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1 Úvod 

Neboť celá tato práce není ryze vědeckou studií, nýbrž, mohu-li to tak nazvat, 

didaktikou a metodikou, pqjednám poněkud netradičně i samotný úvod. Zvu vás 

k hypotetické diskuzi či polemice, ve které budu já za vás, čtenáře, klást otázky sobě, 

autorce. Pokusím se tak, jak dotazj^ tak odpověďmi, načrtnout téma a obsah práce včetně 

dotazů po jejím smyslu a důvodech, které mne právě k této volbě vedly. 

Posaďte se, prosím. Udělejte si pohodlí a dáme se do toho. 

O čem že ta práce má být? 

Je mou představou o tom, jak učit sloh. Představou konkretizovanou, dotaženou do 

podoby projektů zahrnujících slohové učivo celého prvního stupně. 

Nepřipadá ti to trochu příliš ambiciózní? 

Připadá. Na druhou stranu je to velká výzva. Pojmenovat a konkretizovat vlastní 

pojetí učiva, dotáhnout své vize a nápady do výsledné podoby, do bodu, kdy to již nebudou 

jen vágní, neurčité ideje, ale (snad) využitelný didaktický materiál. 

Jak si vůbec představuješ, že tak velký celek přehledně a smysluplně 

Vycházím z charakteru učiva prvního stupně. Od žáků tohoto věku nelze očekávat 

několikastránkové literární pokusy, snažím se proto koncipovat učivo tak, aby slovo 

(mluvené i psané) bylo součástí dalších činností rozvíjejících tvořivost, senzitivitu, chuť 

objevovat. Toto pojetí předurčuje i volbu řazení a struktury učiva. Učivo soustřeďuji do 

větších celků, řad a projektů, snažím se respektovat systém rozevírající se spirály 

(upřesním v další části práce) a především princip integrace. Integrace ostatního učiva do 

slohu a opačně, integrace slohu do ostatních předmětů. Tento princip, ač zní poněkud 

otřele a opotřebovaně, má významný vliv na strukturu učiva a je základním inspirujícím 

prvkem při vymýšlení konkrétních složek výuky. 
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Hm, hm, stále si to nedokáži zcela představit, ale konec konců, na to, abys nás 

přesvědčila, máš následujících x stran. Ale proč sis zvolila právě sloh? 

Důvodů k této volbě je několik, od zcela osobních a ne moc racionálních až po ty 

prezentovatelnější. Ale co, práci jsem zahájila neformálně, mohu se tedy přiznat ke všem. 

Tak v prvé řadě mám a vždycky jsem měla sloh jako školní předmět ráda. Ač jsem 

od něj vždy čekala víc a vždy znovu jsem byla zklamávána, stejně jsem se na něj těšila. 

Tušila jsem jeho skrytý potenciál, možnost tvořit, kouzlit slovy, z písmen vytvářet 

fascinující iluze, učit se rozumět jazyku velkých spisovatelů. 

Realita skončila u zadání tématu (prázdninový zážitek, návštěva zoo, má rodina, 

atd.) a čtyřiceti pěti minut pokusů o jeho literární zpracování (ne vždy úspěšných). Kouzlo 

a tajemství jazyka, hravost, fantazie a imaginace zůstaly nevyužity. Během studia na 

pedagogické fakultě ve mně pomalu uzrávalo rozhodnutí ten skrytý potenciál skutečně 

objevit a ukázat ho i ostatním. 

Tím se dostávám k dalšímu důvodu. Mám velké pochyby o obecné úrovni jazykové 

a literární vzdělanosti. Samotná se lekám troufalosti své kritiky, vycházím však z osobní 

zkušenosti s žáky, médii, novinami a knihami. Zaráží mě míra nevkusu konzumentů této 

masové kultury. Nepředpokládám, že z každého má a může vyrůst další Dostojevskij, ale 

věřím, že každý může rozpoznat dobře napsaný článek od špatně napsaného, každý může 

mít požitek z mistrovství jazyka zajímavě napsaných knih, každý může rozpoznat 

nekvalitní překlad a brakovou literaturu (nemyslím brakovou pouze obsahem, nýbrž její 

celkovou úrovní jazyka, grafiky a designu). A nestudovala bych „kantořinu", kdybych 

nevěřila v moc výchovy a vzdělání. 

