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Abstrakt   

Diplomová práce Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních schopností žáků 

s lehkou mentální retardací se zabývá možností využití biblioterapie a jejích prvků 

v rámci výuky českého jazyka, kdy prostřednictvím práce s textem pedagog působí na 

rozvoj verbálního projevu žáka s lehkou mentální retardací. Cílem práce je navrhnout 

jednotlivá cvičení sestavená do biblioterapeutického programu, poukázat na pozitivní 

vliv práce s textem na verbální projev žáka a ověřit úspěšnost programu v praxi skrze 

přímou práci se žáky, jejich pozorováním a zhodnocením jednotlivých výstupů. 

Výsledky šetření pak prokazují zlepšení žáků v požadované oblasti.  

 

Klíčová slova 

Mentální retardace, lehká mentální retardace, žák s lehkou mentální retardací, 

biblioterapie, biblioterapeutický program, komunikační schopnosti  

  

Abstract 

Diploma Work Bibliotherapy as a tool of developing communication skills pupils with 

mild intellectual disabilities deals with opportunity of using bibliotherapy and its 

elements within Czech langage lessons. The educator by the means of appropriate 

reading materials affects the verbal expression advancement of pupils with mild 

intellectual disabilities. The aims to develop suitable exercises and arrange them into a 

bibliotherapy program, to show the beneficial effect that working with texts can have on 

the pupils‘ communicative competence, and to make certain that the program operates 

as expected, through working directly with the pupils, observing them and evaluating 

the different outputs of the program. Outcomes of the research prove pupils‘ 

improvements in desired sphere. 
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Úvod 

 Biblioterapie není v České republice momentálně příliš známou a rozšířenou 

expresivní terapií. V případě prezentovaných možností jejího využití se však nejčastěji 

setkáváme s lékařskou sférou ve spolupráci se speciálně proškolenými knihovníky. 

Takto orientovaná biblioterapie nabízí svým účastníkům především náhled na danou 

situaci a poskytuje potřebné informace o nemoci, či závislosti. Své uplatnění však 

nalézá i v oblasti speciálního školství. Nejen, že na žáky může působit edukačně, ale 

zároveň i preventivně a pozitivně ovlivňovat jejich osobnost. Prostřednictvím práce 

s literárním textem, příběhem, slovními hrami a diskusemi tak můžeme působit na 

celkový rozvoj jedince. Jak je patrné z názvu práce, zabývám se konkrétně žáky 

s lehkou mentální retardací, u kterých se projevují obtíže v komunikaci. Prostřednictvím 

této práce bych chtěla poukázat na možnost využití biblioterapie ve speciálním školství 

a jejího zapojení do hodin českého jazyka za účelem rozvoje komunikačních schopností 

žáků s lehkou mentální retardací.   

 Důvodem zvolení tématu Biblioterapie jako nástroj k rozvoji komunikačních 

schopností žáků s lehkou mentální retardací bylo hned několik. V prvé řadě zájem o 

expresivní terapie, který ve mně vyvolala Mgr. Barbara Valešová Malecová, Ph.D. při 

mém předchozím studiu speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě UK v Praze. 

Zmiňované přednášky věnující se využití expresivních terapií ve speciální pedagogice 

mě nadchly natolik, že jsem se jimi zabývala již v bakalářské práci. Možnost rozšířit již 

získané informace, sepsáním této diplomové práce, tak bylo jasnou volbou. Dalším 

důvodem bylo mé zaměstnání, třídní učitelka ve škole pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které mě motivuje k neustálému hledání a vymýšlení nových 

způsobů ovlivňování žáků a jejich možností, jak si osvojit potřebné znalosti, schopnosti 

a dovednosti. V neposlední řadě jsem byla také ovlivněna mou oblibou v knihách. 

Zjistila jsem, že mé okolí se neorientuje v problematice biblioterapie i přes to, že ve 

školství jsou ve vyučovacích hodinách mnohdy využívané činnosti s literárním textem. 

Rozhodla jsem se tedy, že zkusím něco nového a zařadím biblioterapii přímo do hodin 

českého jazyka.  

 Cílem mé práce je především navrhnout jednotlivá cvičení, která budou 

sestavena do biblioterapeutického programu určeného pro žáky s lehkou mentální 

retardací a poukázat tak na pozitivní vliv práce s textem na verbální projev žáka. Dále 

bych chtěla ověřit úspěšnost tohoto programu v praxi a skrze přímou práci se žáky, 
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jejich pozorování a rozboru jednotlivých výtvorů zhodnotit dosažení stanovených 

individuálních a konečných cílů programu. 

 Diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol. V první kapitole se zabývám 

teoretickým vymezením mentální retardace s důkladnějším zaměřením na lehkou 

mentální retardaci. Věnuji se zde etiologii, klasifikaci a typickým projevům daného 

zdravotního postižení. 

 Druhá kapitola je věnována biblioterapii. Vymezuji zde vliv knihy a četby na 

dítě školního věku, funkce literárního textu, vývoj čtenářských zájmů, základní 

charakteristiku oboru, formy a metody biblioterapie. Dále zde uvádím jednotlivé fáze 

biblioterapeutického programu a nezbytné části každého střetnutí. V závěru kapitoly se 

zabývám specifikami biblioterapeutické skupiny žáků s lehkou mentální retardací 

mladšího školního věku a úrovni vztahu terapeuta s těmito účastníky terapie.  

 Ve třetí kapitole se zabývám specifikami biblioterapeutického působení na 

jedince s mentální retardací s cílem rozvíjet úroveň komunikace. Zmiňuji zde 

problematiku komunikace v kontextu s jedincem s mentální retardací, doplněnou o 

doporučení pro komunikaci, využívané metody práce s literárním textem a zaměření 

vhodných aktivit.  

 Závěrečná, čtvrtá kapitola je věnována biblioterapii u žáků s lehkou mentální 

retardací se zaměřením na rozvoj komunikačních schopností. Seznamuji zde čtenáře se 

zvolenou biblioterapeutickou skupinou a jednotlivými žáky, základní charakteristikou 

biblioterapeutického programu, náplní jednotlivých střetnutí i s popisem průběhu a 

závěrečným zhodnocením realizovaného programu doplněného o vlastní reflexi.  
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1. Mentální retardace  

 Teoretické vymezení mentální retardace s konkrétním zaměřením na lehkou 

mentální retardaci je pro tuto práci zásadní. Jedná se totiž o diagnózu, která se vyskytuje 

u všech žáků, pro které jsem sestavila a se kterými jsem následně realizovala 

biblioterapeutický program. Primárním úkolem této kapitoly tudíž není podat obecné 

sdělení o mentální retardaci, nýbrž představit specifika cílové skupiny práce.   

 Mentální retardací rozumíme trvalé snížení rozumových schopností doprovázené 

odlišným vývojem některých psychických vlastností a poruchami adaptačních 

schopností v důsledku organického poškození mozku (Švarcová, 2011; Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003). 

 Etiologie mentální retardace je velice rozmanitá.  Mentální retardace může 

být zapříčiněna endogenními nebo exogenními vlivy. Endogenními neboli vnitřními 

vlivy rozumíme genetický faktor. Exogenními neboli vnějšími vlivy rozumíme činitele, 

kteří působí na jedince od početí po celou dobu jeho života a dělí se dále na prenatální, 

perinatální a postnatální. Prenatální činitelé působí na plod od početí po narození a 

platí pro ně zákonitost, že čím dříve dojde k patologii, tím závažnější jsou důsledky pro 

zdraví dítěte. Řadíme mezi ně onemocnění matky v době gravidity, jako je např. 

toxoplazmóza, zarděnky, syfilis, infekce, endokrinní a metabolické poruchy, dále pak 

Rh inkompatibilita, RTG ozáření dělohy, nedostatečnou výživou matky, či zneužívání 

návykových látek včetně některých léků během těhotenství. Perinatální činitelé působí 

těsně před porodem, během porodu a těsně po porodu. Perinatálním činitel může být 

organické nebo mechanické poškození mozku, hypoxie až asfyxie, těžká novorozenecká 

žloutenka, předčasný porod, či nízká porodní váha. Postnatální činitelé působí na 

jedince po narození a řadíme sem zánět mozku, mechanické vlivy jako traumata, 

mozkové léze a krvácení do mozku. Je nutné zmínit, že i přes veškeré pokroky vědy a 

medicíny, nejsme schopni určit příčinu vzniku mentální retardace přibližně u jedné 

třetiny osob s tímto postižením (Švarcová, 2011; Michalík, 2011; Lečbych, 2008; 

Valenta, Michalík, Lečbych a kol, 2012; Valenta, Müller, 2003; Černá a kol., 2008).  

 Michalík (2011) zmiňuje, že na základě uvedeného, není možné  diagnostikovat 

mentální retardaci pouze určením výše inteligenčního kvocientu, nýbrž je nutné 

zohlednit mnoho dalších stránek osobnosti se zaměřením na skutečnost, zda jedinec 

selhává ve většině sociálních očekávání svého okolí. I přesto se však v současné době 
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nejčastěji vychází z klasifikace stupňů mentální retardace Světové zdravotnické 

organizace. Mezinárodní klasifikace nemocí, MKN – 10 z roku 1992, rozlišuje, na 

základě naměřeného IQ, šest základních stupňů mentální retardace: 

 F 70 lehká mentální retardace – IQ 50 až 69 

 F 71 střední mentální retardace – IQ 35 až 49 

 F 72 těžká mentální retardace – IQ 20 až 34 

 F 73 hluboká mentální retardace – IQ 20 a méně  

 F 78 jiná mentální retardace – stupeň mentální retardace nelze přesně stanovit 

z důvodu přidruženého smyslového nebo tělesného postižení, těžké poruchy chování, 

popř. autismu  

 F 79 neurčená mentální retardace – mentální retardace je diagnostikována, avšak 

není k dispozici dostatečné množství informací pro stanovení jejího stupně (Valenta, 

Müller, 2003; Renotiérová, Ludíková a kol., 2006; Michalík, 2011; Švarcová, 2011; 

Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2012; Lečbych, 2008; Bartoňová, Bazalová, 

Pipektová, 2007; Černá a kol., 2008; Pipeková a kol, 1998; Pipeková, 2004). 

 Lečbych (2008) a Černa a kol. (2008) upozorňují také na Americkou asociaci 

pro mentálně retardované, která uveřejnila standardizované škály pro měření míry 

podpory lidí s mentální retardací. Tyto škály hodnotí výši podpory, kterou jedinec 

s mentální retardací vyžaduje, aby mohl žít v přirozeném prostředí. Posuzuje se oblast 

života v domácnosti a v komunitě, komunikace, učení, zaměstnání, sociální aktivity, 

zdraví a bezpečí. Na základě výsledků je pak stanovena úroveň nutné podpory, která má 

čtyři stupně a může být občasná, limitovaná, značná nebo trvalá. Tyto stupně podpory 

korespondují s pěti základními typy podpory, kterými jsou žádná podpora, dohlížení, 

verbální vedení s gesty, částečná fyzická asistence a úplná fyzická asistence.  

1.1. Jedinec s lehkou mentální retardací  

 Michalík (2011, s. 122) považuje za nutné „poznamenat, že u mentální 

retardace nejde jen o prosté časové opožďování duševního vývoje, ale o strukturální 

vývojové změny, postižené dítě tedy nelze automaticky přirovnat k mladšímu 

„normálnímu“ dítěti, neboť to není jenom otázka kvantitativní, ale dochází i ke změnám 

kvalitativním.“  

 Švarcová (2011) ještě doplňuje, že jedinci s mentální retardací se svými 

osobnostmi netvoří homogenní skupinu, která by se dala jednotně charakterizovat, 
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nýbrž se jedná o velice různorodou skupinu. „Každý mentálně postižený je svébytný 

subjekt s charakteristickými osobnostními rysy. Přesto se však u značné části z nich 

projevují (ve větší či menší míře) určité společné znaky, jejichž individuální modifikace 

závisí na druhu mentální retardace, na její hloubce, rozsahu, na tom, zda jsou 

rovnoměrně postiženy všechny složky psychiky, nebo zda jsou výrazněji postiženy 

některé psychické funkce a duševní vývoj je nerovnoměrný“ (Švarcová, 2011, s. 47). 

 Mnozí autoři (Michalík, 2011; Švarcová, 2011; Dolejší, 1978; Lečbych, 2008; 

Pipeková, 1998; Pipeková, 2004; Valenta, Michalík, Lečbych a kol., 2012; Valenta, 

Müller, 2003; Zezulková, 2013) se shodují na několika znacích, které se vyskytují u 

jedinců s mentální retardací. Jedná se o zvýšenou závislost na rodičích, infantilní 

osobnost, úzkostnost, rigiditu, nerovnováhu aspirace a výkonu, zvýšenou potřebu 

uspokojení a bezpečí, poruchu interpersonálních vztahů a komunikace, nedostatečnou 

slovní zásobu a neobratnost ve vyjadřování, malou přizpůsobitelnost k sociálním 

požadavkům, impulzivnost, snížení mechanické a logické paměti, těkavou pozornost, 

citovou vzrušivost, hyperaktivitu nebo hypoaktivitu, pomalejší chápání, jednoduchost a 

konkrétnost úsudků, nedostatečný rozvoj volních vlastností a sebereflexe, nedostatky 

v osobnostní identifikaci a ve vývoji „já“, opožděný psychosexuální vývoj, ulpívání na 

detailech, poruchu vizuomotoriky a celkové pohybové koordinace.  

Výrazné odchylky od normy se u jedinců s lehkou mentální retardací objeví 

s nástupem do školy. Většina z nich je však zcela nezávislá v sebeobsluze, jsou 

schopni vykonávat jednoduché zaměstnání a v nenáročném sociálním prostředí se 

pohybují bezproblémově. Velký význam zde má především výchovné prostředí, které 

má možnost ovlivnit schopnosti a dovednosti daného jedince s mentální retardací 

(Michalík, 2011; Valenta, Müller, 2003). Jisté odchylky se však mohou projevit 

v několika základních oblastech: 

- neuropsychický vývoj: omezený a opožděný 

- somatické postižení: ojedinělé 

- poruchy motoriky: opoždění motorického vývoje 

- poruchy psychiky: snížení aktivity psychických procesů, nerovnoměrný 

vývoj, funkční oslabení, převládají konkrétní, názorné a mechanické 

schopnosti 

- komunikace a řeč: schopnost komunikovat většinou vytvořena, opožděný 

vývoj řeči, obsahová chudost, časté poruchy formální stránky řeči  



11 

 

- poruchy citů a vůle: afektivní labilita, impulzivnost, úzkostnost, zvýšená 

sugestibilita 

- možnosti vzdělávání: na základě vypracování IVP vzdělávání na běžné 

základní škole, popř. na základní škole pro žáky s mentálním postižením 

(Renotiérová, Ludíková a kol., 2006; Švarcová, 2011).  
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2. Biblioterapie  

 Biblioterapie u nás není prozatím příliš rozšířenou možností podpory a 

v současné době se využívá především v lékařství, kdy se na poli psychoterapie zúročují 

pozitivní léčebné účinky literárního textu na pacienta. Uplatnění biblioterapie má však 

mnohem větší rozpětí a tudíž může být značným přínosem i pro oblast speciální 

pedagogiky. V rámci speciálního školství může biblioterapie podporovat žáky 

s mentálním postižením a zábavnou formou rozvíjet jejich kognitivní schopnosti a 

dovednosti. Je proto vhodné, aby se speciální pedagogové orientovali v problematice 

vývoje čtenářských zájmů, struktury biblioterapeutického programu, střetnutí, forem, 

metod a především pak aktivit, skrze které se na jednotlivé žáky s mentálním 

postižením může působit.  

2.1. Vliv knihy a četby na dítě školního věku 

 Mnozí autoři (Valešová Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 2016a; Vášová, 

1986; Vášová, 2007; Kollárová, 2013; Pilarčíková – Hýblová, 1997) se shodují na 

faktu, že kniha a její četba působí na svého čtenáře a jistým způsobem ovlivňuje 

duševní stránku člověka. Vášová (1986, s. 31) dokonce uvádí, že „četba se pro mnohé 

lidi stává potřebou, a to tehdy, nachází-li člověk v literatuře odpovědi na své otázky“. 

Bádavé dítě mladšího školního věku tak skrze knihu získává nástroj poznání a 

objevování. Jednu knihu však může deset dětí vnímat deseti různými způsoby, a tudíž i 

jedna kniha může deseti různými způsoby ovlivňovat deset různých dětí. Každé dítě je 

totiž jiné, s vlastním osobitým duševním prožíváním a prostřednictvím knihy si tak 

vytváří svůj individuální imaginární svět, ve kterém zúročuje dosud získané 

zkušenosti, fantazii, emoce a čerpá nové poznatky a životní možnosti.   

2.1.1. Funkce literárního textu 

Člověka ovlivňuje literární text, který je mu předložen. Každý člověk, jak bylo 

již zmíněno, je osobité individuum a tudíž na každého působí literární dílo odlišným 

způsobem. Záleží na psychice, zkušenostech, vědomostech, temperamentu, charakteru, 

zájmech, postojích a vůli čtenáře a zároveň i okolním prostřední. Literární text má však 

určité funkce, které můžeme rozdělit do několika základních kategorií a tyto kategorie 

následně dle potřeby využít při biblioterapii (Valešová Malecová, 2011a).    
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- Informační funkce: Při čtení literárního textu získává čtenář informace, ať 

už záměrně nebo bezděčně, které ho nějakým způsobem obohacují. Jedná se 

především o naučnou literaturu, která zvyšuje míru našeho poznání a snižuje 

strach z neznáma skrze věcné, faktografické a technické informace, které 

svému čtenáři nabízí (Valešová Malecová, 2011a; Konieczna, 2003 citovaná 

podle Ruszové, 2016; Křivohlavý, 1987 citovaný podle Lištiakové, 

Kováčové, 2014; Bendová, Zikl, 2011).     

- Výchovná funkce: Skrze četbu získáváme informace o osudech literárních 

postav, jejich prožívání a postojích. Čtenář má tak možnost nahlédnout do 

nitra postavy, vcítit se do ní, poznat její život se všemi jejími radostmi i 

potížemi a pohlédnout tak na svět jinýma očima, které mu umožní 

přehodnotit svá stanoviska a tvořivě řešit vlastní problémy (Valešová 

Malecová, 2011a; Konieczna, 2003 citovaná podle Ruszové, 2016; 

Křivohlavý, 1987 citovaný podle Lištiakové, Kováčové, 2014; Bendová, 

Zikl, 2011).  

- Konfrontační funkce: Při čtení jakékoliv literární tvorby může čtenář 

souhlasit, ale také nesouhlasit s hlavní myšlenkou předkládaného textu. 

Čtenáři se tedy naskytuje možnost konfrontovat své názory s názory autora, 

popř. literární příběh se skutečným životem, což může vést ke změně 

čtenářových postojů (Valešová Malecová, 2011a; Křivohlavý, 1987 citovaný 

podle Lištiakové, Kováčové, 2014; Kollárová, 2016; Bendová, Zikl, 2011). 

- Identifikační funkce: Předčítaný příběh umožňuje čtenáři ztotožnit se 

s hlavním hrdinou a to buď z důvodu podobných znaků, nebo vysněného 

vzoru, modly. Obě tyto varianty identifikace inspirují čtenáře k řešení 

vlastních problémů, poukazují na fakt, že podobný problém mají i ostatní, 

seznamují s různými možnostmi chování apod. (Valešová Malecová, 2011a; 

Křivohlavý, 1987 citovaný podle Lištiakové, Kováčové, 2014; Kollárová, 

2016; Bendová, Zikl, 2011).   

- Estetická funkce: Literární text může na čtenáře působit také po estetické 

stránce a vyvolávat tak příjemné a krásné zážitky, prohlubovat čtenářův vkus 

a vést ho k vnímavějšímu pohledu na svět kolem sebe (Valešová Malecová, 
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2011a; Křivohlavý, 1987 citovaný podle Lištiakové, Kováčové, 2014; 

Kollárová, 2016; Bendová, Zikl, 2011; Vášová, 2007; Vášová, 1986). 

- Katarzní funkce: Pokud se čtenář naplno věnuje a soustředí čtenému 

příběhu, vžívá se do literárního děje, duševního stavu hrdiny a vnímá jeho 

emoce, dosáhne očisty emočního rozpoložení a uvolnění nahromaděného 

vnitřního napětí (Valešová Malecová, 2011a; Konieczna, 2003 citovaná 

podle Ruszové, 2016; Kollárová, 2016; Bendová, Zikl, 2011).  

- Relaxační funkce: Četba jakéhokoliv literárního díla může navodit svému 

čtenáři i stav relaxace a odpočinku. Příběh nahradí nepříjemnou realitu a 

dočasně odpoutá čtenáře od vnitřního napětí, ten se uvolní, zapomene na své 

problémy a začne se soustředit na něco jiného, příjemného (Valešová 

Malecová, 2011a; Konieczna, 2003 citovaná podle Ruszové, 2016; 

Křivohlavý, 1987 citovaný podle Lištiakové, Kováčové, 2014; Bendová, 

Zikl, 2011; Vášová, 2007; Vášová, 1986).  

- Prestižní funkce: Každý čtenář je členem nějaké sociální nebo zájmové 

skupiny a tudíž nejčastěji vyhledává literární texty, které jsou mu blízké a 

které se zabývají jeho koníčky a zájmy, nebo které zvýší jeho sounáležitost 

s danou skupinou. Takováto literární díla podporují správný způsob trávení 

volného času a zároveň slouží jako podklad ke komunikaci v odpovídající 

sociální skupině (Valešová Malecová, 2011a; Bendová, Zikl, 2011; Vášová, 

2007; Vášová, 1986).  

- Léčebná funkce: V rámci biblioterapie se stává veškeré literární dílo 

prostředkem pro dosažení stanoveného terapeutického cíle nebo prostředkem 

preventivního působení (Valešová Malecová, 2011a; Kollárová, 2016; 

Vášová, 2007; Vášová, 1986).  

- Spojovací funkce: Literární text může představovat i jakýsi spojovací 

článek mezi terapeutem a účastníkem, popř. s realitou nebo vnitřním světem 

čtenáře (Valešová Malecová, 2011a).    
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2.1.2. Vývoj čtenářských zájmů v období mladšího školního věku  

 Valešová Malecová (2011a, 2016b) konstatuje, že každý biblioterapeut by se 

měl orientovat ve vývoji čtenářských zájmů, protože je důležitý pro výběr vhodné 

literatury na terapii.  Vztah k literatuře si každý pěstuje již od útlého dětství a 

v průběhu života se mění v závislosti na věku a rozvoji osobnosti. Přechod mezi 

jednotlivými věkovými obdobími není náhlý. Každé dítě se pohybuje vlastním tempem 

po individuální časové vývojové ose. 

 Dítě mladšího školního věku si už vytváří vztah ke knize samo díky tomu, že 

umí, popř. se učí číst. Je nezbytné, aby dítě cítilo podporu ve čtení jak doma, tak i ve 

škole. Dítě by mělo mít prostor ke čtení, ale nemělo by se ke čtení nutit, namísto toho se 

mohou rodiče pokusit nenásilně zařadit čtení do denního režimu a pravidelně si o 

přečteném textu společně s dítětem povídat. Nejdříve vyžaduje malý čtenář ve čtení 

spolupráci starší osoby, která by mu požadované texty předčítala, protože čtení 

dlouhých textů ještě samo dobře nezvládá. Postupně se však rozvíjejí jeho čtenářské 

schopnosti, je zvídavé, chce vše přečíst a tím formuje svůj čtenářský zájem. V tomto 

věkovém období je velice důležitá grafická úprava knih a časopisů. Ilustrace, velikost 

písma a přehlednost textu, podporuje malého čtenáře v rozvoji orientace, pochopení 

příběhu a zájmu o knihu celkově (Valešová Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 

2016b; Vášová, 2007). 

 Čtení dítěti přináší nové vědomosti, přispívá k rozvoji jeho rozumových 

schopností, zlepšuje se slovní zásoba, vyjadřování, představivost, pozornost a vede 

k samostatnějšímu kritickému myšlení. To vše se samozřejmě projeví při výběru další 

literatury. Knihy, které musí číst z povinnosti, jako jsou učebnice, odborné vzdělávací 

knihy a moralizující příběhy většinou odmítají a sahají po literatuře, která je pro ně 

zajímavá, tedy dětské časopisy, příběhy s dětským hrdinou nebo se zvířátky apod. 

