kooperativních dovedností 

 Uvědomit si odpovědnost za své chování 

Metoda vyučování 

 

a) Komunikační kruh 

b) Předčítání 

c) Reflexe k příběhu 

d) Hra: Ptačí budka 

e) Cvičení: PÍP 

f) Cvičení: Neznámé prostředí 

g) Reflexe 

h) Pracovní list s hodnocením: Modrý ptáček 

Formy vyučování Individuální, skupinové, hromadné 

Autor lekce, škola Tereza Dvořáková, Základní škola v Praze 
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Pomůcky 

 komunikační předmět; 

 kniha Dědečku, ještě vyprávěj; 

 rozřazování do dvojic formou losování – dvojice barevných lístečků v klobouku; 

 pracovní list s hodnocením – Modrý ptáček (příloha č. 4); 

 magnetický obrázek – Modrý ptáček. 

Podrobná příprava lekce – metodický postup 

a) Komunikační kruh 

Pomůcky: komunikační předmět 

Organizace: usazení do kruhu 

Popis: přivítání se a seznámení dětí s názvem kapitoly: „Modrý ptáček“ 

Téma: povídání na téma Emoce – co to jsou emoce, jaké známe, jaké prožíváme? 

b) Předčítání: Modrý ptáček (str. 26) 

Popis příběhu: Příběh je o modrém ptáčkovi, který se ztratil svému hejnu, a kterého našli 

vrabci. Někteří vrabci mu nechtěli pomoci, protože nevěřili, že je to ptáček jako oni, 

jelikož měl jinou barvu. Nakonec vrabci, kteří se modrého ptáčka zastávali, přemluvili 

ostatní a všichni modrého ptáčka přijali mezi sebe a pomohli mu přezimovat a vrátit 

se na jaře ke svému hejnu. 

c) Reflexe k příběhu 

Doptávání 

 Co víme o modrém ptáčkovi? 

 Jak se k němu choval ptáček, který ho našel, Čim? 

 Jak se k němu choval Čar? 

 A co ostatní ptáčkové? 
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Zobecnění  

 Z jakého důvodu lidé nechtějí mezi sebe někoho přijmout? 

 Jak se cítí přijatý mezi ostatní a odmítnutý? 

 Jak se slušní lidé k sobě chovají? 

Přenos do života dětí 

 Už vás někdo někdy nechtěl vzít mezi sebe (třeba si s vámi nechtěl hrát)? Jak vám 

bylo, jak jste se cítili? A jak jste se v situaci zachovali?  

 Odstrkovali jste někdy někoho takhle vy? Uvědomovali jste si, jak se druhý cítil? 

 Jak se budete chovat od teď? Napravíte třeba to, co jste někdy udělali? 

 Co si pro takovou situaci chcete pamatovat? 

d) Ptačí budka 

Pomůcky: dvě obruče 

Organizace: volný prostor na běhání 

Popis: děti i učitel jdou do prostoru. Zopakujeme si pravidla: určíme jednoho dravého 

ptáka – orel, který bude chytat malé ptáčky, kteří poletují okolo. Ptáčci se mohou před 

dravcem schovat do ptačí budky, to jsou dvě obruče rozmístěné v prostoru, a tím 

se na chvíli zachránit. Kdo je přeci jen chycen, proměňuje se v dravce. Běháme opatrně, 

do nikoho nestrkáme, uhýbáme se. 

e) Cvičení: Nonverbální dialogy – PÍP (Machková 2007-A, s. 112) 

Organizace: rozdělení dětí do dvojic 

Popis: děti jsou ptáčkové a chtěj druhému něco sdělit – sdělují pocity, emoce. Děti 

si utvoří dvojice, promyslí si, jakou emoci budou sdělovat svému partnerovi. Pozor: děti 

si nevstupují do řeči, pozorně sledují, snaží se odhadnout, co se jim snaží partner „sdělit“. 

Děti se vymění. 
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f) Neznámé prostředí (Machková 2007-A, s. 114) 

Pomůcky: šátky 

Organizace: volný prostor k pohybu a standardní rozmístění lavic 

Popis: ptáček je v novém prostředí, které nezná. Jeho nový kamarád ho proto provede. Pro 

ptáčky to ale nebude tak snadné, budou mít totiž zavázané oči. 