Dalším motivem pro mě byla potřeba zabývat se něčím praktickým. Trochu mě děsí 

představa toho ohromného množství diplomových prací nashromážděných kdesi v archivu, 

zakonzervovaných nánosy letitého prachu, pamatujících hodiny a hodiny práce, studia, 
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bádání, které splnily svůj účel jen svým schválením a obhájením. Doufám a věřím, že úsilí 

věnované této práci zúročím nejen k ukončení svého studia, ale především při učení. 

Tato výše zmíněná potřeba praktičnosti mě vedla k hledání „bílých míst" v učivu 

prvního stupně a právě slohové učivo se mi jevilo jako nejméně didakticky a metodicky 

propracované. 

A závěrem - od sbírání výukových materiálů přes vymýšlení jednotlivých činností 

až po návrhy celých projektů - mě tato práce velmi těší a baví. Uspokojuje mou touhu hrát 

si, tvořit a snít. 

Dobře, dobře, důvody jsou nám zřejmé a implicitně tvé vysvětlování 

vypovídalo i o cílech, čij lidštěji řečeno^myslu, tvého úsilí. Ale přesto, mohla bys 

zřetelně a přehledně pojmenovat, co je tvým cílem, jaký je smysl tvé práce? 

Pokusím se tedy o heslovité shrnutí. Tady jsou cíle, které sleduji: 

1. Koncepčně pojednat učivo slohu prvního stupně základní školy. 

2. Integrovat do učiva slohu učivo ostatních předmětů spolu s aktuální, žitou realitou 

života žáků. 

3. Ozvláštnit a zpestřit slohové učivo tak, aby přinášelo žákům možnost seberozvíjení, 

seberealizace, tvoření. 

4. Přispět k orientaci v kultuře jazyka, k zjemňování citlivosti pro psané slovo, dobrý 

text, krásnou knihu. 

Zda má práce naplní tato předsevzetí a stane se smysluplnou, posoudíte Vyj a 

především moji žáci. 
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2 Teoretické zakotvení 

V této části práce bych ráda načrtla hlavní principy, na kterých svůj koncept výuky 

slohu stavím, které předurčují jednotlivá cvičení a vlastně i výslednou strukturu a podobu 

této práce. 

Nejsem tak málo soudná, abych si představovala, že vymyslím zcela novou 

koncepci, úplně inovační řešení, natož samospasitelný manuál k výuce. Seznámila jsem se 

s publikacemi, které nabízejí velmi zajímavá a pestrá slohová cvičení, inspirují 

netradičními postupy, inovují ty tradiční. Na okamžik jsem propadla pocitu, není-li celá 

má snaha nesmyslná, tak trochu „nošení dříví do lesa". Jednou jsem se však dala na vojnu 

(když už jsem zabrousila k těm příslovím a úslovím), nezbývá jnež zúročit maximálně svůj 

vklad, vydat se trochu jinou cestou k stejnému cíli, kterým je udělat výuku slohu dětem 

zajímavější, smysluplnější a tvořivější. Nepůjdu cestou plejády slohových a jazykových 

cvičení, neboť bych se nevyhnula opakování již vymyšleného a napsaného (a dobře 

vymyšleného), vystavím svou koncepci jako kompaktní celek, v němž budu sledovat určité 

principy, linie, návaznosti a vztahy. 

Určitý vliv na mě mělo zprostředkované (otcem, lékařem a psychoterapeutem) 

setkání s tvořivou percepcí Friedricha Manna. Na víkendové výcviky s sebou brával 

barvy, hudební nosič, sportovní oblečení atd. Na mé dotazy, co že to tam ti lékaři a 

psychologové vlastně dělají, odpovídal mottem tvořivé percepce: „Určité téma je možné 

prožít skrze jakýkoliv tvůrčí proces, na jaký si vzpomeneš. Stejná věc jde zahrát jako 

divadlo, zazpívat jako píseň, namalovat, vyřezat jako sochu, zatančit atd." 

Důležitý je prožitek sebe sama i ostatních prostřednictvím tvorby. 