(Valešová Malecová, 2011a; Kováčová, 2010; Vášová, 2007). 

 V období mladšího školního věku se začínají objevovat první, nepříliš výrazné, 

rozdíly ve výběru literatury z pohledu pohlaví, které se v následujících obdobích více 

prohloubí. Chlapci se začínají zajímat o dobrodružství, záhady a daleké výpravy. Dívky 

se oproti tomu věnují známému prostředí a příběhům zabývajícím se vztahy a emocemi. 

S tím souvisí i odlišnost v prožívání čtení. Chlapci i dívky se prostřednictvím 

identifikace s hlavním hrdinou dostávají do imaginárního světa. Chlapci však přejímají 

chování svých hrdinů a aplikují ho ve svém běžném životě. Dívky naopak prožívají 



16 

 

svou identifikaci s hrdinou vnitřně na úrovni pocitů a emocí (Valešová Malecová, 

2011a; Valešová Malecová, 2016b).   

2.2. Vymezení biblioterapie  

Biblioterapií rozumíme expresivní terapii spadající do oblasti psychoterapie, 

která prostřednictvím tvůrčích literárních aktivit využívá sebereflexi a sebevyjádření pro 

zkontaktování svého vnitřního světa a momentálního citového rozpoložení jedince 

(Pilarčíková – Hýblová, 1997). Babyrádová (2016, s. 37) konstatuje, že exprese 

představuje klíčovou roli v terapii uměním. Expresí, využívanou mimo jiné tedy i 

v biblioterapii, rozumí „určitý způsob vyjádření silného prožitku, pocitu nebo stavu. Jde 

o specificky lidskou aktivitu, v níž člověk spontánně a s důrazem na formu projevu 

vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, dojmy, pocity, nálady a s nimi spjaté zkušenosti a 

poznatky formou symbolů.“ Samotný termín biblioterapie vznikl složením dvou řeckých 

slov – biblio a therapeia, přičemž slovem biblio rozumíme knihu a therapeia léčbu. 

Biblioterapii tedy můžeme jednoduše přeložit jako léčbu knihou. Pilarčíková – 

Hýblová (1997, s. 11) definuje biblioterapii jako „záměrné, systematické a cílevědomé 

léčebně-výchovné působení jednotlivými složkami literárního projevu na postižené, 

narušené, ohrožené a nemocné jedince, kde cílem je jistý pozitivní efekt.“   

 Kruszewski (2008) uvádí rozdělení biblioterapie podle Rubin: 

- Klinická biblioterapie se realizuje především ve zdravotnických zařízeních a 

přiklání se k čistě psychoterapeutickému sezení. Jedná se tedy o medicínské 

pojetí biblioterapie, která se zaměřuje na léčebnou složku využití literární 

tvorby. Zvolená literární tvorba umožňuje účastníkovi terapie sebepoznání, 

katarzi či projekci.  

- Institucionální bibioterapie je prováděna v jakýchkoliv zařízeních, ve kterých 

účastníci terapie tráví delší dobu svého života, jako je např. nemocnice, domovy 

pro osoby se zdravotním postižením či stacionáře. Takto pojímaná biblioterapie 

má především didaktickou povahu, a proto využívaná zejména literaturu 

zachycující zdravotní stav účastníka terapie, popř. také literaturu relaxační, 

prostřednictvím které má účastník možnost odpoutat se od reality a uvolnit se.  

- Vývojová biblioterapie se využívá u jedinců, kteří momentálně nemají žádné 

závažné potíže a předchází se tak jejich propuknutí. Vývojová biblioterapie tedy 
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působí jako prevence vzniku potíží, které se mohou vyskytnout v určitých 

vývojových stádiích. Vybrané literární texty podporují správný psychologický 

vývoj a zajišťují psychickou rovnováhu.  

Svoboda (2014) s Pilarčíkovou – Hýblovou (1997) uvádí ještě jeden typ 

biblioterapie, a to biblioterapii edukační, která má za hlavní cíl jisté výchovně 

vzdělávací působení na členy terapeutické skupiny. Takto zaměřená biblioterapie 

využívá literární texty poskytující určité poznání, rozšiřující vědomosti, podněcující 

zájem čitatele a zároveň také nejrůznější zábavná cvičení a hry pro rozvoj čtení, paměti 

a vnímání.     

Své místo působení nalézá biblioterapie v medicíně, pedagogice, sociální oblasti 

či knihovnictví. Mnozí autoři (Kruszewski, 2006, podle Ruzsové, 2016; Pilarčíková – 

Hýblová, 1997; Kollárová, 2016) se proto shodují na jisté roztříštěnosti biblioterapie. 

S čímž se pojí i nejednotnost odborníků působících jako vedoucí biblioterapeutických 

skupin, což zároveň souvisí i se zvoleným typem biblioterapie. Biblioterapii bychom 

tedy mohli také rozdělit podle pojmenování účastníků terapie, kterými mohou být 

pacienti, při medicínském pojetí biblioterapie nebo klienti, při sociálně-pedagogickém 

pojetí bibliotrapie.  

Biblioterapie sestavená pro pacienty bývá klinická nebo institucionální a jejím 

řízením jsou dle Vášové (2007) určeni psychoterapeuti, popř. lékaři ve spolupráci 

s odborně kvalifikovanými knihovníky. Pacienty jsou v těchto případech jedinci 

s psychickými, chronickými popř. somatickými onemocněními. Hlavním úkolem tohoto 

typu biblioterapie je podle Holoubkové (2008) především podpora a obohacení 

klasické léčby pacienta s pozitivním dopadem na jeho osobnost a emocionální 

rozpoložení.  

Biblioterapie určená klientům bývá taktéž institucionální, ale jedná se 

především o instituce sociálně a pedagogicky zaměřené, nikoliv medicínsky jako u 

předešlého typu, a na rozdíl od biblioterapie pro pacienty zde převažuje především 

biblioterapie vývojová. Takto koncipovaná biblioterapie má za úkol podle Kollárové 

(2016) především poskytnout pozitivní zážitek a psychickou pohodu. Klienty jsou 

v tomto případě žáci škol, obyvatelé domova pro osoby se zdravotním postižením, 

návštěvníci stacionáře apod. Vedením těchto biblioterapeutických programů jsou 

pověřeni třídní učitelé, speciální pedagogové, vychovatelé, knihovníci, popř. sociální 
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pracovníci, kteří dennodenně pracují s danými klienty. A to z toho důvodu, jak uvádí 

Valešová Malecová (2016b), že právě oni znají členy sestavené biblioterapeutické 

skupiny nejlépe a mají s nimi již vytvořený určitý vztah.        

Pro účely této práce je primární právě vývojová biblioterapie společně s 

biblioterapií edukační, které můžeme plně využít při výchově a vzdělávání žáků 

s lehkou mentální retardací ve školách, a to přímo v jednotlivých vyučovacích 

hodinách. Kollárová (2016) konstatuje, že každodenní školní praxe potřebuje 

nejrůznější didaktické přístupy, které by učitelům umožnili uvolnit u žáků napětí a 

zároveň rozvíjet jejich osobnost a schopnost spolupráce. Jedním z těchto přístupů může 

být právě biblioterapie a využití jejich prvků ve vyučování. Kollárová (2016) a 

Pilarčíková – Hýblová (1997) se shodují v tom, že ve školním prostředí nejde o léčebné 

důsledky biblioterapie, nýbrž o celkový pozitivní efekt a expresivní vyjádření. Proto 

někteří z autorů (Ruszová, 2016; Kollárová, 2013; Pilarčíková – Hýblová, 1997) 

doporučují i prolínání biblioterapie s dalšími expresivními terapiemi pro umocnění 

individuálního prožitku, vyjádření a pozitivního efektu na osobnost žáka.  

Kollárová (2016, s. 9) věnuje pozornost faktu, „že biblioterapie má 

komunikativní charakter a jejím předmětem je záměrné a systematické využívání 

rozmanitých forem práce s literárním textem a forem slovesného literárního projevu“. 

Z tohoto důvodu je tedy biblioterapie velice vhodná pro rozvoj řečového projevu žáků 

s lehkou mentální retardací. Biblioterapii a její prvky, jak uvádí Valešová Malecová 

(2011b), můžeme zahrnout do všech hodin běžně vyučovaných předmětů na základních 

školách. Pedagogové ji tak mohou uplatnit při plnění obsahu Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školy, především pak ve vzdělávací oblasti 

jazyk a jazyková komunikace. Poněkud jinou formou výuky si tak žáci osvojí a procvičí 

potřebné učivo a dle Valešové Malecové (2011a) si také zlepší vztahy ve třídě, dojde 

k rozvoji jejich zručností a funkcí potřebných pro zvládání školních povinností či 

dokonce prevenci a korekci poruch učení a chování.  

Biblioterapie může podle Konieczné (2003, citované podle Ruszové, 2016) a 

Vališové, Valtrové a Raclavské (2009) využívat většinu literatury a to včetně vlastní 

tvorby. Kruszewski (2008) však zmiňuje, že v biblioterapii nemusíme používat pouze 

literaturu či vlastní tvorbu, nýbrž také multimedia, jako jsou videa, filmy, zvukové 

nahrávky apod. Bendová a Zikl (2011) zdůrazňují možnosti filmu v biblioterapii u žáků 

s mentálním postižením, neboť propojení vizuálního obrazu s mluveným slovem 
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zapojuje současně zrak i sluch, což napomáhá lepšímu pochopení prezentovaného 

příběhu.  V dnešní době je trendem mít vlastní webový blog, na kterém autoři vyjadřují 

své pocity, zážitky, názory apod., které mohou sdílet s návštěvníky a čtenáři svého 

blogu. Tvorba takovéhoto blogu může být součástí a zároveň nástrojem expresivní 

formy biblioterapie. Kruszewski (2008) ještě nabízí další možnost pro využití 

biblioterapie, tentokrát určenou přímo pro žáky škol, kterou je založení školního 

časopisu. Žáci jsou tak nenásilně podporováni ve vlastní tvorbě a mají možnost 

angažovat se dle svých schopností a vložit své pocity do tvořených děl.    

2.3. Formy biblioterapie 

 Mnozí autoři (Kollárová, 2016; Pilarčíková – Hýblová, 1997; Valešová 

Malecová, 2011a; Mehner, Bahner, -; Kováčová, 2010 citovaná podle Kollárové, 2016) 

představují dvě základní formy biblioterapie, a to expresivní a receptivní. Tyto přístupy 

se mohou vzájemně kombinovat jak v rámci biblioterapeutického programu, tak i 

bibliotrapeutického střetnutí.  

 Expresivní forma biblioterapie představuje vlastní literární tvorbu účastníka 

terapie. Umělecká hodnota jednotlivých literárních výtvorů však není pro účel 

biblioterapie tím nejdůležitějším. Hlavní náplní expresivní formy biblioterapie je 

napojení se na své vnitřní já, naučit se vyjádřit své pocity a především se připravit na 

samostatné řešení vlastních problémů. Při této formě biblioterapie využíváme různé 

doplňování, dokončování, tvoření nebo kombinování textů a nejrůznější hry se slovy 

(Kollárová, 2016; Pilarčíková – Hýblová, 1997; Valešová Malecová, 2011a; Mehner, 

Bahner, -; Kováčová, 2010 citovaná podle Kollárové, 2016).   

 Základem receptivní formy biblioterapie je čtení a poslouchání literárního 

textu, popř. pozorování projekce příběhu. K individuálnímu čtení mohou členové 

skupiny dostat totožný text, soubor textů, ze kterých si každý vybere ten, který ho 

zaujme nebo delší text pro čtení na pokračování. Při poslechu příběhu může předčítat 

terapeut, některý z účastníků nebo se mohou účastníci v předčítání střídat, popř. je 

možné poslouchat záznam z CD či rádia. Seznámení s dílem je možné společně přímo 

na jednom ze střetnutí nebo individuálně před samotným setkáním, na kterém se 

následně realizují aktivity související s prostudovaným příběhem. V takovýchto 

případech je však nutné, aby si účastníci terapie zavedli literární deník, do kterého si 

budou zaznamenávat vše, co je při čtení nebo sledování napadlo, své dojmy, pocity a 
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vše, na co by neradi do samotného střetnutí zapomněli. Velice důležitou součástí této 

formy biblioterapie je diskuse nad textem, při které všichni účastníci terapie společně 

své prožitky analyzují. Tento společný rozbor díla vede členy terapeutické skupiny ke 

sdílení zkušeností a názorů, umožňuje jim nadhled, katarzi či možnost promluvit o 

svých problémech přímo nebo alespoň prostřednictvím literární postavy (Kollárová, 

2016; Pilarčíková – Hýblová, 1997; Valešová Malecová, 2011a; Mehner, Bahner, -; 

Kováčová, 2010 citovaná podle Kollárové, 2016). 

2.4. Dílčí metody biblioterapie 

 Biblioterapeut se může v rámci biblioterapeutického programu či střetnutí 

věnovat pouze jednomu určitému typu literárního textu, jako je poezie, pohádky, svaté 

texty apod., kterým odpovídají jednotlivé dílčí metody nebo může tyto metody 

vzájemně kombinovat a prolínat.   

Hagioterapie 

 Hagioterapie je expresivní terapie využívající posvátné, biblické texty, přičemž 

vychází z předpokladu, že Bible představuje jakési zrcadlo člověku pro jeho vlastní 

životní příběh. Hagioterapie pokládá náboženskost za mocnou a všudypřítomnou sílu 

lidského duševna a využívá její existenciální, numinózní a morální struktury pro nové 

pochopení vlastního životního příběhu a k objevení novým způsobům chování ke světu 

(Remeš, 2009; Machalová, 2008b).   

Imagoterapie 

 Imagoterapie je čistě psychoterapeutická metoda, která prostřednictvím vzoru, 

hrdiny z literatury vede jedince k napodobování správného způsobu chování. Jedná 

se tedy o jakýsi trénink chování, skrze který si jedinec přenáší do běžného života 

podobný způsob chování jako má zvolený literárního hrdina. Při takovéto terapii se 

účastníci nejprve seznámí s obsahem vybraného díla, společně s terapeutem provedou 

analýzu hrdiny a prostudovaného úryvku, který následně zdramatizují tak, aby 

představovali hlavního hrdinu, popř. hrdinu, jehož způsob chování je pro danou 

terapeutickou skupinu primární. Postupně se přehrávají a prodiskutovávají situace, které 

v literárním díle popsány nejsou, avšak členové skupiny uvažují, jak by se v daných 

situacích hrdina zachoval (Kulka, 2008).  
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Poetoterapie 

 Svoboda (2014, s. 237) poetoterapii definuje jako terapeutickou metodu, „která 

při svém působení záměrně využívá hudební prvky mluvené či psané řeči za účelem 

navození optimálního psychomotorického stavu člověka.“ Kollárová (2013) spatřuje 

těžiště poetoterapie ve slovesné poetice, díky které můžeme využívat hru se slovem, 

veršem, rýmem a zároveň vyzkoušet lyrické experimenty. Podle Majzlanové (2005, 

citovaná podle Valešové Malecové, 2011a) poetoterapie umožňuje uvolnit nahromaděné 

napětí, lépe porozumět sobě samému, upevnit interpersonální a komunikační 

dovednosti, najít cestu z těžké životní situace a mimo jiného pomáhá k citovému a 

kognitivnímu rozvoji jedince.  

Pohádkoterapie 

 Pohádkoterapie neboli také terapie pohádkou, Müller (2014) uvádí také termín 

skazkoterapie. Weissová (2013) přirovnává samotnou pohádku k životní encyklopedii, 

protože odráží nejrůznější životní situace a jejich řešení. Každá pohádka má v sobě 

ukrytý určitý smysl, ponaučení, které jedinec musí odhalit a následně pochopit. 

Pohádkoterapie tak rozvíjí fantazii, slovní zásobu, umožňuje relaxaci, pomáhá zmírnit, 

popř. odstranit úzkost, strach a obavy, pomáhá při vypořádáním se s vlastními 

problémy, zprostředkovává informace o světě i sobě samému apod. (Weissová, 2013; 

Bibliohelp, 2009; Taramax, 2013).  

Filmoterapie  

 Filmoterapie využívá k seznámení účastníků terapie s příběhem videoprojekci. 

Harland (2017) uvádí, že žijeme až příliš rychle na to, abychom se mohli plně věnovat 

svým emocím. Film naše emoce ovlivňuje, již z toho důvodu, že zaměstnává více 

našich smyslů současně. Zároveň pro své pozorovatele působí jako zrcadlo, které 

umožňuje nahlédnout do života z jiného úhlu pohledu, popř. i napomáhá uvědomit si 

určité problémové situace, které by člověk normálně nezaregistroval. Při sledování 

příběhu se můžeme ztotožnit s hlavní postavou, obzvlášť pokud je nám blízká, co se 

týče věku, pohlaví a námi řešeného problému. Prostřednictvím filmu se tedy 

nesetkáváme pouze s emocemi sledovaných hrdinů, ale s emocemi vlastními. Důležité 

jsou cílené otázky terapeuta zaměřující se na individuální prožívání a následné 

propojení filmu s reálným životem. Při společné diskusi po projekci účastníci terapie 

sdílejí své zkušenosti, názory a pocity z filmu v interakci s vlastním životem.  
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Didaktoterapie 

 Didaktoterapie je jednou ze složek racionální terapie a jedná se o tzv. léčbu 

učením. Při didaktoterapii, jinak řečeno také terapii informacemi, se pracuje s 

odbornými texty souvisejícími s problémy jedince a to za účelem rozšíření okruhu 

vědomostí a získání informací umožňujících pochopit vlastní stav. Kromě čtení 

odborných textů může být didaktoterapie  realizována také prostřednictvím přednášek, 

sledování filmů a dokumentů, besed či tematických skupin (Valešová Malecová, 

2011a). Klub abstinentů Žilina (2010) na svých webových stránkách uvádí, že terapeut 

se snaží působit na rozum, soudnost a zdravý kritický úsudek člověka a prostřednictvím 

logických argumentů se snaží o změnu nevhodných postojů a názorů.  

Paremiologická terapie 

 Paremiologická terapie využívá paremie, což jsou malé literární formy, např. 

přísloví, citáty, motta, aforizmy, apoftegmy, hesla, glosy nebo slovní hříčky, 

prostřednictvím kterých pomáhá člověku identifikovat a vyjádřit své pocity, zvážit svůj 

přístup k životu, přehodnotit svoje dosavadní životní hodnoty, formulovat vlastní 

postoje, názory, myšlenky a plány do budoucnosti, zkoumat nové možnosti života či 

zamyslet se nad jinými řešeními, než které nabízí paremie (Valešová Malecová, 2011a; 

Svoboda, 2014).  

2.5.  Fáze programu 

 Biblioterapeutický program se skládá z několika fází, které na sebe postupně 

navazují nebo se nepatrně překrývají. Každá z těchto fází má svá specifika, od kterých 

se odvíjí výběr jednotlivých aktivit a stanovování konkrétních cílů střetnutí.   

Seznamovací fáze 

 V rámci seznamovací fáze dochází k prvnímu kontaktu mezi terapeutem a 

účastníky. Jedná se tedy o fázi seznamování mezi terapeutem a klienty a také klientů 

mezi sebou. O seznamovací části tedy můžeme hovořit jako o nejdůležitější fázi celého 

programu. Vztah vytvořený v této fázi mezi klientem a terapeutem a mezi klienty 

navzájem plně ovlivňuje úspěšnost celého programu. Cílem seznamovací fáze je 

navázat co nejbezpečnější a nejdůvěryhodnější atmosféru ve skupině, prolomit 

bariéry, uvolnit napětí ve skupině a v jednotlivých účastnících a naopak všechny 

účastníky co nejvíce motivovat do aktivního zapojení. Důležitým úkolem seznamovací 
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fáze je stanovení pravidel průběhu celého programu. Pravidla mohou být již dopředu 

stanovena a skupina je tak pouze přijme nebo si vytvoří společně pravidla vlastní, což se 

upřednostňuje z důvodu lepšího uznání pravidel za své. Nedílnou součástí těchto 

pravidel by však mělo být dodržování důvěrnosti všeho, co se ve skupině odehrává, 

tolerantnost, právo projevit svůj vlastní názor a možnost říci stop, tedy možnost ukončit 

téma nebo činnost, které již nechce být někdo z přítomných součástí. Seznamovací fázi 

se věnujeme přibližně 2 až 5 střetnutí a její nedílnou součástí je i tzv. diagnostická 

fáze, které věnujeme první 3 nebo 4 střetnutí. V diagnostické fázi se biblioterapeut 

věnuje získávání podrobnějších informací o jednotlivých účastnících se zaměřením na 

jejich schopnosti, potřeby, přání, problémy a zjištění jejich čtenářských zájmů. Na 

základě získání těchto informací může biblioterapeut zkonkretizovat hlavní cíle 

programu a terapii tak účastníkům sestavit plně podle jejich potřeb a zájmů (Valešová 

Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 2016a). 

Stimulační fáze 

 Stimulační fáze pozvolna navazuje na fázi seznamovací. Jejím hlavním cílem je 

povzbuzování a prohlubování vzájemné spolupráce, podporování rozvoje vztahů ve 

skupině a motivování do jednotlivých aktivit za postupného rozvíjení citlivosti, fantazie 

a vnímání. Stimulační fázi věnujeme přibližně 3 až 5 střetnutí (Valešová Malecová, 

2011a; Valešová Malecová, 2016a).  

Hlavní fáze 

 Hlavní fáze plynule navazuje na fázi stimulační a biblioterapeut k ní může 

přistoupit až ve chvíli, kdy je na ni skupina připravena a ve skupině panuje vhodná 

atmosféra. V této fázi se již zařazují složitější techniky, které předpokládají větší míru 

otevřenosti. Zvolené aktivity se zaměřují na odkrývání nepoznaných možností a 

procvičování schopností, které individuálně vyžaduje každý z účastníků. Této fázi 

věnujeme 3 až 7 střetnutí (Valešová Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 2016a).  

Upevňovací fáze 

 V rámci upevňovací fáze dochází k rozvíjení a upevňování změn v oblasti nově 

naučených vzorců chování. Účastníci jsou podporování v samostatnosti a v uplatňování 

nově získaných schopností a zkušeností v běžném životě. Přenos nově získaných 

zkušeností a schopností do běžného života může biblioterapeut ještě více podpořit 
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zadáváním domácích úkolů. Tyto úkoly jsou zaměřeny na postupné zapojování nových 

způsobů jednání do života účastníků s jistotou podpory a zpětné vazby biblioterapeuta a 

ostatních členů skupiny. Upevňovací fázi věnujeme přibližně 2 až 5 střetnutí (Valešová 

Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 2016a).  

Závěrečná fáze 

 Závěrečná fáze je fází ukončení, rozloučení a odpoutání se. Nejedná se pouze o 

momentální neuvážený akt, ale o naplánovaný a pozvolný proces, se kterým jsou 

všichni obeznámeni. O ukončení programu se hovoří již na samotném začátku 

biblioterapie, kdy se stanoví počet střetnutí. Počet střetnutí, a tedy i čas ukončení 

programu, je zároveň ovlivněn i dosažením předem stanovených cílů. V rámci 

závěrečné fáze je vhodné prodlužování intervalů mezi jednotlivými střetnutími, což 

vede účastníky k postupnému přebírání iniciativy a možnosti ověřit si nově nabyté 

schopnosti v běžném životě. Pocit strachu z neúspěchu může biblioterapeut zmírnit 

např. dohodou o možnosti i nadále požádat o pomoc či radu. Závěrečné fázi věnujeme 

počet střetnutí podle potřeby skupiny. Nejčastěji však 2 až 5 střetnutí (Valešová 

Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 2016a; Szabová, 2004 citovaná podle Valešové 

Malecové, 2016a).  

 Uvedené fáze podle Valešové Malecové (2011a) můžeme propojit, popř. 

porovnat se stádii, které uvádí Berkovitz (1972; citovaný podle Lanmeiera, Balcara a 

Špitze, 2010). Ten začátek samotné terapie nazývá úvodním stavem roztříštěnosti, 

kdy se členové skupiny vyznačují nejistotou z přijetí ostatními členy a samotným 

terapeutem. Dalším stupněm je předpracovní stádium, ve kterém skupina již navazuje 

vzájemné vztahy, ale stále se vyhýbá problémovým situacím a osobním tématům. 