Hra probíhá ve dvojicích. Jeden se stává průvodcem ptáčka, který má zavázané oči. 

Nejdříve začínají v části třídy, která je vyklizená, bez překážek, pouze se tam pohybují 

další dvojice. Dvojice se vystřídají na pokyn vedoucího. 

Variace: chození mezi lavicemi a překážkami 

g) Reflexe 

Rituál: na mapu Prahy umístíme magnetický obrázek jako splnění cíle (umístíme 

dle vlastního výběru, v kapitole není stanovené místo) 

Zopakování: popíši aktivity, které v lekci proběhly 

Reflexe k hrám: co se vám dařilo při hrách? Jak jste se cítili, když vás kamarád vedl 

a vy jste nic neviděli? Důvěřovali jste mu? Poznali jste, co vám sděloval kamarád zvuky? 

Hodnocení vedoucího: děti pochválím za jejich spolupráci, úsilí a snaživost. Řeknu, 

co se mi líbilo, v čem bychom se mohli zlepšit. 

Motivace na příští hodinu: navštívíme s dědečkem a Viktorkou další místo v Praze 

a to Národní divadlo. 

h) Pracovní list: Modrý ptáček 

Pomůcky: pracovní list s hodnocením 

Popis: děti dostanou pracovní list s hodnocením. Doplní úkoly a vybarví Viktorku, 

se kterou se shoduje jejich nálada. Po vypracování hodnotící list vloží do své složky 

k projektu, kam si budou zakládat hodnocení z jednotlivých lekcí a jiné. 
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Další navazující námětové činnosti 

Výtvarná výchova: „Ptáček na kolíčku“ 

 pomůcky: čtvrtky, voskovky/pastelky, kolíčky na prádlo, lepidlo; 

 děti si obkreslí podle šablony ptáčka a vystřihnout, vybarví a nalepí na kolíček; 

všechny ptáčky zavěsit na větev, která bude tvořit dekoraci ve třídě. 

Poznávací výchova: krmení ptáčků v lese; výlet do Františkánské zahrady 

Pracovní výchova: výroba papírového krmítka a ptáčka, maska ptáčka, ptáček – zápich 

Pohybová výchova: ptačí tanec 

Poznávací výchova: pexeso s obrázky ptáčků 

9.3.1 Hodnocení lekce č. 3 

Hodnocení z hlediska dětí (co činnost dětem přinesla, co se dětem povedlo 

nebo nepovedlo, čeho jsem si u jednotlivých dětí všimla): 

 pohybovou hrou se děti učily být ohleduplní ke druhým (nestrkat do sebe); 

 děti se cvičily ve správné formě pozdravů (pozdrav a podání ruky); 

 děti využívaly hmatu, jako jediného smyslu, při poznávání dětí; 

 učení se samostatnému projevu při diskuzi; 

 děti se na příběhu seznámily s problémem, když někdo nechce přijmout někoho 

cizího mezi sebe; 

 rozvoj používání smyslů a vnímání smysly. 

Hodnocení z hlediska vedoucího lekce 

V čem byla hlavní pozitiva mojí práce, co se mi povedlo…. 

 děti si příběh mohly prožít, vyzkoušet si aktivity spojené s příběhem; 

 výchovně jsem na děti působila – přijetí odlišného jedince do kolektivu; 

 vedu děti k šetrnému zacházení s vlastními i cizími pomůckami, hračkami; 
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 umožnila jsem, formou her a cvičení, navazovat kontakty s dětmi, se kterými 

by si např. dvojici neutvořily; 

 klidné jednání. 

V čem byli problémy, co se mi nepovedlo, na co si příště dát pozor, co budu dělat jinak: 

 při cvičení PÍP názorně předvést vlastím příkladem; 

 podporovat děti ve zdravé soutěživosti; 

 podporovat děti, aby na správné řešení či na odpověď si přišly samy. 
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9.4 Lekce 4 – Národní divadlo 

Tabulka 4: Národní divadlo 

Název lekce Národní divadlo 

Časová dotace lekce 60 minut 

Věková skupina 1. třída 

Organizace prostoru Školní třída – volný prostor utváří část třídy s kobercem; část třídy 

tvořena z překážek pro hru 

Hlavní cíle Podpora pozitivních vztahů v dětské herní skupině 

Etický cíl Umět nabídnout pomoc 

Dílčí cíle  projevovat se autenticky 

 sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 porozumět běžným neverbálním projevům 

 vyjadřovat svou představivost v činnostech 

 vyjadřovat vlastní názor 

Metoda vyučování 

 

a) Komunikační kruh  

b) Předčítání 

c) Reflexe k příběhu 

d) Hra: Na sochy 

e) Cvičení: Loutky 

f) Cvičení: Jako jedno tělo 

g) Reflexe 

h) Pracovní list s hodnocením: Národní divadlo 

Formy vyučování Individuální, skupinové, hromadné 

Autor lekce, škola Tereza Dvořáková, Základní škola v Praze 
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Pomůcky 

 komunikační předmět; 

 kniha Dědečku, ještě vyprávěj; 

 rozřazování do dvojic formou losování – dvojice barevných lístečků v klobouku; 

 pracovní list s hodnocením – Národní divadlo (příloha č. 5); 

 magnetický obrázek – Národní divadlo. 

Podrobná příprava lekce – metodický postup 

a) Komunikační kruh 

Pomůcky: komunikační předmět 

Organizace: usazení do kruhu 

Popis: přivítání se a seznámení dětí se čtvrtou kapitolou s názvem „Národní divadlo“ 

Téma: povídání na téma Pomoc druhým. Děti mají za úkol vzpomenout si na jednu situaci, 

kdy někomu pomohly a proč. 

b) Předčítání: Národní divadlo (str. 38) 

Popis příběhu: dědeček své vnučce Viktorce vypráví 3 příběhy, ve kterých popisuje různé 

druhy pomoci. První je o požáru Národního divadla, a jak lidé přispívali na opravu. 

Také dědeček popisuje příběh Kristýnky, která oslepla a potřebovala slepeckého psa, 

ke kterému jí pomohli lidé tím, že jí přispěli penězi. A nakonec se Viktorka dověděla, 

jak dědeček posílá peníze holčičce v Indii, aby mohla studovat. 

c) Reflexe k příběhu 

Doptávání 

 Jak lidé v příběhu pomáhali a proč? 

 O jaké jiné pomoci jsme se z příběhu dozvěděli? Komu dědeček pomáhal? Proč 

to dělal? 
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Zobecnění  

 V jakých situacích lidé mohou potřebovat pomoc? 

 Jak si lidé mohou pomáhat? 

Přenos do života dětí 

 Už jste někdy potřebovali pomoc? Pomohl vám někdo? Jak vám bylo, jak jste 

se cítili? 

 Víte o někom, kdo potřeboval pomoc? A jak jste se v situaci zachovali 

vy nebo ostatní?  

 Uvědomovali jste si, jak se druhý cítil? 

 Co si pro takovou situaci chcete pamatovat? 

d) Hra: Na sochy 

Pomůcky: přehrávač a hudba 

Organizace: prostor k pohybu 

Popis: děti i učitel jdou do prostoru. Zopakujeme si pravidla: když hraje hudba, děti 

se pohybují, tancují. Když hudba přestane hrát, z dětí se stanou sochy. Vypadává ten, kdo 

se hýbne, když je hudba vypnutá. 

Variace: tanec a sochy ve dvojicích, vč. vytvoření různých kombinací párů 

e) Cvičení: Loutky (Machková 2007-A, s. 117) 

Organizace: utvoření dvojic 

Popis: jsme v divadle a jsme loutky a vodiči. Děti si utvoří dvojice, jeden je loutka, druhý 

vede loutky imaginárními provázky. Všichni hrají najednou. Děti se vymění. 

f) Cvičení: Jako jedno tělo (Machková 2007-A, s. 117-118) 

Pomůcky: rozměrově velký kus vrchního oblečení (např. svetr), šátek na svázání nohou, 

krabice, koště, košťátko a lopatička 



58 

Popis: ze dvou osob se stane jedna osoba. Každý má omezené možnosti. Může používat 

jen jednu ruku, druhá ruka je ruka partnera. Hra probíhá ve dvojicích. Děti mají svázané 

kotníky k sobě. Jsou jako jeden člověk (ve velkém svetru). Dvojice se střídají. Úkol: vzít 

krabici ze země, odnést jí na určené místo. Vzít koště a zamést podlahu. Vzít košťátko 

s lopatičkou, zamést smetí a vysypat do koše. 

g) Reflexe 

Rituál: na mapu Prahy umístíme magnetický obrázek jako splnění cíle (umístíme na 

Národní divadlo) 

Zopakování: popíši aktivity, které v lekci proběhly 

Reflexe k hrám: dařilo se vám při hrách? Jak jste se domlouvali s kamarádem, když jste 

byli jako jedno tělo? Hrálo se vám při sochách lépe ve dvojicích nebo samy za sebe? 