Následně dochází k vlastnímu pracovnímu stádiu neboli stádiu terapeutického účinku, 

při kterém se již otevřeně diskutuje nad problémy a pocity všech členů skupiny. 

Závěrečné stádium Berkovitz (1972; citovaný podle Langmeiera, Balcara a Špitze, 

2010) chápe pouze jako uměle vytvořené stádium vývoje skupiny.  

2.6.  Schéma střetnutí  

Biblioterapeut se při realizaci jednotlivých střetnutí řídí podle určité osnovy, 

kterou si předem sestavil. Každé biblioterapeutické střetnutí se skládá ze tří základních 

částí – úvodní, hlavní a závěrečné. Každá část střetnutí je složena z několika aktivit, 
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které odpovídají momentálnímu rozpoložení účastníků a zároveň cílům stanovených pro 

konkrétní střetnutí.   

Úvodní část  

Úvodní část se zabývá především navázáním kontaktu mezi jednotlivými 

účastníky, ale i mezi účastníkem a terapeutem. Cílem je tedy navodit v terapeutické 

skupině vzájemnou důvěru a uvolnění všech přítomných pro navázání bezproblémové 

interakce skupiny. Toho je možné dosáhnout skrze jednoduché relaxační a motivační 

hry, které připraví účastníky na náročnější techniky, popř. zapojením rituálu, činnosti, 

která se pravidelně opakuje stejným způsobem na začátku každého střetnutí, např. 

společný pozdrav nebo gesto. Zeleiová (2012) spatřuje v rituálu nástroj skupinové 

koheze. Účastníci terapie prostřednictvím rituálu kooperují a vykonávají určitou 

činnost, která je významná pouze pro jejich skupinu. Namísto rituálu, nebo spolu 

s rituálem, bývá zařazován i tzv. náladometr, který slouží k zjištění momentálního 

psychického stavu jednotlivých účastníků. Ti svou náladu mohou projevit 

prostřednictvím smajlíků, barev, polohou palce nebo ruky apod. Z důvodů 

ovlivnitelnosti je vhodné náladometr provádět současně anebo při variantách k tomu 

vhodných se zavřenýma očima. Taktéž má biblioterapeut možnost zapojit do úvodní 

části krátký rozhovor, ve kterém účastníky seznámí s tématem střetnutí, plánovanými 

aktivitami, popř. může navrhnout i jednotlivé alternativy činností, ze kterých si sami 

účastníci zvolí ty, které se zrealizují. Takovýto rozhovor, který poskytne potřebné 

informace týkající se průběhu celého střetnutí, napomůže k otevřenosti a zapojení 

účastníku do zvolených aktivit, protože jsou dostatečně obeznámeni s tím, co je čeká a 

tudíž nemají důvod se příliš stresovat z neznámého. Úvodní části věnujeme přibližně 10 

až 30 minut, a to v závislosti na délce samotného střetnutí a úzkostnosti skupiny 

(Valešová Malecová, 2016b; Valešová Malecová, 2016a; Valešová Malecová, 2011a; 

Liebmann, 1979 citovaný podle Liebmanna, 2005; Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009).     

Hlavní část  

 V hlavní části se rozvíjejí základní témata a realizují se stěžejní aktivity 

expresivní nebo receptivní formy biblioterapie. Výběr zvolených technik opět odpovídá 

stanoveným cílům a požadavkům skupiny. V této části se účastníci věnují zvolenému 

textu, který mohou poslouchat, samostatně číst nebo předčítat nejrůznějšími způsoby, 

do čehož se zapojí všichni zúčastnění. Biblioterapeut však musí brát v potaz úroveň 
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čtecích schopností účastníků, která ovlivňuje možnosti plnohodnotného a smysluplného 

vnímání a pochopení čteného textu. Po prezentaci zvoleného textu je nutné ponechat 

účastníkům tzv. inkubační dobu, během které mají prostor na zamyšlení se a propojení 

s realitou a svými zkušenostmi. Po několika minutách se může přistoupit k navazujícím 

doplňkovým aktivitám, které vycházejí z pročítaného textu a mohou být realizovány 

jak skupinově, tak individuálně s následovným společným rozborem. Stěžejními 

aktivitami jsou různé písemné úkoly a cvičení, při kterých účastníci doplňují, 

přetvářejí, popř. sami za sebe tvoří nějaké literární dílo. Dále se jedná o nejrůznější 

pracovní listy, dramatizaci, slovní hry, orientaci v příběhu, porozumění textu a jeho 

vysvětlení, výtvarné ztvárnění určitého prvku z příběhu apod. Na zmíněné aktivity 

následně volně navazuje sled otevřených otázek, diskuse, při které účastníci prezentují 

a vzájemně konfrontují své zkušenosti, pocity a možnosti propojení přečteného textu 

s realitou, což vede až k identifikaci s postavou a tudíž stanovením možných řešení 

probíraného problémů. Aktivitám hlavní části je věnován největší úsek střetnutí, což 

odpovídá 20 až 45 minutám. Biblioterapeut by měl především zajistit klidné a ničím 

nerušené prostředí. Přerušení celistvosti biblioterapie by vedlo ke ztrátě soustředění a 

pospolitosti, které skupina dosáhla v úvodní části a tudíž k narušení smyslu celého 

střetnutí (Valešová Malecová, 2016b; Valešová Malecová, 2011a; Liebmann, 1979 

citovaný podle Liebmanna, 2005; Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009; Machalová, 

2008a).    

Závěrečná část 

 Základním úkolem závěrečné části je uklidnění a návrat do běžného reálného 

života, čehož terapeut docílí zařazením zábavných a relaxačních her nebo aktivit 

s možným využitím prvků některé z další expresivní terapie. Nedílnou součástí této 

části je diskuse a závěrečná reflexe střetnutí, která je dobrovolná a účastníci se během 

ní mohou vyjádřit nejen verbálně, ale i nonverbálně. Biblioterapeut však postupně 

účastníky vede ke schopnosti projevit se a otevřeně před ostatními hovořit o svých 

pocitech a názorech i přesto, že jsou odlišné od názorů ostatních účastníků. V závěrečné 

diskusi se probírají situace vzniklé v průběhu celého střetnutí, účastníci vyjadřují své 

dojmy, pocity, přání, zklamání, nápady pro další střetnutí, či zpětnou vazbu 

biblioterapeutovi, popř. ostatním účastníkům, kteří si mohou poskytnout vzájemnou 

podporu. Na závěr samotného střetnutí je opět zařazován rituál, popř. náladometr. 
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Zařazení závěrečného náladometru umožňuje porovnat rozpoložení účastníků a 

zaznamenat tak případné změny a dopady zrealizovaného střetnutí na pocity 

zúčastněných. Pravidelně opakující se rituál představuje pro účastníky pocit stability a 

symbolicky uzavírá jednotlivá střetnutí. Závěrečné části věnujeme 30 až 45 minut 

(Valešová Malecová, 2011a; Valešová Malecová, 2016a; Valešová Malecová, 2016b; 

Liebmann, 2005 citovaný podle Liebmanna, 1979; Kantor, Lipský, Weber, 2009).  

Záznamová část 

 Liebmann (2005), Valešová Malecová (2016a) a Jelínková, Krivošíková, 

Šajtarová (2009) uvádějí ještě jednu část terapeutického střetnutí, která je však určena 

pouze pro terapeuta. Po skončení samotného střetnutí je nutné, aby si terapeut 

zaznamenal veškeré dění setkání, a to základní informace jako datum, místo, pořadí 

střetnutí, přítomnost či nepřítomnost účastníků, stanovené cíle, použité techniky a vše 

ostatní, co se na střetnutí událo, jak na toto dění účastníci reagovali, jakých dosáhli 

výsledků a vše důkladně analyzovat a zhodnotit, popř. si připravit postupy na další 

střetnutí. Jelínková, Krivošíková, Šajtarová (2009) uvádějí, že pravidelné 

zaznamenávání průběhu jednotlivých střetnutí pomáhá terapeutovi lépe pochopit 

skupinu a zároveň tak zlepšovat své profesní dovednosti pozorování a reflexe.    

2.7.  Žáci mladšího školního věku jako biblioterapeutická skupina  

 Každá biblioterapeutická skupina má svá specifika a tudíž se při jejím 

sestavování musí terapeut řídit několika základními kritérii, na základě kterých je 

následně stanovena i délka střetnutí a frekvence setkávání skupiny. Základním pilířem 

všech terapeutických skupin je ale především navázání vhodného vztahu terapeuta se 

všemi členy skupiny a mezi členy navzájem. Bez fungujícího vztahu terapeut – účastník 

by nebylo možné provádět smysluplnou terapii.    

2.7.1. Biblioterapeutická skupina  

  V období mladšího školního věku se naprosto přirozeně utvářejí skupiny dětí. 

Jednou ze skupin, se kterou se můžeme setkat na všech základních školách, je uměle 

vytvořená třída, ve které vznikají další a další skupiny. Tyto další skupiny se utvářejí již 

spontánně na základě společných zájmů a podobnosti osobností. Hovoříme poté o 

nejrůznějších partách a přátelství. Členové každé skupiny mezi sebou navazují vztahy 

různé hloubky a každý člen obohatí skupinu něčím osobitým, kouskem sebe samého. 
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V každé skupině tak dochází k určité skupinové dynamice, kterou Kratochvíl 

(2002), stejně jako Langmeier, Balcar a Špitz (2010), považuje za základní kámen 

skupinové psychoterapie.     

Při sestavování terapeutické skupiny musí terapeut vycházet z několika 

základních kritérií, kterými je diagnóza, popř. problém, pohlaví a věk budoucích 

členů skupiny. Na základě těchto kritérií se stanovuje i délka jednotlivých střetnutí a 

frekvence setkávání. U žáků základní školy se jedná nejčastěji o jedno až dvě střetnutí 

za týden v přesně stanovenou dobu, přičemž každé střetnutí trvá přibližně jednu hodinu. 

Na základě zmiňovaných kritérií vzniká víceméně homogenní skupina z pohledu 

diagnózy a věku. Žáci navštěvující stejné vzdělávací zařízení a mající podobné 

problémy, k sobě tudíž mají blízko a mohou si tak vzájemně nabídnout větší pochopení. 

Lze tedy očekávat rychlejší a účinnější vytvoření terapeutického vztahu a pracovní 

spolupráce jak mezi terapeutem a členy skupiny, tak i navzájem mezi členy skupiny. 

Věkový rozdíl členů skupiny utvořené ze žáků základní školy s lehkou mentální 

retardací by neměl přesahovat 1 až 2 roky a výše intelektové úrovně by měla být u 

všech členů skupiny na přibližně stejné úrovni. Terapeut by měl zároveň dohlédnout na 

vhodné složení skupiny z pohledu pohlaví. V žádném případě by nemělo dojít k tomu, 

že ve skupině bude jen jeden žák opačného pohlaví. V odborné literatuře se zmiňuje tzv. 

princip Noemovy archy, který se využívá při sestavování terapeutických skupin. Podle 

kterého by biblioterapeut měl volit členy skupiny takovým způsobem, aby nikdo nebyl 

z pohledu jakéhokoliv výběrového hlediska ve skupině jediný, ať už se jedná o pohlaví, 

diagnózu, náboženství apod. Dobře vytvořená skupina je typická tím, že je mezi 

jednotlivými členy skupiny výrazně více podobností než rozdílů. Obecně se preferují 

malé skupiny, ve kterých se snadněji naváže důvěrný vztah, který vede k otevřenosti 

všech zúčastněných. U dětí a žáků se proto doporučují přibližně šestičlenné skupiny. 

Záleží však na zaměření a zvoleném typu biblioterapie. Biblioterapeutický program 

sestavený pro tuto práce, tak může být určen i početnější skupině (Valešová Malecová, 

2011a; Langmeier, Balcar, Špitz, 2010).  

2.7.2. Vztah terapeut – žák s lehkou mentální retardací 

Vymětal (1987) shledává psychoterapeutický vztah jako uměle vytvořený, který 

trvá pouze po dobu realizace terapeutického procesu. A to z důvodu jednostranného 
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zájmu, kdy se jedná pouze o stav člena skupiny, nikoliv o navázání vzájemného 

důvěrného přátelství mezi terapeutem a účastníkem terapie.  

Terapeut, především u dětské skupiny, přejímá určité prvky z rodičovského 

vztahu, v žádném případě by se však neměl snažit rodiče nahradit, popř. se s dítětem 

proti rodičům spolčovat. Z mateřské stránky terapeut přejímá především akceptaci 

dítěte a ze stránky otcovské autoritu. Terapeut tak všechny členy skupiny musí přijímat 

takové, jací jsou bez ohledu na jejich názory a chování. Zároveň však projevuje svou 

autoritu jako záruku a jistotu, která představuje vzor odpovědnosti a správného 

způsobu chování. Terapeut se tak pro každého člena skupiny stává spolehlivou, stálou a 

pevnou autoritou, která mu je schopná v případě potřeby poskytnout oporu. Stěží by 

bylo možné navázat dobrý terapeutický vztah, kdyby členové skupiny nerespektovali a 

nedůvěřovali svému terapeutovi. Při správném terapeutickém vztahu dochází 

k postupnému prohlubování důvěry, což vede k vytvoření potřebného prostředí pro 

pravý psychoterapeutický proces. Teprve až prostřednictvím pravého 

psychoterapeutického vztahu je terapeut schopen vytvořit členům skupiny takové 

prostředí, ve kterém lépe porozumí sami sobě a ostatním, na základě čehož si mohou 

vytvořit vlastní spokojený život. Pro optimální průběh a pozitivní vliv terapie je 

rozhodující, dojde-li k setkání motivovaného žáka s motivovaným terapeutem. 

Motivovaný žák chce sám na sobě pracovat a motivovaný terapeut je ochotný se 

takovémuto členu skupiny naplno věnovat. I u takto motivovaných jedinců však může 

nastat problém. Je totiž velice důležité, aby si terapeut byl se všemi členy skupiny 

vzájemně sympatický. Jen stěží by se totiž žák plně otevřel někomu, s kým si tzv. 

nesedí (Müller, 2014; Vymětal, 1987; Jelínková, Krivošíková, Šajtarová 2009; 

Horňáková, 1999, 2003 citovaná podle Valešové Malecové, 2011a; Vymětal a kol., 

2004).  

Podle americké terapeutky Wadesonové (1980, citované podle Šickové 2005) je 

terapeutický vztah kreativní aliancí, ve které terapeut provádí účastníka terapie určitým 

úsekem života a prostřednictvím umění, v našem případě literárním, mu umožňuje 

nalézt odvahu vydat se po nových cestách svého života.  

Dle Šickové (2005) a Vymětala (1987) by měl terapeut přijímat všechny členy 

skupiny a být k nim uctivý, vřelý, empatický, autentický a v neposlední řadě být sám 

sebou. Přijímat všechny členy skupiny neznamená je pouze tolerovat, nýbrž s nimi 

navázat kladný vztah, ze kterého bude patrná osobní angažovanost terapeuta. 
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Empatický terapeut je schopen vidět druhého jeho vlastníma očima a vcítit se do toho 

jak prožívá, myslí a hodnotí sebe i ostatní. Pravost a spontánnost terapeutovi osobnosti 

tvoří velkou část při stavbě toho pravého psychoterapeutického vztahu. Müller (2014) a 

Jelínková, Krivošíková, Šajtarová (2009) mimo jiné považují za velice podstatnou 

složku osobnosti terapeuta jeho odbornou kvalifikaci, porozumění problematice 

týkající se členů skupiny a etickou odpovědnost.  

Každý dětský člen terapeutické skupiny by podle Vymětala (1987) měl být co 

nejotevřenější a pravdomluvný o svém prožívání, pocitech a zkušenostech. Měl by 

být schopen, alespoň postupem času trvání terapie, nechat nahlédnout terapeuta a ostatní 

spoluzúčastněné do svého nitra. Tato otevřenost a práce s ní způsobuje úlevu, vnitřní 

uvolnění, pochopení sebe samého a především odbourává pocit, že je člověk na všechno 

sám. Členové terapeutické skupiny by tak měli být schopni postupně odhalovat skryté 

významy svého chování a prožívání, které se v rámci jednotlivých střetnutí 

zpracovávají a vyhodnocují, což postupně vede k pozitivnímu účinku terapie.  

Terapeut však musí myslet na fakt, že dítě není malý dospělý. Je menší, mladší a 

méně zkušenější, a tudíž i jinak vnímá, cítí, myslí a vyrovnává se s prostředím, které ho 

obklopuje. Natož pak děti s mentálním postižením, které prožívají, cítí a přemýšlí 

specificky. Záleží tedy především na biblioterapeutovi, jak se k dětským členům 

skupiny postaví, do jaké hloubky bude schopen porozumět tomuto specifickému 

dětskému světu a zda nalezne vhodný způsob komunikace. Všechny děti toho o sobě 

více než slovy prozradí svým chováním, hrou či kresbou (Langmeier, Balcar, Špitz, 

2010). Müller (2014) proto uvádí možnost využít pro navázání komunikace s dětským 

členem skupiny různé hračky nebo obrázky a komunikaci z očí do očí, která dítě 

přesvědčí o přímosti a rovném přístupu terapeuta.  

Rizikem v navazování vztahu mezi biblioterapeutem a žákem s mentálním 

postižením je hluboká závislost žáka na terapeutovi. Takovýto žák se pak s blížícím 

koncem biblioterapie může cítit ohrožen. Předejít tomuto riziku můžeme 

zdůrazňováním a vyzdvihováním všech schopností dítěte zvládat problémové situace a 

samostatně je řešit již v průběhu biblioterapie (Langmeier, Balcar, Špitz, 2010).  
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3. Biblioterapie u jedinců s mentální retardací rozvíjející 

komunikaci  

 Komunikační schopnosti jedinců s mentální retardací nedosahují úrovně intaktní 

populace. V jejich vyjadřovacím projevu jsou patrné jisté nedostatky. Ne u všech 

jedinců s mentální retardací se však musí tyto komunikační potíže viditelně projevit.  

Prostřednictvím biblioterapie tak můžeme na tyto komunikační nedostatky pozitivně 

působit.  

 „Komunikace je vždy vztahová, vyžaduje sociální podmínky, určitou sociální 

situaci a její pochopení. Vytváří se a staví na sociálním kontextu“ (Solovská s kol., 

2013, s. 17). Solovská a kol. (2013) konstatuje, že u jedinců s mentální retardací je 

komunikace zároveň prostředkem i cílem učení a rozvoje sociálních kompetencí. 

Rozvoj komunikace by tak měl být zprostředkován skrze úkoly a situace, které 

korespondují s životem, zážitky a zkušenostmi jedince s mentální retardací. Teorie se 

mnohem lépe a rychleji propojí s praxí a zároveň dojde prostřednictvím sociálních 

situací k rozšíření jejich slovní zásoby. Možnost využít vlastní prožívání dokáže u 

jedinců s mentální retardací urychlit a zesílit konečný pozitivní účinek. Sdílení 

vlastních zkušeností s ostatními spolužáky přispěje nejen k rozvoji vyjadřovacích 

dovedností, ale zároveň i stmelí třídní kolektiv.  

Michalík (2011) předkládá několik doporučení pro komunikaci s jedincem 

s mentální retardací, které je vhodné využívat i v rámci biblioterapie, pro usnadnění 

vzájemného porozumění a navázání bezproblémového vztahu. Terapeut by vzhledem 

k žákovi s lehkou mentální retardací měl:  

- vytvořit bezpečnou atmosféru a důvěru 

- přistupovat adekvátně k věku účastníka 

- nabídnout pomoc a vyčkat, zda bude přijata 

- projevit svůj zájem a ochotu komunikovat 

- používat jednoduché věty, konkrétní, známá slova, vyjadřovat se pomalu, přesně 

a zřetelně  

- podávat informace postupně a nezahlcovat přemírou informací naráz  

- poskytnout dostatek času na odpověď a nebát se ticha 

- ověřovat porozumění sděleného 

- pro získání pozornosti či zklidnění používat dotek 
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- chválit za jakýkoliv pokrok i za snahu, ocenit zapálení a chuť pro věc  

- chválit a vytýkat jasně a konkrétně, hodnotit chování a nikoliv osobu  

- nepředpokládat automatické přenesení dovedností z jedné oblasti do druhé 

Vzhledem k zaměření biblioterapie by žáci s lehkou mentální retardací, jak 

uvádí Zezulková (2013), měli být terapeutem podporování a motivování k samostatným 

řečovým projevům, měli by mít možnost sdělit ostatním své zážitky, dojmy a hovořit o 

nich, seznámit se a využívat veškeré možné sdělovací prostředky. Valešová Malecová 

(2011a) dané tvrzení ve svých textech podporuje a zároveň doplňuje o možné metody 

práce, které člení na vnější a vnitřní. Vnějšími metodami rozumí čtení, poslouchání, 

psaní, pozorování a rozhovor. Tyto metody umožňují veřejné zpracování literárního 

textu. Vnitřními metodami pak prožívání, hodnocení a konkretizaci. Literární dílo 

působí na každého jiným způsobem a záleží pouze na čtenáři, jak své pocity zpracuje a 

projeví před ostatními. V obou případech však záleží na schopnostech terapeuta. Ten 

totiž musí nenásilnou formou představit žákovi s lehkou mentální retardací spojitost 

příběhu s jeho běžným životem takovým způsobem, aby byl schopen prakticky 

uplatnit získané poznatky v co největší míře.   

Na základě dosud jmenovaného volíme aktivity pro jednotlivá střetnutí, které 

vhodným způsobem uspořádáme do celého biblioterapeutického programu. Snažíme se 

vybírat takové aktivity, které zaujmou žáka a budou ho motivovat k činnosti. Zároveň 

však musí splňovat požadavek sociální interakce a komunikace. Nejčastěji se tedy jedná 

o nejrůznější slovní aktivity doplněné o prostor pro vyjádření svého názoru.   
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4. Biblioterapie u žáků s lehkou mentální retardací se 

zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností 

 Biblioterapie je, u nás prozatím nepříliš rozšířenou, metodou využívající literární 

díla k ovlivňování osobnosti jedince. Prostřednictvím psaného nebo slyšeného textu 

můžeme působit na téměř jakoukoliv složku osobnosti. Své uplatnění tedy mimo jiné 

nalézá i v rámci speciálního školství, kde může v souladu se vzdělávacími dokumenty 

působit především na rozvoj komunikačních a jazykových schopností žáků skrze 

zajímavé a neobvyklé aktivity. 

4.1.  Zvolená biblioterapeutická skupina žáků  

 Zvolenou biblioterapeutickou skupinou se stali žáci pátého ročníku základní 

školy praktické. Jedná se o pětičlennou skupinu, kterou tvoří dva chlapci a tři dívky. U 

všech žáků se v jisté míře vyskytují komunikační potíže, ať už se jedná o úroveň slovní 

zásoby, schopnost vyjádřit vlastní myšlenky, zapojení se do rozhovoru, či souvislé 

vyjadřování. Tyto komunikační nedostatky jsou zaznamenány i v doporučení školských 

poradenských zařízení pro tyto žáky, ze kterých vyplívá nutnost zaměření vzdělávání na 

rozvoj komunikačních dovedností, intelektového potenciálu, smyslového vnímání, 

logického myšlení a slovní zásoby.    

Žákyně 1: Na základní školu praktickou nastoupila ve školním roce 2014/2015 do 

třetího ročníku z důvodu pomalejšího psychomotorického vývoje, celkového pomalého 

tempa, psychosomatických obtíží v souvislosti s docházkou na základní školu a 

diagnostikované lehké mentální retardace.   

 Žákyně komunikuje se svými vrstevníky a dospělými osobami na odpovídající 

úrovni. Občasně však dochází k jistým blokacím, při kterých nereaguje na otázky 

verbálně ani neverbálně a nezapojuje se jakýmkoliv způsobem do probíraného tématu, 

čímž vybočuje z časové linie rozhovoru. V určitých situacích tak zbytečně ztrácí 

komunikační součinnost se skupinou, do které se zapojuje až po odeznění blokace. 