Hodnocení vedoucího: děti pochválím za jejich spolupráci, úsilí a snaživost. Řeknu, 

co se mi líbilo, v čem bychom se mohli zlepšit. 

Motivace na příští hodinu: na příště si každý přinese svou oblíbenou plyšovou hračku. 

h) Pracovní list s hodnocením: Národní divadlo 

Pomůcky: pracovní list s hodnocením 

Popis: děti dostanou pracovní list s hodnocením. Doplní úkoly a vybarví Viktorku, 

se kterou se shoduje jejich nálada. Po vypracování hodnotící list vloží do své složky 

k projektu, kam si budou zakládat hodnocení z jednotlivých lekcí a jiné. 

Další navazující námětové činnosti 

Výtvarná výchova „Moje rodina“ 

 pomůcky: čtvrtka, pastelky/voskovky; 

 děti namalují všechny členy své rodiny. 

Kulturní výchova: výlet k Národnímu divadlu 

Kulturní výchova: návštěva divadelního představení 
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Veřejně prospěšná činnost: sběr víček na pomoc postiženým dětem 

Hudební výchova: světové Vánoce (Svěrák) 

9.4.1 Hodnocení lekce č. 4 

Hodnocení z hlediska dětí (co činnost dětem přinesla, co se dětem povedlo 

nebo nepovedlo, čeho jsem si u jednotlivých dětí všimla): 

 projevovat se autenticky, sdílet vlastní myšlenky při rozhovoru; 

 vnímat rytmus a hudbu a sladit s pohybem při hře; 

 snažit se porozumět neverbálním pokynům partnera; 

 vyjadřovat svou představivost v činnostech; 

 vyjadřovat vlastní názor; 

 děti získaly informace o pomoci druhým. 

Hodnocení z hlediska vedoucího lekce 

V čem byla hlavní pozitiva mojí práce, co se mi povedlo…. 

 děti si příběh mohly prožít, vyzkoušet si aktivity spojené s příběhem; 

 výchovně jsem na děti působila – přijetí odlišného jedince do kolektivu; 

 aktivita Jako jedno tělo podporuje sbližování a spolupráci dětí; 

 umožnila jsem, formou her a cvičení, navazovat kontakty s dětmi, se kterými 

by si např. dvojici neutvořily; 

 dětem dávám prostor pro vyjádření svých dojmů, pocitů a zážitků. 

V čem byli problémy, co se mi nepovedlo, na co si příště dát pozor, co budu dělat jinak: 

 přiměřeně chválit, pozitivně hodnotit; 

 dbát na dodržování pravidel; 

 zbytečně děti nepoučovat. 
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10 Evaluace projektu 

Projekt dramatických her k podpoře skupinového cítění začal po půl roce, kdy sociální 

skupiny byla nově vytvořena. Po dobu projektu, který trval 11 týdnu, jsme se věnovali 

hrám a cvičením zaměřeným na podporu vztahů ve skupině s následnou reflexí a četbě 

příběhů s etickým kontextem, včetně reflexe k příběhům. 

Děti získávaly nové zkušenosti ze společných her a činností. Formou kooperativních 

a skupinových her, obměňováním skupinek a dvojic navazovaly kontakty, pracovaly 

v náhodně vytvořených skupinkách i dvojicích, což jim umožnilo vyzkoušet si práci 

s různými dětmi a lépe se poznat. Aktivity v projektu dětem pomáhaly rozvíjet různé 

schopnosti a dovednosti. 

Každá lekce začínala rozhovorem nad tématem, které navazovalo na kapitolu v knize. 

Během rozhovorů na určité téma i při reflexi děti sdílely své názory, osobní prožitky 

a zážitky. Následovalo předčítání z knihy. Příběhy děti velmi zaujaly a naslouchaly 

bez vyrušování. Nejoblíbenější činností byly však hry a cvičení, protože děti mají velmi 

rády pohybové a společné aktivity. V průběhu skupinových činností se všechny děti 

aktivně zapojovaly, hry a cvičení velmi prožívaly. Spolupráce ve skupinách probíhala 

velmi dobře již od začátku. Tato činnost přispěla ke správnému a zdravému vývoji dítěte 

v sociálním prostředí, konkrétně v sociálních vztazích a komunikaci. 

Z důvodu omezených limitů bakalářské práce, nemohla jsem ucelenou formu projektu 

vložit do práce. Děti však prošly všemi lekcemi a metodické listy jsem vypracovala 

do uceleného metodického dokumentu. Metodiku k projektu doporučím vychovatelkám 

v naší školní družině k využití, s cílem zlepšení vztahů v jejich skupině. K této myšlence 

mě přivedla paní učitelka, kterou projekt velmi zaujal, když viděla některé naše aktivity 

a rozhodla se jej také vyzkoušet během vyučování u dětí na 1. stupni základní školy. 

Tvorba metodických listů mě velmi bavila a obohatila o nové zkušenosti. 

Zmiňovaný projekt trval pouze 11 týdnů, pro výrazné zlepšení sociálního klimatu a vztahů 

ve třídě je potřeba dlouhodobější intervence. V projektu se opírám převážně o průpravné a 

kooperativní hry a o etický příběh samotný. Je to z důvodu věku dětí, jejich nevyzrálosti a 
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nezkušenosti s dramatickou výchovou. Také mě, jako začátečníka, práce velmi obohatila a 

k dalšímu potenciálnímu projektu jsem schopna přistoupit s větší jistotou a zkušeností a 

s odhodláním začlenit náročnější dramatické prvky. V rámci dalšího rozvoje dětí, které 

si prošly uváděnými lekcemi, bych ráda projekt posunula do vyšší úrovně a to formou 

užšího propojení s příběhem a začlenění důležité dramatické metody – hra v roli. 

Protože tyto děti se již dramatických metod v tomto projektu dotkly, budou vyzrálejší 

a již připravenější na obtížnější činnosti. 



62 

11 Analýza změn v sociální skupině 

Značný pozitivní vliv přinesly příběhy z knihy. Velmi přínosnou pro děti a z mého pohledu 

za úspěšnou lekci považuji lekci Modrý ptáček, ve které se děti seznámily s myšlenkou, 

že každý jsme jiný, což je dobře a je to normální. Příběh nám ukázal, jaké to je, 

když někdo někoho odmítá, jak se v takové situaci dotyčný cítí a v následné reflexi děti 

samy uvažovaly o tomto problémů. Tím, že samy nacházely a pojmenovaly důvody, 

příčiny a řešení problému, prožily si situaci, a tím si něco z této lekce osvojily a přijaly. 

Protože tato situace se často vyskytovala mezi dětmi, toto téma dětem prospělo, 

protože v průběhu reflexe si uvědomily jaké to je, když někoho odmítnou. Po lekci 

a po projektu, když nastala situace, že děti měly tendenci nepřijmout spolužáka do hry, 

osobně jsem dotyčnému připomněla příběh o modrém ptáčkovi. Výskyt těchto problému 

se značně snížil. I ostatní kapitoly hodně pomohly v rámci správného chování, protože děti 

nemusím slovně poučovat, ale pouze jim připomenu situaci z knihy, a ony samy 

si již uvědomí, jak by to mělo být správně. 

Jak ovlivnily dramatické hry a činnosti děti nelze určit již nyní, protože co si děti odnesou 

z lekcí je individuální. Například hry a cvičení umožnily dětem vyzkoušet si různá 

postavení a role. Jedinci méně průbojní dostaly možnost projevit  se a ukázat své silné 

stránky, být potřební ve skupině. Reflexe umožnila uvědomit si, co jim bylo příjemné 

a co ne. Někoho ovlivnila jedna věc, druhé jiná. Tato průprava může být přínosná i 

v pozdějším věku, kdy děti osvojené zkušenosti uplatní. 