K těmto stavům dochází i ve vyučovacích hodinách, a prozatím byly řešeny pouze 

shovívavostí pedagogů.   

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj schopnosti rychlého reagování.  

Žákyně 2: Na základní školu praktickou nastoupila ve školním roce 2015/2016 do 

čtvrtého ročníku z důvodu častých afektivních raptů autoagrese i heteroagrese, oslabené 
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adaptivní kompetence, nevyrovnaného vývoje osobnosti, pomalé psychomotorické 

reaktivity, těžkopádného zpracování myšlenkových procesů a diagnostikované lehké 

mentální retardace.  

 Žákyně komunikuje se svými vrstevníky a dospělými osobami na velice vysoké 

úrovni, avšak většinou pouze na základě vyžádání. Navazování komunikačních vztahů 

přenechává spíše na ostatních. Sama od sebe se veřejně příliš komunikačně neprojevuje 

a to především při vyučování. Úroveň komunikace je taktéž často negativně ovlivněna 

výskytem afektivních raptů.   

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj spontánního vyjadřování. 

Žákyně 3: Na základní školu praktickou nastoupila ve školním roce 2015/2016 do 

čtvrtého ročníku z důvodu diagnostikované lehké mentální retardace a epilepsie.  

 Žákyně komunikuje se svými vrstevníky a dospělými osobami na odpovídající 

úrovni. Při vyjadřování však používá i nehodící se, či nevhodná slova a věnuje se 

mimovolním aktivitám, které narušují plynulý průběh komunikace a orientace v tématu, 

což se projevuje především při tématech, které neurčí sama žákyně, popř. ve vyučování.  

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj pozornosti při komunikaci.  

Žák 4: Na základní školu praktickou nastoupil ve školním roce 2014/2015 do třetího 

ročníku z důvodu diagnostikované lehké mentální retardace.  

 Žák komunikuje se svými vrstevníky a dospělými osobami na přiměřené úrovni 

s převahou schopnosti vyjadřování se nad porozuměním. Při navazování komunikačních 

vztahů je velice aktivní, avšak mnohé rozpravy jsou ukončeny již zanedlouho, z důvodu 

nenavazujícího a nesmyslného obsahu hovoru. Potíže při porozumění obsahu sdělení se 

projevuje i ve vyučování, což leckdy vede ke zbytečné chybovosti žáka.  

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj vnímání obsahové stránky 

řeči. 

Žák 5: Na základní školu praktickou nastoupil ve školním roce 2014/2015 do třetího 

ročníku z důvodu diagnostikované lehké mentální retardace.  

 Žák komunikuje se svými vrstevníky a dospělými osobami na velice vysoké 

úrovni, avšak především při kontaktu s dospělými osobami, pedagogy, hledá vhodná 

slova pro správné vyjádření svých myšlenek, což často zakrývá odvedením pozornosti 



35 

 

k jinému tématu, o kterém je schopen plynule hovořit. Tato skutečnost se projevuje i ve 

vyučovacích hodinách, při kterých odpovídá na otázky rozsáhle a oklikou.  

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj schopnosti formulovat vlastní 

myšlenky. 

4.2.  Realizovaný biblioterapeutický program  

 Pro naplnění hlavního cíle stanoveného biblioterapeutického programu, který se 

zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností žáků s lehkou mentální retardací, bylo 

zapotřebí zařadit do jednotlivých střetnutí nejrůznější aktivity využívající vzájemnou 

interakci a především se zaměřit na společné diskuse, rozbory aktivit a závěrečná 

verbální zhodnocení, při kterých žáci rozvíjejí své vyjadřovací schopnosti.  

 Z důvodu atraktivnosti celého programu pro jednotlivé účastníky, jsou do 

střetnutí zařazovány ve velké míře herní aktivity s využitím prvků dalších 

expresivních terapií. Žáci tak v rámci společných setkání mohou přijít do kontaktu 

s filmem, audioposlechem, ilustracemi, přednesem, čtením, prací na interaktivní tabuli, 

individuálním, ale i skupinovým tvořením, kresbou, psaním a hrou se slovy. Jak již však 

bylo zmíněno, stěžejními aktivitami jsou především tvořivé literární úkoly 

vycházející z předkládaného textu, či díla.  

 Abychom mohli rozvíjet komunikační schopností žáků s lehkou mentální 

retardací, je zapotřebí začínat s jednoduchými činnostmi, které nebudou žáky přetěžovat 

a při kterých budou moci zažít pocit úspěchu a až poté postupně zařazovat složitější 

a náročnější aktivity. Při sestavování uvedeného biblioterapeutického programu jsem 

postupovala podle jednoduchého schématu. V několika úvodních střetnutích jsem 

využila představení příběhu prostřednictvím videa, poslechu, či přednesu terapeutem. 

Žáci se tak mohli plně soustředit na obsah příběhu a nezabývat se dekódováním 

rozsáhlého textu. Navíc tak měli možnost vnímat příběh více smysly současně, což 

podpořilo jejich porozumění obsahu. Postupně jsem však zařazovala techniky 

seznamování s textem prostřednictvím čtení žáků za využití nejrůznějších metod a 

způsobů. Žáci se tak setkali s tichým čtením, štafetovým čtením, malovaným čtením, či 

postupným čtením. Závěrečná střetnutí již obsahovala vlastní literární tvorbu 

jednotlivce i celé skupiny, která prověřovala úroveň vyjadřovacích schopností a 

dovedností každého žáka. 
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 Uvedený biblioterapeutický program byl realizován na základní škole pro žáky 

s lehkou mentální retardací v pravidelném opakujícím se intervalu. Jedenkrát týdně, 

každé pondělí, první dvě vyučovací hodiny, což odpovídá 90 minutám. Tento čas byl 

pro účely vytvořeného biblioterapeutického programu velice přínosný, protože žáci byli 

po víkendu plní zážitků, které chtěli sdělit ostatním. Všechny aktivity byly prováděny 

ve třídě, která poskytovala veškeré potřebné pomůcky a materiál k naplánovaným 

činnostem. Celý biblioterapeutický program byl sestaven na základě minimální 

doporučené úrovně pro očekávané výstupy v rámci podpůrných opatření oboru 

český jazyka a literatura pro pátý ročník základní školy a tudíž mohl být 

bezproblémově uskutečněn v rámci běžné výuky českého jazyka.  

 

Skupina: skupina 5 žáků, 2 chlapci a 3 dívky  

Věk klientů: 11 – 13 let  

Problémy klientů: jednotný problém – lehká mentální retardace, dále se u některých 

žáků projevuje epilepsie, psychosomatické obtíže, psychiatrické onemocnění 

Délka střetnutí: 2 vyučovací hodiny (90 minut)  

Frekvence střetnutí: 1x týdně v rámci řádné výuky českého jazyka  

Délka programu: 10 střetnutí  

Konečný cíl programu: rozvoj kvality verbálního projevu (rozvoj slovní zásoby a 

souvislého vyjadřování) 

Dílčí cíle programu: rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj myšlení, rozvoj verbální 

tvořivosti, rozvoj kreativity, rozvoj schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti 

formulovat vlastní myšlenky, rozvoj vnímání obsahové stránky řeči, navození vnitřní 

relaxace, seberealizace, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj grafomotoriky, 

rozvoj rozumových schopností, rozvoj koncentrace, rozvoj vnímání obsahové stránky 

řeči, rozvoj pozitivního vztahu k učení, upevnění správného sedu a úchopu psacího 

náčiní, probuzení nových zájmů, rozvoj představivosti, upevnění učiva, rozvoj 

vyjadřování, zažití pocitu úspěchu, upevňování znalostí, rozvoj správného způsobu 

čtení, rozvoj tvorby pojmů, rozvoj samostatného čtení, rozvoj schopnosti naslouchat, 

rozvoj zručnosti, rozvoj citu pro poezii, uznání za svoji tvorbu, rozvoj rytmické 

produkce, rozvoj grafických schopností, zautomatizování správného způsobu psaní 
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Střetnutí 1 – Co si přejeme? 

Cíle střetnutí: rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj myšlení, rozvoj verbální 

tvořivosti, rozvoj kreativity, rozvoj schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti 

formulovat vlastní myšlenky, rozvoj vnímání obsahové stránky řeči, navození vnitřní 

relaxace, seberealizace, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj grafomotoriky, 

rozvoj rozumových schopností, upevnění správného sedu a úchopu psacího náčiní 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: Co se přihodilo o přestávce, o co se chtějí žáci podělit 

s ostatními apod. 

- Náladometr: S žáky si ukážeme několik druhů smajlíků a společně si řekneme, 

jak na nás působí a jaké emoce představují. Poté si každý zvolí smajlíka, který 

co nejlépe charakterizuje jeho momentální rozpoložení a daného smajlíka 

nakreslí křídou na tabuli. Dané rozpoložení se může ještě umocnit zvolenou 

barvou křídy, např. dobrá nálada/veselý smajlík nakreslený žlutou křídou, oproti 

tomu špatná nálada/zamračený smajlík nakreslený tmavě modrou nebo hnědou 

křídou.  

- Seznámení s náplní střetnutí: Žáci jsou seznámeni s programem následujících 90 

minut. Z programu jsou vyzdviženy aktivity, které jsou víceméně odpočinkové, 

zpestřující nebo které využívají pomůcky a materiál, se kterými žáci rádi pracují, 

např. kresba, interaktivní tabule, hry a hříčky, pro lepší motivaci žáků k práci.   

Hlavní část: 

- O zlaté rybce: dostupné na https://www.youtube.com/watch?v=n4s7ERfdtO0, 

doslovný přepis pohádky viz Příloha č. 1  

Anotace pohádky O zlaté rybce 

Žil byl jeden rybář, který se svou ženou bydlel na břehu moře ve veliké lahvi od 

octa. Jednoho dne šel rybařit a než se nadál, ryba bere. Nebyla to obyčejná ryba, 

byla to zlatá ryba, a tak ji rybář pustil. Když rybář přišel domů, žena se ptala, co 

chytil. Rybář odpovědět, že zlatou rybu, ale že ji zase hned pustil zpět do vody. 

Žena se rozhněvala a rybáři vynadala. Zlaté ryby se přeci nepouští jen tak! 

Poslala rybáře zpět k moři, aby si od zlaté ryby za puštění přál vilu. Nechtělo se 

mu, ale šel a zlatá ryba mu přání splnila. Vila byla krásná, ale rybářce to 

nestačilo. Chtěla být králem, a tak poslala rybáře zpět za zlatou rybou. Rybářovi 

se nechtělo, ale bál se ženy, a musel jít. Když přišel k moři, bylo černé, celé 

https://www.youtube.com/watch?v=n4s7ERfdtO0
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bouřlivé, zlaté ryby se ale dovolal a ta mu přání opět splnila. Rybářce nestačilo 

ani být králem a poslala rybáře zpět za rybou. Tentokrát chtěla být císařem. 

Rybářovi se za zlatou rybou nechtělo, ale žena mu hrozila setnutím hlavy, a 

proto šel. Šlo se mu ale ztěžka, vítr burácel a moře bylo celé černé, i tentokrát 

mu však zlatá ryba přání splnila. Být císařem však rybářce pořád nestačilo. 

Chtěla být papežem. Rybář se tedy opět vydal k moři. Ani dýchat nemohl, jak 

vítr burácel, a moře bylo divoké, ale opět mluvil se zlatou rybou a ta mu opět 

přání splnila. Rybářka však stále nebyla spokojená. Tentokrát chtěla pohybovat 

sluncem a měsícem, být pánem Bohem. Rybář vše rybářce vymlouval, ale ta ho 

okamžitě poslala za zlatou rybou. Pro rybáře to byla hrozná cesta. Vítr burácel 

čím dál tím víc a vlny na moři byly stále větší a větší. Bouři skoro nepřekřičel, 

ale zlatá ryba se mu zjevila i tentokrát. Toto přání však zlatá ryba nesplnila. 

Poslala rybáře za ženou zpět domů, na břeh moře do veliké lahve od octa. A tak 

rybář šel a skutečně našel svou ženu v kyselém smradu přesně tak, jak si 

zasloužila.  

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: Po zhlédnutí pohádky si u žáků 

ověříme porozumění příběhu prostřednictvím jednotlivých slov použitých 

v textu. Vybereme určitá slova a ptáme se žáků, co znamenají, jak by jednotlivá 

slova vysvětlili někomu, kdo je nezná, např. mimozemšťánkovi. Pro lepší 

představu žáků může být mimozemšťánek nakreslený na tabuli, může být použit 

plyšový nebo jen namalovaný pověšený na nástěnce. V případě, že žáci slova 

nevysvětlí, přiblíží jim je sám pedagog. Např. se mohou použít slova: 

 rybář: Člověk, který loví/chytá ryby.  

 zlatá ryba: Ryba se zlatými šupinami, která splní tři přání tomu, kdo ji 

chytí, ale pustí zpět do vody.  

 pálí ji dobré bydlo: Člověk není spokojený s tím, jak bydlí, i když má 

všechno, co potřebuje. Chce pořád víc a víc, např. dražší nábytek, větší 

dům, nové auto. 

 spal, jako když ho do vody hodí: Člověku se spí velice příjemně a hezky. 

Spí natolik tvrdě, že ho nelze jen tak probudit.  

- Otázky k videu: 

 Kde bydlel rybář se svou ženou? 

 V který den šel rybář rybařit? 
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 Co rybář ulovil? 

 Kdo ve skutečnosti byla zlatá rybka?  

 Co rybář se zlatou rybou udělal? 

 Co si rybářka přála?  

 Jak vypadalo moře? Proč se měnilo? 

 Proč se rybářka nestala Bohem? Proč opět skončila v lahvi od octa?  

 Jaké jsou hlavní postavy pohádky? Co bys o těchto postavách řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené? 

 Znáš nějaké ryby? Jak se jmenují? 

- Povídání nad ilustracemi Jiřího Trnky, které byly použity ve videu pohádky O 

zlaté rybce. S žáky si povídáme o tom, co vidíme na jednotlivých obrázcích, 

proč ilustrátor k pohádce zvolil právě tuto ilustraci, k čemu nám ilustrace slouží, 

co vše nám ilustrace prozradí o pohádce apod.  

- Rybka přání: Každý dostane svou rybku z kartonu. Společně si všichni povídají 

o přání a přáních. Následně si každý napíše na rybku tři svá přání, která by chtěli 

splnit. Kdo má přání sepsaná, může si svou rybku vyzdobit podle svých 

představ. V průběhu zdobení zlaté rybky se žáci vystřídají v prezentaci svých 

přání před spolužáky. Každý má prostor vyjádřit se, co udělá proto, aby dosáhl 

splnění svých přání. Vše společně prodiskutujeme a určíme správný směr cesty 

pro splnění zvolených přání.  

Závěrečná část:  

- Poznáš, čí je to přání?: Tato hra je postavena na principu hry Šibenice. Pedagog 

si od žáků vybere jejich rybky. Zvolí si jedno zaznamenané přání a na tabuli 

nakreslí tolik vodorovných čar, z kolika písmen se skládá dané přání. Žáci se 

střídají v určování písmem. V případě, že žák zvolí správné písmeno, pedagog 

písmeno zaznamená na příslušnou vodorovnou čáru na tabuli. V případě 

chybného písmene pedagog nakreslí danou část šibenice vedle hádaného přání. 

Po doplnění celého slova žáci určují, čí je uhádnuté přání.  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: Žáci mají možnost vyjádřit se 

k jednotlivým aktivitám, chování svých spolužáků, postoji terapeuta a vše 

náležitě zhodnotit podle svého uvážení. 
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- Náladometr: Postupuje se stejným způsobem jako v úvodní části střetnutí. Žáci 

zaznamenají zvoleného smajlíka křídou na tabuli.  

- Pochvala a poděkování  

Průběh střetnutí 

 V úvodní části žáky nejvíce zaujal náladometr. Při představování jednotlivých 

smajlíků se všichni smáli a vykřikovali jejich skryté významy, např. mračoun, 

vytlemenec apod. Následně s chutí přijali možnost vyjádřit své momentální rozpoložení 

prostřednictvím smajlíka namalovaného na tabuli. Při seznamování s náplní střetnutí, 

tedy dvouhodinové výuky českého jazyka, byli žáci zaskočeni informací, že budou 

sledovat pohádku O zlaté rybce a následně si povídat, kreslit a hrát hry. Tento program 

však přijali velice kladně.  

 Před samotným promítáním pohádky jsem žáky vyzvala k možnosti 

zaznamenávat si některé důležité informace, aby následně mohli správě odpovídat na 

otázky ke shlédnutému videu. Překvapilo mě, že žákyně 1 a 3 si skutečně v průběhu 

promítání vytáhly tužku a papír a poznámky si zapisovaly. Oproti tomu žák 4 se na 

pohádku vůbec nesoustředil a téměř nevnímal dění kolem sebe. Při vysvětlování 

klíčových slov se nejvíce projevovala žákyně 1, která byla jako jediná schopna se po mé 

nápovědě logicky dopracovat k vysvětlení slova nevolníci. Slovo nevolníci vysvětlila 

jako „lidi, co nejsou volný“. Dalším problémem bylo slovo šídlo, které žákyně 3 

pohotově vysvětlila, jako že je rybářka šílená. Žáci byli schopni spojit si pojem šídlo 

s hmyzem, ale se ševcovskou pomůckou nikoliv, a to ani po ukázce obrázku z internetu. 

Žákyně 1 se následně spontánně zeptala, co znamená výraz bydlo. Vysvětlila jsem tedy 

spojení „pálí ji dobré bydlo“ a zároveň jsem dané slovo ukázala na visícím nástěnném 

plakátu vyjmenovaných slov ve třídě. Žák 4 nebyl schopen verbálně vysvětlit ani jedno 

ze slov. Při dotazu: „Kdo je rybář?“ pouze pantomimicky předvedl chytání ryb. Ostatní 

spolužáci hromadně vykřikovali, že chytá ryby. Při zodpovídání otázek ke shlédnuté 

pohádce se nejčastěji vyjadřovali žákyně 1 a 3 společně s žákem 5. Žákyně 2 

odpovídala pouze v případě, že byla vyvolána a žák 4 se neprojevoval vůbec, popř. 

pouze opakoval odpovědi svých spolužáků. Všichni žáci se bezproblémově orientovali 

na promítnutých ilustracích, avšak ani jednomu z nich se ilustrace nelíbili. Považovali je 

za černé a ošklivé. Vysvětlila jsem tedy, že se jedná o záměr autora, který ilustracemi 

chtěl ještě více zvýraznit špatné vlastnosti rybářky, a tyto vlastnosti jsme si raději znovu 

připomněli. Následně jsme volně přistoupili k výtvarné aktivitě, která všechny potěšila. 
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Žáci se s vervou pustili do zdobení svých rybek (viz Obrázek č. 1) a viditelně 

přemýšleli o výběru svých tří přání. Překvapilo mě, že žákyně 1 ve svých přáních 

myslela i na svou rodinu. Pro své rodiče si přála auto a peníze, aby nemuseli pořád 

pracovat a pro svého staršího bratra motorku, aby ji mohl vozit do školy. Ostatní žáci 

mysleli pouze na sebe a přáli si hmotné, většinou drahé, věci. Povídali jsme si tedy o 

tom, co je v životě nejdůležitější, zda jsou to peníze nebo něco jiného. Společně jsme 

došli k názoru, že nejdůležitější je rodina a mít se rádi. Po tomto rozhovoru ocelili 

žákyni 1 za její přání i spolužáci. 

 Na aktivity jádra střetnutí pozvolna navázali závěrečné činnosti. Jako první byla 

zařazena oddechová hra na principu šibenice, kterou všichni žáci dobře znali. 

S nadšením a napětím všichni hádali jednotlivá písmena a neustále se ujišťovali, že se 

jedná o jedno z prezentovaných přání. Při prvním kole všichni dodržovali nastavená 

pravidla. Postupně však žáci na pravidla zapomínali. Překřikovali se a hádali rovnou 

celá slova. Opakovaně jsem připomínala stanovená pravidla a striktně jsem je 

dodržovala. Vykřikovaná písmena a slova jsem tedy nebrala v potaz, pokud je nevyřkl 

žák, který byl právě na řadě. V případě neúspěchu, jsem postupně kreslila části šibenice 

na tabuli. Všechny, až na žákyni 3, to povzbuzovalo do dalšího hádání a o to více se 

radovali z uhádnutého písmene. Když byla šibenice postavena celá, všichni se opět, až 

na žákyni 3, smáli a chtěli hádat další přání. Žákyni 3 to však viditelně mrzelo a spíše 

byla z neúspěchu smutná. Poté, co zjistila, že s dalším hádaným přáním je šibenice 

smazána a začíná se od začátku, zapojila se do hádání také. Po uhádnutí všech 

zvolených přání se všichni zúčastnili závěrečné diskuse, ze které vzešly pouze kladné 

ohlasy na právě zrealizované střetnutí. Závěrečný náladometr byl žáky přijat s nadšením 

stejně jako náladometr úvodní. 

Střetnutí 2 – Musíme si pomáhat! 

Cíle střetnutí: rozvoj paměti, rozvoj koncentrace, rozvoj verbální tvořivosti, rozvoj 

schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, rozvoj 

vnímání obsahové stránky řeči, zažití pocitu úspěchu, rozvoj pozitivního vztahu k učení, 

rozvoj sluchového vnímání, upevnění správného sedu a úchopu psacího náčiní, 

seberealizace, rozvoj grafomotoriky 
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Úvodní část:  

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí  

- Náladometr: Viz první střetnutí, žáky však již neseznamujeme s jednotlivými 

smajlíky a jejich významem.    

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí.   

Hlavní část: 

- Krtek a potopa: poslech dostupný na: http://www.jareknohavica.cz/jaromir-

nohavica-krtek-a-potopa/   

Přepis pohádky Krtek a potopa 

Jednou v létě, zrovna v pátek, měla malá myška svátek. „Co já budu sama tady? 

Zavolám si kamarády!“ Přišli krtek, ježek, zajíc. Těšili se, jak se nají. U jednoho 

stolu sedli. Co napekla, všechno snědli. Náhle, co to? Hrůza, zle je! Zablýsklo se 

a už leje. Z nebe velká voda padá! „Utíkejme! Tradá! Tradá! Přes kopřivy, přes 

kaluže, zachraňte se, kdo jak může!” Krtek vlevo, ježek vpravo. Myška jenom 

kroutí hlavou: „Tolik vody, to je mela, to jsem nikdy neviděla. Zvoňte, zvonky, 

na poplach, já se bojím, já mám strach!” Prší, prší stále více. Voda láme okenice. 

Voda stoupá výš a výš. „Jak se, myško, zachráníš?“ „Chaloupko má, kde jsi?“ 

Ouha, už jen komín z vody čouhá. To to studí, to to zebe. Myška kouká kolem 

sebe: „Kde je domek, stůl a židle? Kdepak já teď budu bydlet?” Slzy má na 

krajíčku. „Krtku, ježku, zajíčku.” Slyšeli to kamarádi a už běží, a už pádí. Všude 

voda, samé bláto. Krtek volá: „Jdeme na to! Rýpy rýpy, kopy kop, jen se, 

myško, neutop! Už to bude, počkej chvíli. Kopem, co nám stačí síly!” „Hurá, 

sláva!” zajíc jásá, „Už to teče, to je krása!” Z hráze stříká bílá pěna. Myška bude 

zachráněna! Krtek drží v ruce rýč. „Šup! - a, vodo, ať jsi pryč. Ať je z tebe 

zpátky řeka, odpluj někam do daleka! „Pryč je voda, co to ale? Chudák myška 

pláče dále: „Podívejte, kamarádi, všude samé harampádí. Okno, stolek, košík, 

džbán. Domek můj je rozbourán. Zbylo z něho jen pár třísek.” „Myško, neplač, 

uklidni se! K čemu tady plýtvat slovy? Postavíme domek nový!” Bez řečí se 

práce chytli. Krtek tlačí vozík s pytli. Ježek nese kyblík šroubků. Zajíc desky na 

chaloupku. Ani myška líná není. Lopatu má na rameni! Tolik práce! Vzadu 

ježek, řízy řízy, dřevo řeže. Krtek cihlu k cihle dává. Zajíc maltu rozmíchává. 