Honzík a Anička se do projektu zapojili velmi dobře. Při činnostech dostaly možnost 

odkrýt své schopnosti a uplatnit se. Při reflexi jsem u Honzíka ocenila, jak slovně 

navigoval partnera při cestě se zavázanýma očima, jak popisoval důležité prvky, aby 

nevidomý měl představu o prostoru. Aničky schopnost spolupráce při hře Jako jedno tělo 

vyzdvihl a pochválil sám její spoluhráč při reflexi. A nejen tyto zmíněné pozitivní prvky 

proběhly při projektu. S trochou pomoci z mé strany, děti se úspěšněji zapojují 

do párových či skupinových aktivit při volné hře.  
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Děti jsou velmi dobrá parta. Drobné konflikty a nejasnosti se vyskytují, a to v běžné 

skupině se nejspíš vždy vyskytovat budou. I přesto jsou děti k sobě vstřícné, laskavé, 

pomáhají si a jsou celkově pozitivně naladěné. 

Věk dětí je nízký ke změření účinnosti projektu formou dotazníku nebo jinou kvalitativní 

výzkumnou metodou. Využití pozorování je v tomto případě nejlepší, i když nelze ověřit, 

jak kvalitativně děti projekt ovlivnil a obohatil. Přesto veškeré výchovné působení vede 

k podpoře rozvoje, k poznání či k nové zkušenosti. 
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12 Závěr 

Cílem mé bakalářské práce bylo vytvoření projektu s prvky dramatických her a cvičení 

k podpoře skupinového cítění ve školní družině. Navazujícím cílem bylo pozorování 

chování celé skupiny před projektem a závěrečná analýza změn sociální skupiny. 

V praktické části tedy byly sestaveny čtyři metodické listy zaměřené na podporu 

pozitivních vztahů, dále obsahuje popis chování skupiny před projektem a analýzu chování 

skupiny po realizaci projektu. Přínosné v případě využití projektu vnímám dílčí hodnocení 

za každou lekcí. 

Podle mého vlastního úsudku jsem projektem dosáhla původního záměru. Rozpracované 

metodické listy lze využít pro děti 1. a 2. ročníků ve školní družině, v rámci 

odpočinkových a zájmových činností, i ve vyučování. Činnosti učí děti lepším 

komunikačním a sociálním dovednostem, smysluplnému trávení času ve školní družině 

se záměrem rozvoje sociálního cítění, což lze brát i jako prevenci před sociálně 

patologickými jevy. Právě ve školní družině je čas a prostor využít potenciál her a činností 

ke vhodnému rozvoji dětí, i v rámci plnění cílů ŠVP ŠD. 

Motivační četba a následné činnosti vedou děti ke zvýšené pozornosti, ale i ke zklidnění 

a vnímání. Příběhy samy o sobě děti velmi zaujaly a vnímám je jako velmi přínosné 

s pozitivním vlivem na chování dětí. V průběhu her a cvičení děti pracovaly se zájmem, 

při skupinových činnostech vzájemně spolupracovaly. Pracovní listy vypracovávaly 

se snahou. Velmi se mi líbili společné diskuze nad tématy. Děti byly velmi zainteresované, 

sdílely vlastní zážitky a jejich projevy byly velmi bystré. 

Projekt vyhodnocuji pozitivně. Příjemné zpestření aktivit ve školní družině. Děti se měly 

na co těšit, protože očekávaly, co se bude nového v rámci projektu odehrávat. Projekt 

se netýkal pouze komunikativní a sociální oblasti osobnosti, ale také se dotýkal oblastí 

estetických, přírodovědně-environmentálních, pracovních či pohybových. Ale také 

pozitivní ovlivnění osobnosti dětí po stránce přínosu vědomí správného chování, získání 

zkušeností komunikačních a sociálních, které jsou ve skupině prioritní. 
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Projekt kvalitně vyplnil čas ve školní družině s přínosem podpory vzájemných vztahů 

v sociální skupině a lepšího třídního klimatu, např. děti mají společný zájem, společné 

zážitky, což vede k možnostem vzájemné komunikace. Nelze změřit, jak kvalitativně děti 

projekt ovlivnil a obohatil, ale věřím, že veškerá výchovná činnost a působení vede 

ke zlepšení, k poznání či k nové zkušenosti. A to v průběhu projektu děti byly novými 

zážitky, prožitky a zkušenostmi hojně obohaceny. 
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