No a myška? To je síla! Každá cihla má dvě kila. Čtyři cihly osm kilo. Aby tě to 

nezabilo! Od snídaně do oběda, už se domek vzhůru zvedá. Od oběda do večeře, 

http://www.jareknohavica.cz/jaromir-nohavica-krtek-a-potopa/
http://www.jareknohavica.cz/jaromir-nohavica-krtek-a-potopa/
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ještě střechu, ještě dveře, ať v něm myšce není zima! Domek roste před očima. 

Nejkrásnější v celém lese. Voda už ho neodnese! Hotovo a basta fidli! Kdo tu 

bydlel, zas tu bydlí. Paní myška, hnědý hřbet, na paloučku číslo pět. Po práci jim 

kručí v bříšku. To neznáte paní myšku! Z okna volá: „Už se pečou!” 

Kamarádům sliny tečou. Každý snědl buchet kopu. Zapomněli na potopu. A už 

hrají: „Tradá tradá!” Sluníčko jim hřeje záda. Hleď na naše kamarády. Krásně 

jim to spolu ladí. Nechejme je v lese hrát. Dobrou noc a spát. 

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí  

Mohou se použít např. slova jako: 

 z nebe velká voda padá: Hodně prší. 

 poplach: Když je nebezpečí nebo se něco děje a chceme, aby se o tom 

dozvědělo co nejvíce lidí, tak vytvoříme hluk, tak upozorníme lidi kolem 

nás. Hasiči např. mohou dát poplach díky sirénám, které můžeme slyšet 

každou první středu v měsíci v poledne, kdy sirény zkoušejí, zda fungují.   

 už se domek vzhůru zvedá: Staví se domeček a jde to rychle, za chvíli 

bude postavený.  

 potopa: V řekách a potůčkách je hodně vody, která se do nich již nevejde 

a tak se dostane všude tam, kam může. Voda pak zatopí i zahrady, silnice 

nebo domy.  

 kamarád: Člověk, kluk nebo holka, se kterým si rozumíme, máme si 

spolu o čem povídat, baví nás stejné věci, trávíme spolu čas, máme se 

rádi a pomáháme si. 

- Otázky k poslechu: 

 Jak se jmenuje pohádka, kterou jsme právě slyšeli? 

 Co slavila myška? 

 Kdy slavila myška svátek? V jaký den? 

 Jaké kamarády si myška zavolala? 

 Co se na oslavě přihodilo? 

 Co se stalo s chaloupkou? 

 Jak se myška cítila? Byla veselá nebo smutná?  

 Jak kamarádi pomohli myšce?  

 Kolik cihel nesla myška?  
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 Jakou adresu má myška? 

 Co myška upekla kamarádům jako poděkování?  

 Co všichni na závěr společně dělali? 

 Kdo je hlavní postava pohádky? Co bys o této postavě řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené? 

 Kdo je tvým kamarádem?  

 Jak se k sobě chovají kamarádi? 

- Povídání nad ilustracemi Zdeňka Milera, které byly uvedeny ve videu jako 

doprovod k poslechu Krtek a potopa. S žáky si povídáme o tom, co vidíme na 

jednotlivých obrázcích, proč ilustrátor k pohádce zvolil právě tuto ilustraci, 

k čemu nám ilustrace slouží, co vše nám ilustrace prozradí o pohádce apod. 

- Pohled pro myšku: Nejprve si všichni společně povíme o tom, jak se myška 

cítila a jaké je štěstí mít kamarády, kteří ji pomohli. Následně každý dostane 

předtištěný pohled. Společně zapíšeme adresu myšky na pohled a na místo 

známky nakreslíme nějaký pěkný obrázek. Každý samostatně poté vymyslí a 

napíše pohled pro myšku. Každý si sám rozhodne, o čem myšce pohled napíše. 

Kdo bude mít pohled napsaný, může myšce na druhou stranu pohledu nakreslit 

pěkný obrázek. Poté co budou mít všichni pohled napsaný, si společně všechny 

přečteme a prodiskutujeme, proč psali pohled myšce právě o tom, o čem psali.  

Závěrečná část:  

- Jméno, co se ke mně hodí: V pohádce Krtek a potopa jsme zaslechli jméno 

myšky - HNĚDÝ HŘBET. Myška toto jméno dostala kvůli svému hnědému 

kožíšku. Jaké jméno by se hodilo pro krtečka, zajíčka, ježečka nebo žabku. Co je 

pro ně charakteristické? Co je charakteristické pro vás? Dokázali byste vymyslet 

jméno i pro sebe? Zkuste to.  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí   

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování   

Průběh střetnutí  

 Okamžitě po zahájení střetnutí, se žáci ptali, zda dnes budeme opět kreslit na 

tabuli. Přistoupili jsme tedy hned k úvodnímu náladometru, při kterém jsem se 

doptávala, zda je něco nového nebo se zda se chce někdo s něčím svěřit. Po dokončení 
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náladometru jsem žáky seznámila s náplní střetnutí. Plánované aktivity byly opět všemi 

přijaty velice kladně.  

 Z poslechu pohádky byly žákyně 1, 2 a 3 nadšené a to z důvodu, že rozpoznaly 

daný příběh a pohádky s krtečkem mají v oblibě. Žáci 4 a 5 na prezentovaný poslech 

nijak nereagovali. Při vysvětlování klíčových slov se všichni žáci vzájemně doplňovali s 

výjimkou žáka 4. Potíže nastali při vysvětlování slovního spojení „už se domek vzhůru 

zvedá“, které nebyl nikdo schopen vysvětlit, a tudíž jsem toto spojení žákům objasnila 

sama. Když jsem chtěla vysvětlit slovo kamarád, dočkala jsem se pouze konkrétních 

jmen, ale nikoliv vysvětlení samotného pojmu. Pozastavili jsme se tedy u významu 

kamarádství, a co tento vztah obnáší. Překvapilo mě tvrzení žáka 5, který tvrdil, že 

nemá žádné kamarády. Na můj popud tedy vznikla diskuse na téma vztahy mezi 

kamarády. Žák 5 se rozhovořil o partě chlapců, se kterými tráví volný čas, jak se chovají 

mezi sebou navzájem a také k němu. Vyprávěl o jednom konkrétním chlapci, který se 

nejen k němu chová hrubě a ostatním se to nelíbí. Společně jsme tedy rozebrali vhodné 

chování mezi kamaráda a jak se zachovat v případě, že se k nám chová někdo 

způsobem, který se nám nelíbí. Nakonec od žáků vzešli moc pěkné definice 

kamarádských vztahů – kamarádi jsou k sobě hodní, tráví spolu čas, pomáhají si a mají 

se rádi. Při zodpovídání otázek k vyslechnutému příběhu se zapojili všichni žáci a 

vzájemně se doplňovali, avšak opět s výjimkou žáka 4. Ten reagoval na jedinou otázku 

a to: „Kdo slavil svátek?“. Okamžitě vykřikl své jméno, protože předešlý týden slavil 

svátek právě on sám. Ostatní žáky to velice pobavilo a upozorňovali ho, že má 

odpovídat podle pohádky. Při probírání se ilustracemi Zdeňka Milera byli všichni žáci 

usměvaví. Použité ilustrace totiž všichni znají a krtečka mají rádi. Na jednotlivých 

ilustracích se žáci velice dobře orientovali a spoustu informací týkajících se pohádky si 

zapamatovali právě na základě použitých obrázků. Po sestavení adresy paní myšky 

v rámci odpovídání na otázky k poslechu, se přistoupilo k další aktivitě, a to napsání 

pohledu přímo paní myšce. Adresu jsme si společně řekli, avšak raději jsem ji 

předepsala na načrtnutý pohled na tabuli. Poté, co jsem předala instrukce, se všichni 

okamžitě pustili do práce. Jediný žák 4 stále koukal nechápavě na tabuli. Přistoupila 

jsem tedy k němu a vysvětlila jsem mu práci znovu. Stále však nechápal kam a jak psát 

adresu. Předtištěný pohled neustále otáčel, takže známku chtěl kreslit na místo obsahu 

sdělení. Musela jsem mu tedy jednotlivé kroky rozfázovat a stát u něho do té chvíle, než 

napsal adresu a nakreslil známku. Zprávu pro myšku psal již samostatně. Všichni se do 



46 

 

tvorby pohledu zcela ponořili, a to jak literárně, tak i výtvarně (viz Obrázek č. 2). Pouze 

žák 4 byl hotov po chvíli, a to i když začal jako poslední. Jeho práce však byla ledabylá 

a proto jsem se ho snažila povzbudit do vylepšení pohledu. Přesvědčoval mě však o 

tom, že takto je pohled hotový. Již jsem ho tedy do práce nenudila a nechala ho sledovat 

ostatní. Po dokončení každý představil svůj pohled před ostatními spolužáky. Žákyně 1 

však svůj pohled číst nechtěla. Žák 5 se sám nabídl, že ho přečte za ni. Žákyně 1 tuto 

nabídku přijala a pohled mu předala. Žák 5 však text nemohl přečíst a tudíž četl velice 

špatně. Žákyně 1 to nevydržela, pohled si vzala nazpět a sama ho odprezentovala. Bylo 

zajímavé, že aniž bych se ptala na hodnocení a názor žáků na jednotlivé pohledy, 

spontánně se žáci vzájemně ohodnotili a hodnocení byla pouze kladná.  

 Závěrečná aktivita se ukázala jako velice složitá. Žáci byli schopni vymyslet se 

značnými nápovědami jména zvířátek z pohádky, avšak vymyslet jména pro sebe 

samotné na základě vlastních charakteristických znaků, nebylo možné. Žák 5 např. 

vymyslel pro ježka jméno Chrbatáček a pro sebe Eminem. Žák 4 vymyslel pro žabku 

jméno Pizizubka a pro sebe Marek Suchý, nebyl však schopen vysvětlit, proč právě toto 

jméno. Žákyně 1 potichu a s úsměvem vyslovila jméno Míša a nechtěla říci proč. 

Všichni však říkali, že zvolila toto jméno kvůli tomu, že se tak jmenuji já. 

Prostřednictvím zvolených jmen jsem následně všechny vyzvala k závěrečné diskusi a 

náladometru. Obou aktivit se opět účastnili všichni žáci.  

Střetnutí 3 – Převeliká úroda 

Cíle střetnutí: probuzení nových zájmů, rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj 

myšlení, rozvoj verbální tvořivosti, rozvoj představivosti, rozvoj schopnosti rychlého 

reagování, rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, rozvoj vnímání obsahové 

stránky řeči, zažití pocitu úspěchu, seberealizace, upevnění učiva, rozvoj sluchového 

vnímání, rozvoj vyjadřování, rozvoj rozumových schopností, rozvoj zrakového vnímání 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Poslech předčítané pohádky O veliké řepě (Černík, 1995), která je upravena 

podle použitých ilustrací (viz Příloha č. 2) a práce s těmito ilustracemi (dostupné 
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na https://cz.pinterest.com/pin/260575528417203663/): žákům je předčítána 

pohádka O veliké řepě a ti podle přečteného textu postupně lepí ilustrace 

odpovídající právě přečtené části pohádky. 

Pohádka O veliké řepě upravena podle zmíněných ilustrací  

 Text k prvnímu obrázku: Zasadil dědeček řepu.  

 Text k druhému obrázku: Řepa vyrostla veliká, velikánská. A tak ji 

babička chtěla vařit. Dědek tahá, tahá, vytáhnout nemůže.  

 Text ke třetímu obrázku: Zavolal na pomoc babičku. Babička za dědečka, 

dědeček za řepu. Tahají, tahají, vytáhnout nemohou.  

 Text ke čtvrtému obrázku: Zavolali Aničku. Anička za babičku, babička 

za dědečka, dědeček za řepu. Tahají, tahají, vytáhnout nemohou. 

 Text k pátému obrázku: Zavolali pejska. Pejsek za Aničku, Anička za 

babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu. Tahají, táhají, vytáhnout 

nemohou. 

 Text k šestému obrázku: Zavolali kočičku. Kočička za pejska, pejsek za 

Aničku, Anička za babičku, babička za dědečka, dědeček za řepu. Tahají, 

tahají, vytáhnout nemohou. 

 Text k sedmému obrázku: Zavolali myšku. Myška za kočičku, kočička za 

pejska, pejsek za Aničku, Anička za babičku, babička za dědečka, 

dědeček za řepu.  

 Text k osmému obrázku: Tahají, tahají – najednou rup! – řepu vytáhli a 

všichni se radovali.  

- Povídání nad ilustracemi. Co a kdo je na obrázku apod. Na základě nalepených 

ilustrací se mohou žáci pokusit pohádku převyprávět.  

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí  

Mohou se použít např. slova jako: 

 dědeček: Tatínek maminky nebo tatínka, starý pán.  

 řepa: Zelenina, která roste v hlíně a nad zemí kouká jen kousíček s listy. 

Může být červená nebo bílá.  

 rup: Zabrat/zatáhnout vší silou nebo něco praskne, přetrhne se.  

- Otázky k pohádce: 

 O čem pohádka je? 

https://cz.pinterest.com/pin/260575528417203663/
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 Jaká byla řepa? 

 Co chtěla babka s řepou udělat? Jak ji chtěla připravit k jídlu? 

 Zvládl dědeček vytáhnout řepu sám? 

 Kdo všechno musel přijít na pomoc, aby řepu vytáhli? 

 Kdo je hlavní postavou pohádky? Co bys o této postavě řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené? 

 Potřebujete také někdy s něčím pomoci? Kdy? V jaké situaci?  

 Když potřebujete pomoci, jaké použijete slovíčko? 

 Pomohl vám již někdy někdo? Kdy? Proč? Jak jste se cítili, když jste o 

pomoc žádali?  

- Jaké to je být scénáristou?: Skrze předešlé aktivity jsou žáci již dobře seznámeni 

s dějem pohádky. Jejich úkolem proto nyní je sepsat všechny postavy pohádky a 

jednotlivým postavám přiřadit, vlastně vymyslet, co v pohádce říkají. Použitý 

originál pohádky vypráví pouze vypravěč. Každá postava teď tak bude mít 

vlastní text.  

Závěrečná část: 

- Pohádková křížovka: Žáci si vytvoří vlastní křížovku vycházející z pohádky O 

veliké řepě.  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování  

Průběh střetnutí  

 Po zahájení střetnutí si vzala žákyně 3 do ruky křídu a podívala se na mě. Svolila 

jsem se zaznamenáním smajlíků na tabuli, a tak se křídy chopili i ostatní žáci. Při 

kreslení smajlíků se společně všichni bavili včetně mě. Po dokončení náladometru jsem 

žáky seznámila s náplní střetnutí. Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy, a tak jsme 

přistoupili k hlavní části.  

 Všichni žáci předčítanou pohádku znali, a tudíž pro ně nebyl problém sestavit 

obrázky do správného pořadí (viz Obrázek č. 3). Při lepení obrázků však žákům vadilo, 

že jsou obrázky poněkud rozmazané a postavy tak nejsou vidět jasně. Jinak se však žáci 

v rámci možností na všech ilustracích bezchybně orientovali a obrázky je zaujali. Do 

vysvětlování klíčových slov a odpovídání na otázky k vyslechnuté pohádce se zapojili 
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všichni žáci a vzájemně se doplňovali. Žák 4 si však u několika otázek zcela vymýšlel 

odpovědi. Např. na otázku „Co chtěla babka s řepou udělat? Jak ji chtěla připravit 

k jídlu?“, odpověděl, že chtěla uvařit polévku. Při hodnocení příběhu, se žáci rozcházeli 

pouze v názoru na fakt, zda je příběh skutečný, či smyšlený. Žák 5 tvrdil, že je příběh 

smyšlený, ostatní žáci považovali příběh za skutečný. Společně jsme tedy rozebrali 

pohádku na jednotlivé části a rozhodli jsme, která část je skutečná a která smyšlená. 

Navazující aktivita, vytvoření scénáře k dané pohádce, se nejprve zdála jako velice 

složitá, až nereálná. Po důkladném vysvětlení a seznámení s náplní práce scénáristů, 

však vznikl jednoduchý a jasný scénář (viz Příloha č. 3), který sepsali žáci sami.  

 Složitou aktivitou nakonec bylo sestavení pohádkové křížovky (viz Obrázek č. 

4). Žáci sice znají princip luštění křížovek a samotné křížovky, avšak nikdy je nenapadl 

opačný postup, a to, že by křížovku sestavovali oni samotní. Zvolila jsem tedy 

jednoduché a krátké slovo MYŠ, které tvořilo tajenku. Společnými silami jsme křížovku 

vytvořili a nechali připravenou na tabuli pro třídní učitelku jako překvapení k vyluštění. 

Na žácích byla patrná úleva, že mají práci za sebou. Zároveň však na nich bylo vidět i 

jisté očekávání z reakce jejich třídní učitelky. Při závěrečné diskusi byl tento fakt 

vyřčen. Žáci byli zvědaví, co na křížovku řekne jejich třídní učitelka a zda ji dokáže 

vyluštit.  

Střetnutí 4 – Co to povídáš? 

Cíle střetnutí: probuzení nových zájmů, rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj 

schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, zlepšení 

navazování sociálních kontaktů, rozvoj tolerance, rozvoj sebeovládání, zažití pocitu 

úspěchu, seberealizace, upevnění znalostí, rozvoj správného způsobu čtení, rozvoj 

sluchového vnímání, upevnění učiva  

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz druhé střetnutí 

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Myšáček a šeptání (Kahoun in Gebhartová, 2007, s. 13): individuální tichá četba 

se závěrečným čtením pedagoga  
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Přepis pohádky Myšáček a šeptání 

„Pojď sem, tvářičko, něco ti řeknu,“ volal myšáček na křečka. Pak mu něco 

šeptal do ucha. „Jéé, checheché,“ smál se křeček na celé kolo. Když uviděl 

ježka, běžel k němu. „Bodlinko, počkej,“ a něco mu šeptal. „Jéé, checheché,“ 

smál se ježek a utíkal za zajícem. „Ušáčku, poslouchej,“ a něco mu šeptal do 

ucha. Zajíc se rozesmál a běžel rovnou za myšáčkem. „Kožíšku, nastav ouško.“ 

A něco mu do něj šeptal. „Jéé, checheché,“ smál se myšáček. „Nešeptal jsem 

křečkovi žádné myšli, mršli, šušli, hušli. Ale: myšky mršky snědly hrušky.“ 

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí  

Mohou se použít např. slova jako: 

 šeptání: Někomu něco říkáme strašně potichu, aby to nikdo jiný neslyšel.  

 jé, checheché: Veselý smích.  

 smál se na celé kolo: Člověk se strašně moc a hlasitě směje.  

- Otázky k četbě: 

 Komu říkal myšáček tvářičko? 

 Komu říkal křeček bodlinko? 

 Komu říkal ježek ušáčku?  

 Komu říkal zajíc kožíšku?  

 Co zajíc pošeptal myšáčkovi? 

 Pošeptal zajíc myšáčkovi to samé, co šeptal myšáček křečkovi? 

 Co myšáček opravdu zašeptal křečkovi? 

 Co to znamená: myšky mršky snědly hrušky?  

 Kdo je hlavní postavou pohádky? Co bys o této postavě řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené? 

 Říkáte informace/věci vždy přesně tak, jak jste je zažili/slyšeli nebo se 

můžou vyprávěním trochu pozměnit?  

 Můžete věřit úplně všemu, co vám někdo řekne?  

- Povídání nad ilustrací Šárky Boháčové k pohádce Myšáček a šeptání. S žáky si 

povídáme o tom, co vidíme na obrázku, proč ilustrátorka k pohádce zvolila 

právě tuto ilustraci, k čemu nám ilustrace slouží, co vše nám ilustrace prozradí o 

pohádce apod. 
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- Hra na tichou poštu: Zná někdo nějakou hru, která je podobná našemu příběhu? 

Vysvětlení pravidel hry Tichá pošta. První pošeptá potichu druhému nějaké 

slovo, ten ho pošeptá třetímu atd. Poslední řekne slovo, které se k němu dostalo 

nahlas. Následně porovnáme, zda je konečné slovo stejné jako to původní. 

Hráči, kteří právě nešeptají, ani neposlouchají, si pro jistotu mohou zacpat uši 

(přikrýt si je rukama).  

Závěrečná část: 

- Slovní fotbal (Houser, 2002, s. 75): Jedná se o hru, při které vzniká řetězec slov. 

Začínající hráč vykopává slovo. Jedná se o jakékoliv slovo, na jehož poslední 

písmeno následující hráč vymýšlí slovo další, např. PES – SRDCE – EVROPA 

atd. Hra se může ztížit tím, že slova na sebe budou navazovat posledními dvěma 

písmeny, popř. slabikou, např. PERO – ROSTLINA – NATAŠA atd.  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování 

Průběh střetnutí  

 Po zahájení střetnutí všichni žáci již automaticky sahali po křídě a spontánně 

zaznamenávali smajlíky, vyjadřující jejich momentální rozpoložení, na tabuli. Při tvorbě 

smajlíků všichni přítomní diskutovali o kreslení a doptávali se, co je dnes v plánu. 

Souvisle s tvorbou žáků jsem tedy představila program střetnutí, který byl přijat velice 

vřele.  

 Stěžejní text četl každý samostatně. Raději jsem však před následujícími 

aktivitami text přečetla ještě jednou sama nahlas. Do vysvětlování klíčových slov a 

odpovídání na otázky k přečtenému textu se zapojovali všichni přítomní žáci a 

vzájemně při odpovídání spolupracovali a doplňovali se. V rámci odpovídání na otázky 

jsme však narazili na problematické téma. Otázky, zda vše co říkáme, je pravda a zda 

můžeme věřit všemu a každému, byli pro žáky velice složité. Věnovali jsme tedy této 

problematice více času, než bylo původně plánováno. Po společném rozebrání tohoto 

tématu a uvedení příkladů ze života, byli žáci již schopni odpovědět na vyřčené otázky. 

Nejlépe se v tomto tématu orientovala žákyně 2, která uvedla i mnoho osobních 

zkušeností týkajících se šumu v předávání informací. Při hodnocení ilustrace žáci příliš 

svůj názor neprojevili. Pouze řekli, že je obrázek pěkný. Následující aktivitu, hru na 

tichou poštu, však všichni přivítali s nadšením. Do hry jsem se zapojila i já a žáci 



52 

 

plánovali, kdo komu bude šeptat do ucha, kdo bude začínat a kdo bude končit. Žáci se 

vždy na pořadí bezproblémově shodli. Žákyně 1 vykopávala slovo „myš“, nakonec řady 

však vzniklo slovo „pysk“. Žákyně 2 vykopávala slovo „pes“ a téže slovo došlo i 

nakonec. Žák 5 vykopával slovo „zeměkoule“ a v závěru hry se vytvořila „sněhová 

koule“. Všechny hra velice bavila a přáli si ve hře pokračovat i nadále.  

 Do závěrečné hry se zapojili všichni žáci. Byla jsem však překvapena, že hru 

slovní fotbal neznají. Vysvětlila jsem tedy pravidla hry a nejprve jsme začali variantou 

tvorby slov na poslední písmeno. Pro lepší představivost jsem první slova předepisovala 

na tabuli a zvýrazňovala jsem konečná písmena. Jelikož všichni žáci již hru 

bezproblémově zvládali, vypustila jsem zaznamenávání slov na tabuli a potřebná 

písmena jsem ve slově zdůrazňovala pouze verbálně. Plynulost hry už nebyla tolik 

stabilní, avšak stále pokračovala dále. Navrhla jsem tedy druhou variantu, vymýšlení 

slov na poslední slabiku. Žáci si však nebyli jistí posledními slabikami, a tudíž jsem 

slova opět předepisovala na tabuli. Z této varianty žáci nebyli příliš nadšeni, a proto 

jsem se před ukončením hry vrátila ještě k variantě posledního písmene, aby žáci 

nekončili hru rozladěni. Úspěch ve hře jim viditelně zlepšil náladu, což se projevilo i při 

závěrečném náladometru. Ze závěrečné diskuse vzešlo, že nejlepší částí střetnutí byla 

hra na tichou poštu, která byla skutečně realizována s největším nadšením a snahou ze 

strany žáků.  

Střetnutí 5 – Hádej, hádej hadači…  

Cíle střetnutí: probuzení nových zájmů, rozvoj pozornosti, rozvoj myšlení, rozvoj 

představivosti, rozvoj schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulovat 

vlastní myšlenky, podpora tvorby pojmů, rozvoj sebeovládání, zažití pocitu úspěchu, 

rozvoj samostatného čtení, rozvoj rozumových schopností, rozvoj sebeovládání, 

seberealizace, rozvoj schopnosti naslouchat 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí 

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Hádanky (Motlová, 1994, s. 38, 35, 13, 10, 8, 7), slovní příklady (Hiršal, 

Grögerová, 2007, s. 24 - 25) a rébusy: čtení, luštění a hádání  
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Přepsané hádanky (slova v závorce představují řešení hádanek) 

 To to studí! To to zebe! Pět pelíšků vedle sebe pěkně zahřeje. Hádej, co 

to vlastně je? (rukavice) 

 Čti mě zepředu nebo zezadu, vždycky hlavu mám, klesne-li však hlava, 

klesnu taky sám. (krk) 

 Jeden je nahoře a dvanáct dole. (měsíc) 

 Když to vyhodíš, je to bílé, když to spadne, je to žluté. (vajíčko) 

 Kdo stále nosí hřeben a vůbec se nečeše? (kohout) 

 Na stromě má hnízdo, skáče po větvích a přece není pták. (veverka) 

Přepsané slovní příklady  

 Petr + klíč = petrklíč 

 myš + Lenka = myšlenka 

 Jaromír – mír = jaro 

 duben – dub + hřeb = hřeben  

 obojek – boje + říše = oříšek 

 pohádka – hádka + klička = poklička  

Přepsané rébusy (slova napsaná velkým písmem nahrazují obrázek v rébusu) 

 kaPESník 

 TELEvize 

 lOKOmotiva 

 pLES 

 pampeLIŠKA 

 mRAK 

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí  

Mohou se použít např. slova jako: 

 pět pelíšků: Každý prst má v rukavici svoje místečko a proto má rukavice 

pět pelíšků pro pět prstů.  

 petrklíč: Malá kytička, která roste na jaře. Má zelené listy a květy 

různých barev, třeba žlutou, růžovou nebo fialovou.  

 myšlenka: To co nás napadne, co sami vymyslíme.  

 klička: Když si zavazujeme tkaničky na botě, musíme nejprve vytvořit 

kličku, jakousi slzičku z tkaničky.  
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 lokomotiva: První kabina vlaku, která táhne/řídí celý vlak.   

- Otázky k hádankám: 

 Co nás v zimě zebe? Co v zimě maluje na okna? Co v zimě napadne? 

 Co si v zimě oblečeme, aby nám nebyla zima?  

 Jaké můžeme mít rukavice?  

 Jaké slovo ještě můžeme přečíst zepředu, stejně jako zezadu a stále bude 

stejné?  

 Kolik máme měsíců? Vyjmenujte měsíce? Jaký měsíc máme teď?  

 Kdo snáší vajíčka? K čemu jsou vajíčka? Z čeho se vajíčko skládá?  

 Co je to kohout? Snáší kohout vajíčka? Jak se říká samičce a mláděti od 

kohouta?  

- Otázky ke slovním příkladům: 

 Jaká znáš chlapecká a dívčí jména?  

 Kolik máme ročních období? Jaká znáš roční období?  

 Jaké znáš listnaté stromy?  

 Co všechno můžeš najít v kuchyni za náčiní/pomůcky/přístroje?   

- Otázky k rébusům: 

 Jaká znáš domácí zvířata? 

 Na co koukáš v televizi? 

 Co táhne lokomotiva? Co může vlak vozit? Po čem jezdí vlak? 

 Jaká znáš lesní zvířata?  

 Jaké znáš květiny?  

 Jaká znáš vodní zvířata?  

- Uhádneš, na co myslím?: Každý si vymyslí nějakou věc nebo zvíře a toto slovo 

nikomu neřekne. Aby se předešlo podvádění, slova se mohou raději napsat na 

kus papíru, což zároveň poslouží i jako kontrola. Postupně každý své zvolené 

slovo popisuje a ostatní musí uhádnout, o co se jedná. Pro případ, že někoho 

nenapadne, jaké slovo má popisovat, můžeme mít připravené kartičky např. 

z pexesa, které žákům pomohou ve výběru slova k popisování.  

Závěrečná část: 

- Přesmyčky jmen: Před začátkem střetnutí pedagog vytvoří přesmyčky jmen žáků 

ve třídě a to tak, že zpřehází pořadí písmen ve jméně. Úkolem žáků pak bude 
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rozluštit skrytá jména. Po rozluštění si žáci mohou zkusit vytvořit vlastní 

přesmyčku jména.  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování   

Průběh střetnutí 

 Žáci mají již zcela zautomatizovaný průběh náladometru, takže okamžitě po 

zahájení střetnutí se chopili kříd a začali kreslit smajlíky na tabuli za doprovodu sdílení 

nejrůznějších informací. Po představení průběhu programu projevili žáci nadšení 

z hádání hádanek a rébusů. Pod pojmem slovní příklad si však nedokázali nic představit. 

 Hádanky, slovní příklady a rébusy byli prezentované prostřednictvím promítání 

na interaktivní tabuli. V případě, že žáci nedokázali daný úkol rozluštit, jim byl 

promítnut obrázek představující řešení. Při řešení hádanek a slovních příkladů byla 

nejaktivnější žákyně 1. Při řešení rébusů pak byla nejaktivnější žákyně 2, která se i 

značně projevovala při odpovídání na jednotlivé otázky a vysvětlování klíčových slov. 

Žák 4 se taktéž zapojil do všech zmiňovaných aktivit, avšak ne na takové úrovni jako 

jeho spolužačky. Při následující aktivitě, popisování a hádání věcí, se žákyně 1 nechtěla 

příliš účastnit. K účasti jsem ji nenutila, avšak v doprovodu několika připomínek sama 

od sebe začala vysvětlovat slovo „květina“. Jediné, co ke zvolenému slovu řekla, byla 

pouze věta: „Je to růžovožlutý.“ Popisovala květinu z obrázku ve třídě. Nikdo však 

nebyl schopen slovo dekódovat, a tudíž jsem žákyni slovo pomohla popsat podrobněji. 

Žákyni 2 hra velice bavila a vynikala v ní. Žák 4 žádné slovo neuhodl, avšak rád slova 

vysvětloval.  

 Při závěrečné hře jsem nejprve musela žáky seznámit s principem přesmyček, co 

to přesmyčka vůbec je a jak se tvoří. Při řešení jednotlivých přesmyček jmen byla 

nejúspěšnější žákyně 1. Mile mě však překvapilo, jak aktivně se zapojil žák 4, který byl 

stejně úspěšný a aktivní jako žákyně 2. Následně se všichni žáci pokusili sestavit vlastní 

přesmyčky. Všichni princip tvorby přesmyček pochopili, a tudíž vznikly celkem zdařilé 

pokusy. Žákyně 1 však při tvorbě jakékoliv přesmyčky vždy kladla poslední písmeno na 

první místo v přesmyčce a žákyně 2 se příliš do tvorby vlastních přesmyček nezapojila, 

spíše je hádala. Ze závěrečného náladometru a diskuse vzešlo, že toto střetnutí bylo 

prozatím to nejlepší a hravé.  
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Střetnutí 6 – Pletený domeček  

Cíle střetnutí: rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj myšlení, rozvoj představivosti, 

rozvoj schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, 

rozvoj vnímání obsahové stránky řeči, rozvoj empatie, seberealizace, rozvoj zrakového 

a sluchového vnímání, rozvoj správného způsobu čtení  

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Rukavice (Brukner in Gebhartová, Gregor, 2011, s. 62): štafetové čtení 

Přepis pohádky Rukavice  

Šel hajný lesem a ztratil rukavici. Ležela na cestě a bylo v ní místo pro pět prstů 

a jednu dlaň. Po cestě běžela myška. Uviděla rukavici – a šup do ní. V rukavici 

bylo pět doupátek. Myška si vybrala to nejmenší po malíčku a uvelebila se tu. 

Po cestě skákala žába. Uviděla rukavici – a hop do ní. „Je tu někdo?“ „Já jsem 

tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ Žába si vybrala místo po 

prsteníku a uvelebila se tu. Po cestě běžel zajíc. Uviděl rukavici – a hupky do ní. 

„Je tu někdo?“ „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ „A 

já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. Zajíc si vybral místo po prostředníku a 

uvelebil se tu. Po cestě přiběhla liška. Uviděla rukavici – a hned byla uvnitř. „Je 

tu někdo?“ „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ „A já 

v důlku po prsteníku,“ zakvákala žáka. „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel 

zajíc. Liška si vybrala místo po ukazováčku a uvelebila se tu. Po cestě se 

přihnalo prase. A hned se hrnulo do rukavice. „Je tu někdo?“ „Já jsem tu,“ 

vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ „A já v důlku po prsteníku,“ 

zakvákala žába. „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel zajíc. „A já v doupátku 

po ukazováčku,“ odsekla liška. Prase si vybralo místo po palci a uvelebilo se tu. 

Po cestě supěl medvěd. Uviděl rukavici a cpal se do ní zhurta jako všichni 

kolohnáti. „Je tu někdo?“ „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po 

malíčku.“ „A já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. „A já v jamce po 

prostředníku,“ zaječel zajíc. „A já v doupátku po ukazováčku,“ zabručela pod 

fousy liška. „A já v chlívku po palci,“ zakvičelo prase. Medvěd si vybral místo 
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v dlani a uvelebil se tu. A tak jich bylo v rukavici šest a nevešel by se už do ní 

ani jeden. Mezitím přišel hajný domů a všiml si, že má ruku holou. Hledal po 

kapsách, všechny je obrátil naruby, ale rukavice nikde. Hledal také ve váčku, ale 

rukavice fuč. Vrátil se do lesa stejnou cestou, až uviděl rukavici ležet na zemi. 

Zvedl ji, chtěl do ní strčit ruku, ale ruka se mu do rukavice nevešla. „Je tam 

někdo?“ „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ „A já 

v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába.  „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel 

zajíc. „A já v doupátku po ukazováčku,“ zabručela pod fousy liška. „A já 

v chlívku po palci,“ zakvičelo prase. „A já tu spím v dlani,“ zamumlal medvěd. 

Hajný vzal rukavici a šel domů. Byl rád, že ji našel. „Tak kolik nás to vlastně 

je,“ počítal na prstech: „ Já jsem jeden, myška druhá, žába třetí, zajíc čtvrtý, 

liška pátá, prase šesté, medvěd sedmý. Tak to vidíte. Byl jsem doma sám, a teď 

nás tam bude sedm.“  

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí 

Mohou se použít např. slova jako: 

 hajný: Muž, který se stara o les. Dohlíží, jestli nejsou nemocné a 

popadané stromy, zda jsou všechna zvířata v pořádku a jestli je někdo 

neloví. 

 doupátko: Doupátko v rukavici je místo pro prst. Každý prst si zaleze do 

svého doupátka v rukavici. Doupátko mohou mít ale třeba i nutrie, které 

jsme viděli u řeky. V tomto případě je doupátko vyhrabaná nora/díra do 

země, kde nutrie bydlí, je to takový jejich domeček.  

 kolohnát: Velký a neohrabaný/nešikovný člověk.  

- Otázky k četbě:  

 Kdo ztratil rukavici?  

 Kde hajný ztratil rukavici? 

 Jaká zvířátka se zabydlela v rukavici?  

 Proč si myška vybrala postýlku po malíčku? 

 Proč si žába vybrala důlek po prsteníku? 

 Proč si zajíc vybral jamku po prostředníku? 

 Proč si liška vybrala doupátko po ukazováčku? 

 Proč si prase vybralo chlívek po palci? 
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 Proč si medvěd vybral místo v dlani? 

 Kdy/kde zjistil hajný, že ztratil rukavici?   

 Co se stalo, když hajný rukavici našel a chtěl si ji obléknout? 

 Kolik jich teď používá rukavici? Kolik jich je nyní doma?  

 Kdo je hlavní postavou pohádky? Co bys o této postavě řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené? 

 Kdy nosíme rukavice? 

 Co ještě nosíme kromě rukavic, aby nám nebyla zima?  

 Jaké můžeme mít rukavice? Jaké znáš druhy?  

- Povídání nad ilustracemi Šárky Boháčové k pohádce Rukavice. S žáky si 

povídáme o tom, co vidíme na jednotlivých obrázcích, proč ilustrátorka 

k pohádce zvolila právě tyto ilustrace, k čemu nám ilustrace slouží, co vše nám 

ilustrace prozradí o pohádce apod. 

- Rukavice plná zvířátek: Všichni si na papír obkreslí svou ruku. Poté každý 

dostane lístečky (palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček, dlaň). 

Společně si zopakujeme, jaké zvířátko se kde zabydlelo, a postupně nalepujeme 

lístečky na správná místa nakreslené ruky. Poté si určíme pro každé zvířátko 

jednu barvu a danou barvou vybarvíme příslušnou část ruky. 

Závěrečná část: 

- Osmisměrka: Terapeut si připraví osmisměrku zaměřenou na pojmy z uvedené 

pohádky, viz níže. Žáci jsou seznámeni s principem luštění osmisměrek a 

s faktem, že v osmisměrce se nacházejí pouze slova z přečtené pohádky. Žáci 

mají za úkol nalézt a vyškrtat co nejvíce slov. Pokud je zadaný úkol pro žáky 

příliš složitý, můžeme jim prozradit počet hledaných slov, popř. jim jednotlivá 

slova diktovat.  

F Ž Á B A G L O Č 

Č Ř G T H U I N V 

V N Z F M Y Š K A 

P R A S E Č K T U 

U G J H D F A O Č 

F Č Í O V Ř G F U 

O F C G Ě V Č H N 

H U N Č D F T Ř Č 
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- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí   

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování  

Průběh střetnutí  

 Po zahájení střetnutí žáci již automaticky přistoupili k tabuli a začali kreslit své 

pocitové smajlíky. Souběžně s tvořením se vyptávali na následující aktivity a činnosti. 

Především je zajímalo, jaké se budou hrát hry.  

 Žáci se s potřebným textem seznámili prostřednictvím štafetového čtení. Všichni 

byli na čtený text soustředění a četli si spolu s vyvolaným spolužákem. Po dočtení 

příběhu jsem se raději zeptala, zda někdo nepotřebuje nějakou pasáž přečíst znovu, 

popř. něco vysvětlit. Nikdo nic zopakovat nepotřeboval, a tudíž jsme přistoupili 

k vysvětlování klíčových slov. Do vysvětlování klíčových slov se zapojili všichni 

kromě žáka 4. Některá slova, byla vysvětlena zajímavými způsoby. Např. žákyně 1 

vysvětlila slovo „kolohnát“ jako „velké kolo“ a žákyně 3 vysvětlila slovo „supěl“ jako 

„měl hodně soli“. Oproti tomu žákyně 2 hbitě vysvětlila slovo „doupátko“ jako 

„rukavice“ a žákyně 3 vysvětlila slovo „hajný“ jako „myslivec“. Při odpovídání na 

otázky k přečtenému textu se zapojovali rovnoměrně všichni žáci a to včetně žáka 4, 

který svou aktivitou překvapil nejen mě, ale i své spolužáky. Prezentované ilustrace se 

žákům líbili, avšak nevěnovali jim nijak zvlášť pozornost. Zvědaví spíše byli na 

následující výtvarnou aktivitu, rukavice plná zvířátek. Všichni žáci se zcela ponořili do 

plnění zadávaných úkolů a všechny rukavice byli moc pěkné. Žákyně 1 dokonce stihla 

ke každému prstu nakreslit obrázek zvířete, které se v daném doupátku zabydlelo (viz 

Obrázek č. 5).  

 Předpokládala jsem, že při závěrečné aktivitě, kterou byla osmisměrka, vzniknou 

určité obtíže. Mýlila jsem se však. Všichni okamžitě začali vyškrtávat jednotlivá slova, 

aniž bych jim je musela vyjmenovávat, či jakkoliv radit. Následující závěrečná diskuse 

byla velice příjemně laděná a získala jsem z ní jen samou kladnou zpětnou vazbu.  

Střetnutí 7 – Tajuplná chaloupka  

Cíle střetnutí: navození vnitřní relaxace, probuzení nových zájmů, rozvoj paměti, 

rozvoj pozornosti, rozvoj myšlení, rozvoj verbální tvořivosti, rozvoj představivosti, 

rozvoj schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, 
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rozvoj vnímání obsahové stránky řeči, rozvoj zažití úspěchu, seberealizace, rozvoj 

zručnosti, upevnění učiva, rozvoj zrakového a sluchového vnímání 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí 

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Malované čtení O perníkové chaloupce (Dudek, 2004, s. 34): Žáci se nejprve 

seznámí s nápovědníčkem (slovníček významu jednotlivých obrázků) a podle 

něho se pokusí rozluštit pohádku, kterou si přečtou. Poté se střídají ve čtení 

pohádky. 

Přepis pohádky O perníkové chaloupce  

(v originálním textu jsou namísto některých slov použity obrázky, v uvedeném 

přepisu jsou tyto obrázky nahrazeny slovy psanými velkým písmem) 

Byl jednou jeden chudý dřevorubec a měl dvě děti, JENÍČKA a MAŘENKU. 

Když byly děti malé, zemřela jim maminka. Jejich TATÍNEK se znovu oženil a 

přivedl dětem domů macechu. Ta JENÍČKA a MAŘENKU neměla ráda a 

TATÍNKA přemlouvala, aby se jich zbavil, že je živit a šatit nemohou. Jednou 

macecha poručila TATÍNKOVI, aby JENÍČKA a MAŘENKU zavedl do LESA 

a tam je nechal. Jeníček s MAŘENKOU to naštěstí slyšeli. TATÍNEK ráno řekl 

dětem: „Vstávejte, vezměte si DŽBÁNEK, půjdete se mnou do LESA na 

JAHODY.“ JENÍČEK a MAŘENKA házeli na zem kamínky, aby poznali, kudy 

šli. TATÍNEK je zavedl na mýtinu hluboko v LESE, kde rostlo plno JAHOD. 

Když se již den schyloval k večeru, poznali JENÍČEK a MAŘENKA, že 

TATÍNEK je zanechal v lese samotné. Naštěstí vyšel MĚSÍC, takže děti v jeho 

svitu uviděly třpyt jednoho z kamínků, kterými si ráno značily cestu domů. 

SLUNÍČKO se již šplhalo nad obzor, když vyšly z LESA a pak již snadno 

trefily domů. TATÍNEK je objímal a nechtěl věřit svým očím, že se ve zdraví 

vrátily. Zato macecha byla zlá a na TATÍNKA se obořila, že JENÍČKA a 

MAŘENKU dál do hlubokého LESA nezavedl. A tak jednou zase brzy ráno 

TATÍNEK děti vzbudil a vedl je do LESA. JENÍČEK a MAŘENKA si tentokrát 

naplnili DŽBÁNEK obilnými zrnky. Házeli je na zem a vůbec si nevšimli, že je 

hned sezobne nějaký PTÁČEK. Otec je zase zavedl na mýtinu, a když dlouho 
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nešel, museli JENÍČEK a MAŘENKA hledat cestu z LESA bez zrníček. 

JENÍČEK vylezl na STROM a v dálce uviděl světýlko. Děti se vydaly na tu 

stranu a přišly k pěkné CHALOUPCE, která byla celá z PERNÍKU. Uvnitř 

uviděly starou a ošklivou ČARODĚJNICI. MAŘENKA hlídala a JENÍČEK 

zatím vylezl na střechu, loupal PERNÍČEK a házel ho dolů MAŘENCE. 

ČARODĚJNICE cosi zaslechla, vyšla na zápraží a ptala se: „Kdopak to tam na 

střeše loupá PERNÍČEK?“ „To je jen větříček,“ odpověděla tenkým hláskem 

MAŘENKA. Ráno lezl JENÍČEK znovu na CHALOUPKU pro PERNÍČEK. 

Ježibaba se tentokrát ale nedala ošidit. Vyšla ven před CHALOUPKU a brzy 

našla JENÍČKA i MAŘENKU. „Takové milé děti! Jen pojďte dál do 

CHALOUPKY, určitě si potřebujete odpočinout a něčeho se najíst,“ lákala 

JENÍČKA i MAŘENKU. Jen za nimi zapadly DVEŘE, popadla 

ČARODĚJNICE Jeníčka, strčila ho do KLECE a pevně ho zamkla. Potom si 

začala JENÍČKA vykrmovat, aby hodně ztloustl, byla z něho dobrá pečínka a 

ona ho moha sníst. MAŘENKA musela zatím ČARODĚJNICI poslouchat a 

ještě se starat o JENÍČKA. Za nějaký čas poručila ČARODĚJNICE Mařence, 

aby nanosila vodu a DŘÍVÍ, sama pak rozpálila PEC a řekla, že budou péct 

CHLÉB. „Vlez dovnitř a podívej se, jestli je PEC dost rozpálená, abychom 

mohly CHLÉB sázet,“ poroučela MAŘENCE. Ale MAŘENKA se vymlouvala, 

že to neumí. ČARODĚJNICE se zlobila, že je MAŘENKA hloupá, a chtěla jí 

ukázat, jak se do PECE nahlíží a jak se CHLÉB na lopatu klade a do PECE sází. 

V tu chvíli MAŘENKA přiskočila a strčila ČARODĚJNICI do PECE. Potom 

MAŘENKA našla KLÍČ od Jeníčkovy KLECE, šťastně se jí podařilo 

odemknout zámek a pustila JENÍČKA ven. Děti si naloupaly PERNÍČEK, aby 

neměly hlad, objevily v CHALOUPCE i truhličku se zlatem, stříbrem a 

drahokamy, popadly se za RUKU a vydaly se hledat v LESE CESTU domů. 

Konečně se ocitly na známých místech a šťastně dorazily domů. TATÍNEK 

nemohl samou radostí ani slovo povědět. Už JENÍČKA a MAŘENKU 

mnohokrát oplakal a dávno si myslel, že již nejsou na světě, protože je v LESE 

divá zvěř zahubila. TATÍNEK řekl dětem, že zlou macechu vyhnal. Potom 

s JENÍČKEM a MAŘENKOU žil šťastně až do smrti.  

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí  

Mohou se použít např. slova jako: 



62 

 

 dřevorubec: Muž, který kácí stromy pomocí pily a sekery. 

 macecha: Nevlastní maminka. Ti, kdo mají rozvedené rodiče a jejich 

tatínek má novou přítelkyni, mají nevlastní maminku, macechu.   

 sázet chleba: Dávat upéct chléb do trouby/pece.  

 divá zvěř: Zvířata, která žijí volně v lese a lidé se o ně nestarají jako o 

své psi a další zvířata, která mají doma.  

- Otázky k četbě:   

 Jaké povolání měl tatínek holčičky a chlapečka? 

 Jak se jmenují děti z pohádky? 

 Jaké ovoce sbíral Jeníček s Mařenkou v lese do džbánku? 

 Čím si Jeníček s Mařenkou značili cestu? 

 Kdo vylezl na strom, aby se porozhlédl? Jeníček nebo Mařenka? 

 Z čeho byla postavená celá chaloupka? 

 Kdo bydlel v perníkové chaloupce?  

 Kdo loupal na střeše perníček? 

 Kam strčila čarodějnice Jeníčka? 

 Proč čarodějnice vykrmovala Jeníčka? 

 Jak se povedlo Mařence strčit čarodějnici do pece?  

 Co si Jeníček s Mařenkou odnesli s sebou z perníkové chaloupky?  

 Jaké jsou hlavní postavy pohádky? Co bys o nich řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené?  

 Čarodějnice bydlela v perníkové chaloupce. Kde bydlíš ty? 

 Z čeho všeho se může postavit dům nebo chalupa?  

- Najdi pět rozdílů (Jechová, 2014, s. 107). Dva tematické obrázky, které se liší 

pouze pěti detaily. Žáci mají za úkol tyto rozdíly rozluštit. Na obrázcích je 

perníková chaloupka v lese, na jejíž střeše sedí Jeníček, který hází Mařence 

naloupaný perníček (viz Příloha č. 4).  

Závěrečná část: 

- Asociační cestička: Na základě pohádky terapeut vytvoří pracovní list lesní 

cestičky. Na začátku cesty stojí Jeníček s Mařenkou a na konci je perníková 

chaloupka. Jeníček s Mařenkou v rukou drží cedulku s počátečním slovem, které 
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pochází z právě přečtené pohádky. Žák má za úkol napsat na cestičku první 

slovo, které ho napadne, při přečtení počátečního slova. Tímto způsobem 

postupuje v zapisování svých asociací až do chvíle, kdy dorazí k perníkové 

chaloupce. Následně si žáci své asociační cestičky vzájemně představí a 

porovnají.  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí   

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování  

Průběh střetnutí   

 Žáci opět po zahájení střetnutí spontánně přistoupili k tabuli a kreslili smajlíky 

za doprovodu vyprávění vlastních příhod a zážitků. Po náplni střetnutí sami od sebe 

nepátrali. Považuji to za důsledek jasně stanovené struktury střetnutí, kterou si žáci již 

osvojili, a tudíž vědí, že po náladometru následuje seznámení s plánovanými aktivitami. 

 Přečtení textu předcházelo seznámení s nápovědníčkem, ve kterém se všichni 

perfektně orientovali a dokázali pojmenovat všechny vyobrazené ilustrace. S příběhem 

se žáci seznámili nezvyklým způsobem. Každý žák dostal stránku textu, avšak každý 

měl jinou část pohádky. Při čtení tak museli bedlivě naslouchat svým spolužákům. I 

přesto, že jsem daný způsob četby důkladně vysvětlila, žákyně 1 a 2 nemohly pochopit, 

z jakého důvodu nemohou nalézt předčítaný text na papíře před sebou. Přerušila jsem 

tedy žáka 4, který četl jako první a znovu jsem vysvětlila průběh četby. Následně se 

žákyně 1 a 2 již zorientovali a v klidu naslouchali předčítané pohádce. Žákyně 3 byla po 

celou dobu čtení nesoustředěná, čemuž odpovídala i úroveň její četby. Při čtení pohádky 

všichni žáci chybovali ve skloňování slov nahrazujících obrázky v textu. Většinou 

používali tvar 1. pádu tak, jak bylo uvedeno v nápovědníčku. Při vysvětlování 

jednotlivých klíčových slov byl nejaktivnější žák 4. Oproti tomu žákyně 3 se tentokrát 

nijak do vysvětlování nezapojovala. Nikdo z žáků nebyl schopen vysvětlit slovo 

„pečínka“ a „sázet chleba“, slova jsem tedy žákům představila sama. Při odpovídání na 

otázky k přečtené pohádce se již zapojili všichni žáci, s převahou účasti žákyně 2. 

Považovala jsem za pozitivní, že se do činností zapojila i žákyně 3, která se do této 

doby nijak aktivit daného střetnutí nezapojovala a pokud ano, tak chybovala. Její 

aktivita vzrostla ještě více s příchodem další aktivity, hledání rozdílů. Všechny žákyně 

tento úkol zcela pohltil a chtěli další obrázky k hledání rozdílů. Žák 4 však tuto aktivitu 

zcela bojkotoval a žádal mě, abych mu raději dala něco na psaní. Vysvětlovala jsem mu, 
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že kromě ruky si musí procvičit i očička. Po chvíli se tedy přidal ke svým spolužákům. 

Žádný rozdíl na obrázku však nenašel.  

 Závěrečná asociační aktivita byla velice náročná pro mě a to kvůli vysvětlení 

principu asociací. Žákyně 1 měla tendenci vymýšlet slova na základě pravidel hry 

slovního fotbalu, žákyně 3 nad asociacemi velice zdlouhavě přemýšlela a často slova 

měnila, žák 4 se přiznal, že to nechápe a žákyně 2 jen mlčela. Nakonec se však ukázalo, 

že žákyně 2 princip asociací pochopila správně a aktivita ji šla ze všech nejlépe. Než 

jsem rozdala každému vlastní asociační cestičku, raději jsme si jednu vytvořili společně, 

aby všichni měli možnost natrénovat a zažít způsob asociačního řetězu. Vzhledem 

k problematickému vysvětlování a následnému pochopení pravidel asociační cestičky 

nedopadli vytvořené řetězce nejhůře (viz Obrázek č. 6). Žáci však nebyli schopni 

poskytnout si vzájemnou zpětnou vazbu a čekali, jak se k jednotlivým výtvorům 

vyjádřím já. I při závěrečné diskusi se k dané aktivitě nikdo samovolně nevyjadřoval, 

spíše zmiňovali úkoly, které je zaujali a bavili. Nejvíce tedy hledání rozdílů, které by si 

všechny žákyně velice rády ještě někdy zopakovaly.     

Střetnutí 8 – Já, básník… 

Cíle střetnutí: probuzení nových zájmů, rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj 

myšlení, rozvoj verbální tvořivosti, rozvoj představivosti, rozvoj schopnosti rychlého 

reagování, rozvoj schopnosti formulovat vlastní myšlenky, rozvoj citu pro poezii, rozvoj 

vnímání obsahové stránky řeči, uznání za svoji tvorbu, rozvoj pozitivního vztahu 

k učení, upevňování znalostí, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, rozvoj rytmické 

produkce, rozvoj grafických schopností, zautomatizování správného sedu a úchopu 

psacího náčiní, zlepšení vyjadřování, rozvoj schopnosti naslouchat 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí 

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Čtení a doplňování rýmů v básni Beruška (Jelínková, Faltová, 2008, s. 22): čtení 

malované básně Beruška, žáci musí místo obrázku doplnit vhodný rým. Hravou 

formou jsou tak seznámení s principem rýmování.  
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Přepis básně Beruška 

(v originálním textu jsou namísto některých slov použity obrázky, v uvedeném 

přepisu jsou tyto obrázky nahrazeny slovy psanými velkým písmem) 

U lesa je slunná louka, 

Adélka tam našla BROUKA, 

na krovkách měl sedm TEČEK, 

schoval se jí pod LÍSTEČEK. 

Broučku, to jsem já – Adélka, 

brouk vystrčil TYKADÉLKA, 

řekl: já jsem Maruška, 

první jarní BERUŠKA.  

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí  

Mohou se použít např. slova jako: 

 slunná louka: Louka je místo, kde roste tráva a kytičky. Na slunnou 

louku pak stále svítí sluníčko.  

 tykadla: Anténky, které mají broučci na hlavě.  

 beruška: Červeno-černý brouček, který má sedm teček. Proto se mu také 

říká slunéčko sedmitečné.  

 krovky: Tvrdá křídla brouků, které mají na zádech.  

- Otázky k básni: 

 Kde leží louka? 

 Jak se jmenuje holčička z básničky? 

 Koho Adélka našla na louce? 

 Co měl brouček na krovkách? 

 Kolik teček měl brouček na krovkách? 

 Kam se brouček schoval? 

 Co brouček na Adélku vystrčil? 

 Jak se brouček jmenuje? 

 Co je Maruška za broučka? 

 Kdo je hlavní postavou básničky? Co bys o této postavě řekl/a? 

 Jedná se o prózu nebo poezii? 
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 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálného a co smyšleného?  

 Znáš nějaký jiný hmyz? 

 Potřebujeme hmyz? Proč?  

- Povídání nad ilustracemi Věry Faltové k básni Beruška. S žáky si povídáme o 

tom, co vidíme na jednotlivých obrázcích, proč ilustrátorka zvolila právě tuto 

ilustraci, k čemu nám ilustrace slouží, co vše nám ilustrace prozradí o básni 

apod. 

- Tvorba rýmů: Z básně Beruška si žáci společně vyberou slova, která se jim líbí. 

Na tyto zvolená slova postupně všichni vymýšlí co nejvíce možných rýmů. 

Např. si zvolí slovo LES, k němu se pak tvoří rýmy – pes, ves, ples, mez, vlez.  

- Dotváření básně: Žáci dostanou předepsanou báseň s vynechanými slovy, popř. 

celým řádkem, aby samostatně vymysleli a následně doplnili hodící se rým do 

básně, viz níže. 

Zavři očka (Lorencová, 2005, s. 40) 

 

Zavři očka modroočka,   Zavři očka modroočka, 

usneš rychleji než kočka.   usneš rychleji než …………. 

Zaboř hlavu do polštáře,   Zaboř hlavu do polštáře, 

ať ti zrudnou obě tváře.   ať ti zrudnou obě …………. 

Zapomeň už na hlouposti,   Zapomeň už na hlouposti, 

udělals jich přes den dosti.   udělals jich přes den dosti. 

 

Přijde noc a spánek    Přijde noc a spánek 

lehký jako vánek,       lehký jako ……………., 

jako závoj bílý              jako závoj bílý 

hodné noční víly.               hodné noční …………... 

Zastav nožky neposedné,   Zastav nožky neposedné, 

den už tmavne, noc se zvedá.   den už tmavne, noc se zvedne. 

Hvězdy svítí na obloze,   Hvězdy svítí na ………….., 

přemýšlej o Velkém voze.   přemýšlej o Velkém voze. 

 

Každý malý ptáček,    Každý malý ptáček, 
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odloží svůj fráček,    odloží svůj ……………, 

nemá žádné poznámky,   nemá žádné poznámky, 

je v pyžámku od mamky   …………………………………… 

v hnízdečku si spinká,   v hnízdečku si spinká, 

zvonek noci cinká, cinky linky cink!  …………………………………… 

Závěrečná část: 

- Obrázkové rýmy (Pospíšilová, 2014, s. 12): Dva sloupečky obrázků, zastupující 

slova. Úkolem je spojit vždy dva obrázky, které se spolu rýmují. 

Přepis obrázkových rýmů (slova v přepisu nahrazují obrázky)  

 RÝČ    LES 

 PES    POLE 

 KOSA    MÍČ 

 TELE     LEDNIČKA 

 SKLENIČKA   ROSA 

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí   

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování  

Průběh střetnutí  

 Celý průběh úvodní části střetnutí je již zcela zautomatizovaný. Žáci po zahájení 

střetnutí přistoupili k zaznamenání smajlíků na tabuli a během práce mi vyprávěli své 

zážitky, po čemž jsem seznámila zase já je s náplní střetnutí.  

 Po předložení textu všichni žáci rozpoznali, že jde o poezii. A ačkoliv se jednalo 

o malované čtení, které všem činilo při minulém střetnutí značné obtíže, přečtení básně 

bylo bezproblémové a žáci dosazovali i správné tvary slov namísto obrázků. 

Vysvětlování klíčových slov nepůsobilo nikomu potíže, avšak žákyně 2 převyšovala 

ostatní svou aktivitou. Při odpovídání na otázky k básni se zapojili všichni žáci 

rovnoměrně a vzájemně se doplňovali. Všichni se shodli na tom, že hmyz k ničemu 

nepotřebujeme. Pozastavili jsme se tedy u hmyzu a povídali jsme si o rozdělení na 

užitečný a škodlivý hmyz, přičemž žáci uváděli vlastní příklady. Ilustrace žáci 

nepovažovali za doprovodný materiál, nýbrž jen jako součást textu, avšak uvedené 

obrázky se všem líbili. Při následující aktivitě, vymýšlení rýmů, se žáci pohybovali na 

velice rozdílných úrovních. Žákyně 2 se velice snažila a občas vymyslela velice pěkný 

rým. Žákyně 3 pracovala perfektně a vymýšlela mnoho variant rýmů. Žák 4 nebyl 
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schopen vymyslet ani jeden rým, ale stále se o danou aktivitu zajímal a doptával. Nikdo 

však nebyl schopen, vysvětlit mu princip rýmování, i přesto, že se jednalo o opakování 

již probraného učiva. Např. na slovo „koza“ vymyslel rým „život“ a nedokázal 

odůvodnit proč. Pouze neustále opakoval, že to nechápe. Žák 5 spolupracoval, ale žádný 

rým samostatně nevymyslel. Byl však schopen z nabídky slov vybrat správné rýmující 

se slovo. Po problematickém tvoření jednotlivých rýmů jsem měla obavy z následující 

aktivity, dotváření básně. Z vlastní zvědavosti jsem však tuto aktivitu skutečně zařadila. 

Po celou dobu jsem musela značně napovídat a vést žáky k tvorbě rýmů. Pro žáka 4 

byla tato aktivita příliš složitá, přesně tak, jak jsem očekávala. Samostatně nebyl 

schopen nic vymyslet a psal pouze to, co zaslechl od spolužáků. Žákyně 3 pochopila, že 

se vymýšlí rým na poslední slovo předešlého řádku a nevědomky radila ostatním. 

Žákyně 2 samostatně vymýšlela pěkné rýmy a žák 5 byl značně laxní, avšak báseň 

doplnil. Po vymyšlení všech vynechaných rýmů, se jako jediná chtěla s básní pochlubit 

žákyně 3 (viz Obrázek č. 7). Přednesla tedy svou práci před svými spolužáky a ti si 

chtěli své rýmy opravit podle slyšeného. To jsem jim však nedovolila a upozornila jsem 

je na fakt, že každý může mít báseň úplně jinou a zároveň mohou být všechny krásné a 

správně doplněné. Po prezentaci všech básní jsem žákům přečetla originál. Odlišnost 

považovali za chybné splnění úkolu. Znovu jsem tedy zmínila, že každá báseň může být 

jiná, protože každého napadají jiné rýmy.  

 Závěrečná aktivita se věnovala opět rýmům, tentokrát však na nižší úrovni. 

Jelikož se jednalo o nenáročné obrázkové spojování rýmů, všichni žáci se 

bezproblémově zapojili. Nejaktivnější byla žákyně 3. Žák 4 jako jediný poznal kosu a 

věděl, k čemu slouží. Popsal ji tedy ostatním spolužákům a ti pak přiřadili odpovídající 

rým. Obrázek představující rosu nerozluštil nikdo, a tudíž jsem hledaný výraz žákům 

prozradila. Správný rým však přiřadili samostatně a správně. Při závěrečné diskusi jsem 

se doptávala na pocity z dnešních aktivit, které byly přesně takové, jaké jsem 

předpokládala, rozpačité. Při závěrečném náladometru však všichni žáci vyobrazili 

usmívajícího, někteří dokonce zubícího se, smajlíka.  

Střetnutí 9 – Vstávat a cvičit! 

Cíle střetnutí: navození vnitřní relaxace, probuzení nových zájmů, rozvoj paměti, 

rozvoj pozornosti, rozvoj myšlení, rozvoj verbálního tvoření, rozvoj představivosti, 

rozvoj schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulování vlastních 
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myšlenek, rozvoj navazování sociálních kontaktů, rozvoj grafomotoriky, upevnění 

učiva, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, zautomatizování správného způsobu 

psaní 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí 

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Bob a Bobek – Králíci z klobouku – Jak začali létat (video dostupné na 

https://www.youtube.com/watch?v=K39-EViTJss): na základě zhlédnutého 

videa žáci pracují s ilustracemi podle Vladimíra Jiránka. Společně seřadí 

ilustrace podle posloupnosti sledovaného příběhu.  

Anotace pohádky Bob a Bobek – Králíci z klobouku – Jak začali létat 

V klobouku kouzelníka Pokustóna bydlí dva králíci, Bob a Bobek. Bobkovi se 

z vyhřátého klobouku nechce. Mezitím, co Bob před kloboukem cvičí, začne 

veliká bouřka a Boba odnese tornádo. Bob volá Bobka o pomoc, až Bobek 

vyleze z klobouku a udiveně běží za Bobem. Bob skončí pod nedalekou hrušní, 

kde je kvůli tornádu celý zasypaný hruškami. Bobek přiběhne a pomůže Bobovi 

z hrušní ven. V tu chvíli se však znovu objeví tornádo a tentokrát odnese Bobka 

i s kloboukem. Klobouk letí dál a dál, až se dostane do blízkého městečka před 

harmonikáře zpívajícího na ulici. Ten si ho nechá a vybírá do něho almužnu od 

kolemjdoucích lidí. Hodí se mu, a proto klobouk králíkům nechce vrátit. Bob 

s Bobkem však harmonikáře přelstí a utíkají s kloboukem pryč. Zastaví se až u 

řeky, do které se jim klobouk omylem zakutálel. Bob s Bobkem smutně stojí na 

břehu, koukají na klobouk a volají o pomoc. Kolem se seběhne spousta lidí, kteří 

si myslí, že jde o sirotky, kterým se utopil tatínek. Záchranář Vávra skočí do 

řeky, aby jim tatínka zachránil, ale najde jen klobouk. Bob s Bobkem nevědí, o 

jakém tatínkovi všichni mluví, ale mají ohromnou radost ze záchrany jejich 

klobouku. Vezmou klobouk, pověsí ho uschnout na strom a jdou spát. Najednou 

se Bob probudí a vidí, jak jejich klobouk lítá. Snaží se Bobka probudit, ale ten 

spí jako zabitý. Bojí se, aby jim klobouk neuletěl, a tak Bobka přenese do 

klobouku a sám do něho naskočí. Jen co Bob naskočil do klobouku, vznesl se 

klobouk ještě výš a odlétá pryč temnou oblohou.  

https://www.youtube.com/watch?v=K39-EViTJss
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- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí 

Mohou se použít např. slova jako: 

 jsi jednička: Šikovný člověk. Všechno mu jde na jedničku.  

 zloděj: Člověk, který krade. Bere si věci bez dovolení nebo bez 

zaplacení. 

 sirotek: Dítě, které nemá rodiče. 

 pod širákem: Pod širým nebem. Např. se spí pod širákem. To znamená 

bez stanu, jen tak v přírodě, aby člověk viděl hvězdy.  

 v nouzi poznáš Boba: Říká se, v nouzi poznáš přítele, protože pravý 

přítel ti vždy pomůže. A jelikož Bob je přítel Bobka a Bobkovi pomohl, 

proto v nouzi poznáš Boba.  

- Otázky k videu:  

 Jak se jmenuje kouzelník, kterému patří klobouk Boba a Bobka? 

 Bob a Bobek jsou jaká zvířata? 

 Komu se nechce nikdy vstávat? Je lenoch Bob anebo Bobek?  

 Jaké ovoce zasypalo Boba? 

 Co nejprve odneslo Boba, potom Bobka a nakonec i klobouk? 

 Na jaký nástroj hraje zpívající pán? 

 Jaká zvířata jsme v pohádce mohli vidět? 

 Kam spadl klobouk Boba a Bobka? 

 Umí Bob a Bobek plavat? 

 Jak se jmenuje záchranář, který vyloví klobouk?  

 Co se stalo s kloboukem, když Bob s Bobkem usnuli?  

 Jaké jsou hlavní postavy pohádky? Co bys o nich řekl/a? 

 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené?  

 Myslíš si, že Bob s Bobkem jsou kamarádi nebo sourozenci? 

 Máš ty nějakého sourozence? Jak se jmenuje?  

- Povídání nad ilustracemi Vladimíra Jiránka, které byly použity ve videu. S žáky 

si povídáme o tom, co vidíme na jednotlivých obrázcích, proč ilustrátor 

k pohádce zvolil právě tuto ilustraci, k čemu nám ilustrace slouží, co vše nám 

ilustrace prozradí o pohádce apod. 
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- Tvorba komiksu: Překreslené ilustrace z pohádky použijeme pro vytvoření 

komiksu. Každý obrázek doplníme o popisové bubliny, do kterých žáci písemně 

zaznamenají přímou řeč postav nebo vypravěče.  

- Prezentace vytvořeného komiksu: Pedagog přečte žákům vytvořený komiks, aby 

měli možnost lépe vnímat a porozumět sestavenému textu. Následně žáci 

komiks prezentují sami. Může být využito i rolové čtení. Díky malému počtu 

žáků se mohou všichni zapojit, popř. vystřídat.   

Závěrečná část: 

- Ve dvou se to lépe táhne: Žáci mají k dispozici obrázky několika pohádkových 

postaviček, které vystupují v pohádkách ve dvojicích. Jejich úkolem je přiřadit 

k sobě správné dvojice a určit jejich jména.   

Použité dvojice pohádkových postaviček 

Křemílek a Vochomůrka 

Mach a Šebestová 

motýl Emanuel a Maková panenka 

Bob a Bobek 

pejsek a kočička 

Štaflík a Špagetka  

človíček a kamarádka  

krtek a zajíc  

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: viz první střetnutí 

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování 

Průběh střetnutí  

Úvodní část střetnutí proběhla standardním způsobem. Žáci se po seznámení 

s plánovanými aktivitami těšili především na promítání pohádky a komiks.  

Promítání pohádky bylo doprovázeno radostnými komentáři žáků. Všichni 

shlédnutou pohádku znali, a tudíž řazení ilustrací dle posloupnosti nebylo příliš 

problémové. Na seřazování jednotlivých ilustrací spolupracovala žákyně 2 a 3. Žák 4 

pouze seděl a sledoval pohádku, aniž by se jakkoliv zapojil. Žákyně 2 při opakovaném 

promítání pohádky kontrolovala správnost seřazení a upozorňovala na chyby. Žákyně 3 

se ptala, zda jsem obrázky kreslila já, a když jsem ji řekla, že ano, tak mě velice 

chválila, jak jsem šikovná a že jsou moc pěkné. Při vysvětlování klíčových slov a 
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odpovídání na otázky se zapojili všichni žáci a vzájemně se doplňovali. Podobná 

spolupráce panovala i v rámci tvoření komiksu, kdy se všichni žáci střídali ve vpisování 

textu do bublin (viz Obrázek č. 8). Problém však nastal při prezentaci komiksu. Žáci 

nebyli schopni po sobě vepsané texty přečíst, a tudíž jsem komiks nakonec prezentovala 

pouze já žákům. Ze svého výtvoru však byli velice nadšení a mile překvapeni.  

 Závěrečnou aktivitu jsem považovala za naprosto banální a odpočinkovou. 

Zjistila jsem však, že žáci neznají všechny uvedené pohádkové dvojice. Nejprve jsem 

tedy žákům jednotlivé postavičky představila. Neznámé dvojice jsem prezentovala 

prostřednictvím promítnutí krátkého úryvku pohádky z internetu. Následně tak byli 

schopni společnými silami sestavit správné pohádkové dvojice (viz Obrázek č. 9). 

Závěrečná diskuse s náladometrem potvrdila klidný průběh celého střetnutí.   

Střetnutí 10 – Kamarádi 

Cíle střetnutí: probuzení nových zájmů, rozvoj paměti, rozvoj pozornosti, rozvoj 

rozumových schopností, rozvoj verbální tvořivosti, rozvoj představivosti, rozvoj 

schopnosti rychlého reagování, rozvoj schopnosti formulování vlastních myšlenek, 

rozvoj empatie, rozvoj pozitivního vztahu k učení, rozvoj samostatného čtení, rozvoj 

grafomotoriky, rozvoj zrakového a sluchového vnímání, zautomatizování správného 

způsobu psaní 

Úvodní část: 

- Komunikační „kruh“: viz první střetnutí  

- Náladometr: viz druhé střetnutí  

- Seznámení s náplní střetnutí: viz první střetnutí  

Hlavní část: 

- Pilný myšák (Zof, 1994, -): Žáci si přečtou pohádku, které však chybí konec. 

Jejich úkolem je vymyslet vlastní závěr a pohádku tak dokončit. Tvorbou 

vlastního závěru pohádky se však žáci zabývají až po vysvětlení klíčových a 

problémových slov, a to z toho důvodu, aby přečtené pohádce porozuměli co 

nejvíce. Po prezentaci vlastních děl a diskusí nad jednotlivými závěry, se žáci 

seznámí s originálem.  

Přepis pohádky Pilný myšák 

(text, který mají žáci k dispozici pro doplnění závěru, je vyznačen kurzívou) 
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Jako každé ráno odcházel Fousek z domova do školy. Po cestě potkal toulavého 

lva, který odpočíval na louce v trávě. Lev vykřikl: To je vynikající! S tímhle 

kamarádem si budu hrát! Ale Fousek mu vysvětlil, že jde do školy. – To je 

hloupost! řekl lev. Učení není k ničemu. – Mýlíš se, ujišťoval ho Fousek. 

Maminka říká, že se každý musí učit, aby všechno uměl. Nelíbilo by se jí, 

kdybych ve škole chyběl. Lev smutně odpověděl: Já jsem nikdy neměl maminku, 

která by chtěla, abych chodil do školy! Proto je ze mne tulák! Fousek řekl lvovi, 

že se večer vrátí a přinese mu knihy. – Z nich se budeš moci učit! Když šel 

Fousek kolem louky domů, uviděl, že zlí lidé chytili lva do sítě. Ihned ho odtud 

vysvobodil. – Mnohokrát ti děkuji, kamaráde! zvolal lev. A slíbil mu, že se bude 

pilně učit, aby byl stejně chytrý a šikovný jako Fousek.  

- Vysvětlení klíčových a problémových slov: viz první střetnutí 

Mohou se použít např. slova jako: 

 Fousek: Fousek je vlastní jméno myšáka z pohádky. Jmenuje se tak, 

protože myšáci mají fousky.  

 tulák: Člověk, který se toulá, protože nemá žádný domov. Cestuje po 

světě sem a tam. 

 zlí lidé: Lidé, kteří ostatním škodí a ubližují.  

 pilně: Lev slíbil, že se bude pilně učit. Bude se tedy velice snažit a stále 

se vytrvale učit. Sami o sobě můžete říci, že jste pilní, když se pravidelně 

připravujete do školy, učíte se a píšete domácí úkoly.      

- Otázky k přečtenému textu: 

 Kam ráno Fousek šel? 

 Koho Fousek po cestě potkal? 

 Kde lev odpočíval? 

 Má lev stejný názor na školu jako Fousek a maminka? Myslí si lev o 

škole to samé jako Fousek a maminka? 

 Proč je ze lva tulák? 

 Co Fousek slíbil lvovi? 

 Co Fousek uviděl, když šel ze školy? 

 Kdo je hlavní postavou pohádky? Co bys o této postavě řekl/a? 
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 Jedná se o reálný nebo smyšlený příběh? Proč? Jak jsi to poznal/a? Co je 

na příběhu reálné a co smyšlené?  

 Máte také nějakého dobrého kamaráda, se kterým si pomáháte? Jak si 

můžete pomáhat?  

- Povídání nad ilustracemi pohádky Pilný myšák. S žáky si povídáme o tom, co 

vidíme na jednotlivých obrázcích, proč ilustrátor k pohádce zvolil právě tuto 

ilustraci, k čemu nám ilustrace slouží, co vše nám ilustrace prozradí o pohádce 

apod. 

- Nedokončená přirovnání (Jechová, 2015, s. 44): Žáky seznámíme s principem 

přirovnávání. První přirovnání vypracujeme společně a poté necháme žáky, aby 

další přirovnání dokončili samostatně. Pokud zadaný úkol činní žákům potíže, 

promítneme jim na interaktivní tabuli obrázky zvířat, kterými mohou jednotlivá 

přirovnání dokončit. Pokud žáci úkol zvládají samostatně, obrázky zvířat mohou 

posloužit jako kontrola nebo návrh na další možnosti k dokončení jednotlivých 

přirovnání.  

Přepsaná přirovnání (slova napsaná velkým písmem představují doplněná 

zvířata podle obrázků) 

 Silný jako LEV. 

 Pyšný jako PÁV. 

 Slizký jako HAD. 

 Pomalý jako ŽELVA. 

 Zvědavý jako OPICE. 

 Opakuje jako PAPOUŠEK. 

 Skáče jako KLOKAN. 

 Má krk dlouhý jako ŽIRAFA.  

Závěrečná část: 

- Dopis na rozloučenou: Žáci již vědí, že se jedná o závěrečné střetnutí, a proto je 

poslední aktivitou možnost napsat dopis pedagogovi/terapeutovi o průběhu celé 

biblioterapie – jak se cítí, co jim jednotlivá sezení přinesla/vzala, co si o 

biblioterapii a všech střetnutích myslí atd. Jelikož se jedná o definitivně 

závěrečnou aktivitu, dopisy zůstávají anonymní, popř. se žáci mohou podepsat, 

ale jednotlivá díla se nebudou veřejně prezentovat. Jedná se o jakousi zpětnou 
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vazbu pedagogovi od žáků, kterou nechtějí přednést veřejně před svými 

spolužáky, nebo kterou chtějí zdůraznit v dopise adresovanou pouze 

pedagogovi.    

- Závěrečná diskuse a zhodnocení práce: Poněvadž se jedná a poslední 

zhodnocení, všichni žáci mají k dispozici delší časový úsek pro vyjádření se ke 

všem svým spolužákům, pedagogovi a jednotlivým aktivitám, než bylo zvykem 

na předcházejících střetnutích.    

- Náladometr: viz první střetnutí  

- Pochvala a poděkování 

- Konečné rozloučení a rozdání motivačních dárků: Definitivní ukončení 

biblioterapie pedagogem. Pedagog na rozloučenou obdaruje všechny žáky 

tematickým motivačním dárkem – blokem a tužkou, do kterého si žáci mohou 

zapisovat své myšlenky, úspěchy, nezdary, radosti i starosti.  

Průběh střetnutí  

Úvodní část probíhala standardním způsobem, jen s tou odlišností, že žákům již 

v úvodu bylo připomenuto, že se jedná o závěrečné setkání.  

S textem pohádky byli žáci seznámeni prostřednictvím vytvořeného pracovního 

listu, na kterém byla uvedena pouze část pohádky a to bez konce. Společně jsme si tedy 

uvedenou část pohádky přečetli prostřednictvím štafetového čtení a následně se všichni 

zapojili do vysvětlování klíčových slov a odpovídání na otázky k přečtenému úryvku. 

V rámci odpovědí na otázky mi byli vyprávěny moc hezké příklady kamarádství ze 

života žáků. Žák 4 např. vyprávěl, jak se bratranci ztratil v Praze na hřišti míč a jelikož 

je to jeho kamarád, tak jak ho společně hledali a co všechno při hledání zažili. Žákyně 1 

a 2 se vzájemně doplňovali ve vyprávění o kamarádské výpomoci, protože oni sami 

jsou velké kamarádky. Z nastolené atmosféry se příhodně přešlo k dotvoření pohádky. 

Žáci 4 a 5 si nebyli jistí, zda mohou psát a co mají psát, na základě mého povzbuzování 

se nakonec pustili do práce. Žákyně 1, 2 a 3 s dokončováním příběhu neměly žádné 

problémy. Žákyně 2 a 3 dokonce vytvořili moc pěkné konce (viz Obrázek č. 10), což 

ocenili i jejich spolužáci. Po představení všech variant konců pohádky jsem žákům 

přečetla kompletní příběh z knihy. Všechny potěšilo, že pohádka skončila podobně, 

jako jejich vlastní díla. Z ilustrací pohádky a celé knihy byli všichni žáci velice nadšeni. 

Jedná se totiž o tenkou barevnou knihu ve tvaru lva. Každá stránka představuje ilustraci 

uvedeného krátkého textu. Po dokončení aktivit věnujících se knize, měli žáci za úkol 
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doplnit nedokončená přirovnání (viz Obrázek č. 11). Nejprve jsem žáky nechala 

zamyslet se samostatně a následně jsem jim poskytla nápovědu. Vznikla však i velice 

vtipná přirovnání. Žákyně 1 např. uvedla přirovnání zvědavý jako kočka, žákyně 2 

pyšný jako králík, žákyně 3 silný jako gorila, žák 4 zvědavý jako liška a žák 5 slizký 

jako žížala. Všichni žáci však vymysleli více možných variant a většina byla trefná. 

Např. pomalý jako šnek, či želva nebo skáče jako žába, či klokan.  

Při závěrečné aktivitě, psaní dopisu, na všechny viditelně dolehl fakt, že se jedná 

o poslední společné setkání. Všichni se ztišili a v klidu se soustředili na psaní a kreslení 

dopisu. Po přečtení jednotlivých dopisů mě nejvíce překvapila a potěšila žákyně 3, která 

uvedla, že učení se mnou, je škola hrou (viz Obrázek č. 12). Oproti tomu žák 4 ukončení 

společného setkávání považoval za důsledek mého odchodu do důchodu. Popřál mi 

tedy, abych si důchod užila. Závěrečná diskuse a především pak zhodnocení celého 

programu pro mě bylo velice milé a obohacující. Kladná zpětná vazba mě opravdu 

potěšila. Rozdávání dárků bylo emotivní, avšak velice pozitivně laděné závěrečné 

rozloučení. Žáci byli velice milí a vděční.  

4.3. Zhodnocení biblioterapeutického programu  

 Pro zhodnocení úspěšnosti biblioterapeutického programu, dosažení 

jednotlivých stanovených cílů a pozitivního vlivu biblioterapie na žáky s lehkou 

mentální retardací v oblasti komunikace jsem zvolila pozorování, rozhovor a analýzu 

výsledků činnosti. Takto získané informace jsem postupně zaznamenávala a následně 

zpracovala do předložených textů a hodnotících škál.   

 Švaříček, Šeďová a kol. (2007) považují pozorování za vhodné pro poznávání 

školní třídy, protože žádným způsobem nezasahuje do probíhajících sociálních interakcí 

a vzdělávacích procesů. Skutečně tomu tak je, avšak pouze v případě, že záznamy 

pozorování provádí asistent terapeuta, popř. terapeut po skončení jednotlivých střetnutí. 

Z toho důvodu, že jsem záznamy pozorování tvořila sama a zároveň i vedla daný 

program, jsem většinu získaných informací a poznatků zapisovala teprve po skončení 

sezení, abych svými poznámkami nezdržovala a nenarušovala plynulý děj a atmosféru. 

Bezprostředně na střetnutích jsem proto zaznamenávala pouze zajímavé výroky žáků, 

které bych si nebyla schopna přesně zapamatovat.   

 Pro sběr dat týkajících se míry a kvality komunikace a úrovně aktivního zapojení 

žáků do jednotlivých činností jsem využila strukturované pozorování, jehož výstupy 
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jsem zaznamenávala především prostřednictvím hodnotících škál. Informace získané 

strukturovaným pozorováním jsem ještě obohatila o údaje získané nestrukturovaným 

pozorováním, skrze které jsem vnímala sociální interakce mezi žáky, připravenost a 

úroveň prožívání realizovaných aktivit i celého biblioterapeutického programu.  

 V rámci vedení programu a jednotlivých aktivit jsem komunikovala se všemi 

žáky z očí do očí. Měla jsem tak možnost získat mnohé informace, popř. se na potřebné 

informace doptat. Všechna střetnutí by se tedy dala považovat za polostrukturované 

rozhovory mezi mnou a účastníky programu. Každé střetnutí mělo naplánované vlastní 

aktivity, které tvořily určitou strukturu střetnutí. Tato struktura však byla podle potřeby 

upravována a obohacována o další témata a otázky. Otázky však nebyly kladeny pouze 

mnou, nýbrž i účastníky programu, což mimo jiné přinášelo pozitivní přínos i pro hlavní 

cíl stanoveného biblioterapeutického programu. V rámci rozhovorů s žáky jsem 

získávala informace o rychlosti odpovídání a reakcí na otázky, úrovni myšlení, 

vyspělosti názorů, slovní zásobě, schopnostech formulovat vlastní myšlenky a 

pochopení sdělení.   

 Na základě realizace jednotlivých aktivit žáci vytvořili mnohá literární i 

výtvarná díla, která jsme společně analyzovali a v rámci diskusí zhodnotili. Získala 

jsem tak mnoho podkladů pro rozbor písma, kresby a hry v podobě obrázků, básní, 

vlastních příběhů, literárních cvičení, chování při slovních hrách apod. U jednotlivých 

děl jsem pak sledovala především výpovědní hodnotu, kvalitu vyjadřovaní, obsah, 

grafomotorické a vizuomotorické schopnosti, úroveň vnímání a soustředění na práci. 

Žákyně 1: Během celého biblioterapeutického programu tato žákyně komunikovala se 

svými spolužáky i se mnou bezproblémově a na odpovídající úrovni. Při několika 

střetnutích se projevili zmiňované blokace, které ovlivnili postavení a zapojení žákyně 

do realizovaných aktivit, což je patrné i na hodnotící škále. Zpočátku tyto stavy 

vypadali dlouhodobě. Hravé aktivity však způsobily, že se žákyně v průběhu střetnutí 

opět zapojovala do dění skupiny a snažila se včlenit do komunikace v nastolené rovině. 

Individuální cíl byl tedy splněn pouze částečně. Žákyně při svých stavech blokace 

v komunikaci není i nadále schopna okamžitého reagování, avšak postupně se do 

komunikace navrací a tento návrat je při využití hravého přístupu rychlejší.   

Pořadí střetnutí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Účast  ano ano ano ano ano ano ano ne ne ano 

Aktivita  1 1 1 1 1 1 1 - - 1 

Individuální cíl 1 2 1 1 2 1 2 - - 1 
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Uvedené body na principu školního známkování – 1 nejlépe, 5 nejhůře. 

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj schopnosti rychlého reagování. 

Žákyně 2: V průběhu celého biblioterapeutického programu se žákyně vyjadřovala na 

vysoké úrovni. Z počátku se v případě nevyžádání nebo cíleného zapojení do aktivit a 

komunikace nijak nezapojovala. Postupem programu však docházelo ke značnému 

pokroku ve spontánním komunikačním projevu, který vyústil v nejaktivnější zapojení 

žákyně do všech činností v porovnání se sebe samou i ostatními spolužáky. Při realizaci 

střetnutí se však neobjevily ani jednou afektivní rapty, které žákyni v komunikaci 

z velké části ovlivňují, a tudíž nemohu hodnotit, zda by se v případě jejich projevení 

dosáhlo stejných výsledků. Z dostupných dat a sebraných informací je však patrné, že 

žákyně plně dosáhla stanoveného individuálního cíle.  

Pořadí střetnutí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Účast  ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

Aktivita  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Individuální cíl 5 4 4 2 1 1 1 1 1 1 
Uvedené body na principu školního známkování – 1 nejlépe, 5 nejhůře. 

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj spontánního vyjadřování. 

Žákyně 3: Během biblioterapeutického programu žákyně komunikovala se svými 

spolužáky i se mnou na odpovídající úrovni, aniž by používala nevhodná a nehodící se 

slova pro danou konverzaci. Stěžejním problémem tak byla těkavost žákyně při 

některých aktivitách, což se projevilo i na hodnotící škále. V případě nesoustředěnosti 

se tak obecně snížila nejen pozornost, ale i aktivita v jednotlivých střetnutích. 

V závěrečných setkáních byla aktivita žákyně viditelně na vysoké úrovni, což se 

odráželo i na dosahování stanoveného individuálního cíle. Z důvodů nepřítomnosti 

žákyně na dvou setkáních a víceméně neplynulému průběhu její aktivity na programu, 

nemohu jednoznačně určit, zda stanoveného cíle bylo dosaženo, či nikoliv. Hodnotící 

škála však zaznamenala jistý posun kupředu.  

Pořadí střetnutí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Účast  ano ano ano ne ne ano ano ano ano ano 

Aktivita  1 1 2 - - 1 3 1 1 1 

Individuální cíl 1 1 2 - - 1 2 1 1 1 
Uvedené body na principu školního známkování – 1 nejlépe, 5 nejhůře. 

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj pozornosti při komunikaci.  

Žák 4: V průběhu celého biblioterapeutického programu se tento žák plně zapojoval do 

aktivit, které vyžadují vyjadřovací obratnost, avšak které nejsou náročné na porozumění 

a dekódování jednotlivých sdělení. Rád se tedy vyjadřoval při hodnocení a diskusi, ale 
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reagování na mnou pokládané otázky, či řešení jednotlivých literárních úkolů, bylo 

problematické. Postupem realizování programu se však začalo zvyšovat aktivní zapojení 

žáka do jednotlivých činností, což se pozitivně projevilo i na dosahování stanoveného 

individuálního cíle. Žák byl schopen čím dál více reagovat na otázky a předkládané 

úkoly, k čemuž je zapotřebí porozumět zadání. Jak mimo jiné ukazuje i hodnotící škála, 

tento žák dosáhnul určitého pokroku ve svém stanoveném individuálním cíli.  

Pořadí střetnutí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Účast  ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano 

Aktivita  3 3 3 - 2 2 3 1 2 1 

Individuální cíl 5 5 4 - 2 2 2 3 1 1 
Uvedené body na principu školního známkování – 1 nejlépe, 5 nejhůře. 

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj vnímání obsahové stránky řeči.  

Žák 5: Ze záznamů vyplívá, že tento žák se téměř poloviny realizovaných střetnutí 

neúčastnil. Je tedy velice problematické zhodnotit jeho dosahování stanoveného 

individuálního cíle i hlavního cíle biblioterapeutického programu. Během střetnutí, na 

kterých byl žák přítomen, se vyjadřoval na vysoké úrovni, avšak došlo i k situacím, při 

kterých nebyl schopen vyjádřit své myšlenky verbálně, a proto si pomohl znázorněním 

rukama. I přesto, že se v průběhu posledních střetnutí žák plně vyjadřoval verbálními 

prostředky, musíme brát v potaz náhodu. Kvůli nepravidelné docházce tak není možné 

rozhodnout, zda žák alespoň částečně dosáhl stanoveného individuálního cíle. 

Pořadí střetnutí 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Účast  ano ano ano ano ne ne ne ano ne ano 

Aktivita  2 1 2 1 - - - 2 - 1 

Individuální cíl 2 1 2 2 - - - 2 - 1 
Uvedené body na principu školního známkování – 1nejlépe, 5 nejhůře.  

Individuální cíl biblioterapeutického programu – rozvoj schopnosti formulovat vlastní 

myšlenky.  

4.4. Závěrečná reflexe realizovaného biblioterapeutického programu 

 Na základě shromážděných informací a zhodnocení výsledků zrealizovaného 

biblioterapeutického programu můžeme konstatovat, že biblioterapie má na žáky 

s lehkou mentální retardací pozitivní vliv. Prostřednictvím biblioterapie tak můžeme 

působit zejména na rozvoj komunikačních dovedností a zároveň i naplňovat v rámci 

vyučovacích hodin českého jazyka obsahy Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní školy.  
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 Žáci si tak jinou, hravou formou mohou procvičit potřebné učivo, rozvíjet své 

komunikační schopnosti a dovednosti, aniž by si připustili, že jsou vyučováni. Díky 

zapojení herních a výtvarných aktivit se do jednotlivých úkolů pouštěli naplno a s chutí. 

Připravené aktivity přitom byly záměrně sestavy pro rozvoj jejich slovní zásoby, 

myšlení, koncentrace, vyjadřování, grafomotoriky, schopnosti formulovat vlastní 

myšlenky, vnímání obsahové stránky řeči apod. 

 Všichni zúčastnění nejkladněji hodnotili možnost hrát slovní hry, výtvarně 

ztvárnit určité zadání, seznámit se s příběhem prostřednictvím videa nebo poslechu a 

následně si o tom společně povídat. Na jednotlivá střetnutí se vždy těšili a s napětím 

očekávali, co se na nich bude dít. Mimovolně tak biblioterapeutický program motivoval 

žáky na výuku českého jazyka. Za největší úspěch však považuji sestavení natolik 

atraktivního programu, že se do jednotlivých aktivit pravidelně zapojovali více méně 

všichni zúčastnění, což vedlo k naplnění hlavních i většiny individuálních cílů.  

 Pokud se však zamyslím nad celým biblioterapeutickým programem a 

naplněním jednotlivých cílů, je zřejmé, že naprosté úspěšnosti jsem nedosáhla. A to již 

z toho důvodu, že mnozí žáci se neúčastnili všech naplánovaných střetnutí a mezi 

některými setkáními byla větší, než týdenní prodleva kvůli nemoci, suplování, školních 

akcí apod. Je patrné, že účinek a pozitivní dopad na skupinu i jednotlivce mohl být 

vyšší. Zároveň je možné, že dlouhodobější program by tyto zmíněné potíže 

vykompenzoval. Doporučovala bych tedy program složený z více než deseti střetnutí, 

který by využíval především hravé a výtvarné aktivity. Současně bych doporučila 

zaměřit se na zařazení spíše jednoduchých činností, které by žákům umožnili zažít 

dostatečným způsobem pocit úspěchu. Složitější aktivity tak zařazovat pozvolna a spíše 

sporadicky, avšak nezapomínat na ně, protože právě při aktivitách se zvýšenou 

náročností se uplatňují nově získané schopnosti a dovednosti využitelné při komunikaci 

v běžném životě.   
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Závěr 

 Diplomová práce seznamuje s navrženým biblioterapeutickým programem pro 

žáky s lehkou mentální retardací, který dokazuje účelnost využívání biblioterapie pro 

rozvoj komunikačních schopností. Z ověření tohoto programu v praxi vyplívá, že je 

velice přínosné aplikovat biblioterapii ve speciálním školství v rámci hodin českého 

jazyka. Skrze biblioterapeutické působení tak můžeme při vyučování pozitivně 

ovlivňovat celou osobnost jedince. Jak tato práce dokázala, biblioterapie má své 

uplatnění i v oblasti rozvoje komunikačních schopností a dovedností žáka s lehkou 

mentální retardací.  

 Prostřednictvím sestavení a realizace tohoto biblioterapeutického programu jsem 

měla možnost seznámit své kolegy na pracovišti s novou metodou působení na žáky 

s lehkou mentální retardací a zároveň žákům umožnit osvojování potřebných znalostí a 

dovedností neobvyklým způsobem. Realizaci tohoto programu v praxi považuji za 

přínosné. Dokazuje to nejen zaujetí všech členů biblioterapeutické skupiny a jejich 

aktivní zapojení do činností jednotlivých střetnutí, ale především zaznamenatelné 

pokroky v oblasti komunikace u každého z žáků. 

 Obecně vzato bylo dosaženo všech stanovených cílů této práce. Byla navržena 

jednotlivá biblioterapeutická cvičení sestavena do celého program určeného žákům 

s lehkou mentální retardací. Realizací tohoto biblioterapeutického programu tak došlo k 

ověření jeho úspěšnost v praxi a dosažení individuálních, dílčích a konečných cílů 

programu. Výsledky šetření zároveň potvrdily i smysluplnost biblioterapie pro rozvoj 

komunikačních schopností žáků s lehkou mentální retardací. 

 Tato diplomová práce je přínosem pro obor speciální pedagogika především 

z pohledu praktického využití. Uvedené aktivity a celý sestavený biblioterapeutický 

program je možné aplikovat u podobně utvořené skupiny žáků s lehkou mentální 

retardací, popř. posloužit kreativním speciálním pedagogům jako inspirace pro 

vytvoření a uskutečnění vlastního biblioterapeutického programu. Zároveň upozorňuje 

na využitelnost biblioterapie ve speciálním školství prostřednictvím vyučovacích hodin 

věnovaným českému jazyku a literatuře s propojeností obsahu Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní školy. Hlavním přínosem této práce tedy je prokázání 

využitelnosti biblioterapie pro rozvoj komunikačních schopností v rámci vyučování. 
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 Do budoucna doufám, že budu moci pokračovat, v rámci svého zaměstnání, v 

aplikování biblioterapie a jejích prvků ve vyučovacích hodinách, popř. že budu mít 

možnost realizovat čistě biblioterapeutický program mimo vyučování. Mě osobně by 

lákalo sestavení biblioterapeutického programu a jeho využití v rámci vyučování u žáků 

s lehkou mentální retardací navštěvující první ročník základní školy, popř. u žáků 

základní školy speciální. Na základě této, i předešlé, práce jsem měla možnost získat 

mnoho zkušeností a ponaučení, které bych ráda zúročila při svém dalším působení 

v oblasti biblioterapie.  

 Jak jsem již uvedla, biblioterapeutický program o deseti střetnutích, považuji za 

nedostačující a uskutečnění některých aktivit jako zbytečně zatěžující a složité pro žáky 

s lehkou mentální retardací pátého ročníku. Celkově však mám z realizace tohoto 

biblioterapeutického programu dobrý pocit, ve kterém mě utvrdili především jeho 

účastníci se svým zájmem, nadšením a aktivním přístupem ke všem naplánovaným 

činnostem. Musím konstatovat, že uskutečnění tohoto biblioterapeutického programu 

vedlo k vytvoření hlubšího a vzájemnějšího vztahu mezi mnou a zúčastněnými žáky.  
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