Velkou inspirací pro mne bylo setkání se způsobem výuky výtvarné výchovy Věry 

Roeselové, konkrétně s její teorií krize dětského výtvarného projevu a metodami 

vedoucími k jejímu překonání, či ještě lépe k její prevenci. Pokusím se velmi zkratkovitě 
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tuto problematiku popsat, neboť v ní nacházím mnohé paralely k výuce slohu a to 

především proto, že v obou případech se pohybujeme na nejisté a křehké půdě lidské 

tvořivosti, fantazie, imaginace, niternosti. Věra Roeselová mluví o krizi výtvarného 

projevu, já se troufale domnívám, že ta úzce souvisí s krizí tvořivosti vůbec. (Opírám se o 

symbiózu slova a obrazu danou historicky, vývojem a stále aktuálnější s nástupem 

elektronického přenosu nejen textu ale i obrazu.) Jednoduše řečeno, dětská spontánní 

tvořivost je v určitém okamžiku (v současné době často již kolem devátého, desátého 

roku) konfrontována s realitou a podlehne vědomí vlastní omezenosti, limitů daných mírou 

talentu, zručnosti. V praxi to vypadá tak, že obrázky začnou být toporné, postavy ztrácejí 

pohyb, zmenšují se, děti obkreslují předlohy, opouštějí spontánní barevnost a ve většině 

případů (nejedná-li se o velký talent) se přestávají výtvarně vyjadřovat. Nastoupí obvyklé 

klišé „ j á malovat neumím". Způsob výuky mnohých učitelů (volbou témat, výrazových 

prostředků, motivace) krizi napomáhá v horším případě, v lepším ji nevyvolá, ale ani 

nepomůže překonat. Věra Roeselová nabízí metody k překonání této krize a co víc, zdá se, 

že fungují. Základními kameny její koncepce je vázání témat do výtvarných řad a projektů, 

práce se všemi smysly, propojenost s dějinami umění a především uměním moderním, 

využívání netradičních formátů, technik, prostředků a materiálů a volba takových témat, 

která skýtají prostor tvořivosti, umožňují všem žákům uspět a vyhnout se opakovanému 

neúspěchu. Příkladem může být pojetí tématu déšť. Pojetí vyvolávající krizi spontánnosti 

je zadání: „ Úkolem je nakreslit procházku v dešti." Výsledkem je několik toporných 

postav v rohu papíru s deštníkem. Jinou možností je nechat děti prožít bouřku, v zešeřelé 

místnosti pustit nahrávku se zvuky bouřky, dramaticky navodit představu temných mračen, 

provazů vody valících se z nebe, tajemných záblesků, ohlušujícího rachotu hromů. 

Výsledkem jsou dramatické velkoformátové obrazy barevných skvrn a čar, mající náboj a 

dynamiku. Přidanou hodnotou je pro žáky zážitek z tvorby, zkoumání barevných tonů, 
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zamyšlení nad statikou a dynamikou, klidem a akcí, účinkem čar. 

Může se zdát, že prodlévám příliš dlouho u tématu, který s výukou slohu nesouvisí. 

Pokusím se tuto prodlevu obhájit. Prvním impulzem k úvahám tímto směrem mi byly 

velmi podobné argumenty lidí, došlo-li na požadavek něco nakreslit, něco napsat: „ No, to 

já neumím, už na základní škole jsem měl trojku z češtiny, z výtvarné výchovy. Už ani 

nevím, kdy jsem naposled kreslil, psal." Přemýšlela jsem, zda by bylo možné aplikovat 

tvořivé postupy fungující ve výtvarné výchově do výuky slohu, změnit nastavení témat, 

motivační část, roztříštěné úkoly pospojovat do řad a projektů, hledat inspiraci v moderním 

umění, v přímém kontaktu s realitou, ve smyslovém prožitku. Takto se zrodila myšlenka 

vedoucí k pokusu komplexně pojednat výuku slohu na prvním stupni. Již samotný rozsah 

tohoto tématu poukazuje k nemožnosti vytvořit kompletní seznam slohových úkolů a 

cvičení či hodinový plán všech pěti ročníků. Návrh je spíše určitým nasměrováním 

k různým činnostem, jejichž výsledná podobaje v kompetenci každého jednoho učitele. 

Samozřejmě jsem při vymýšlení návrhu akceptovala Vzdělávací program základní 

školy a alespoň rámcově hodinové dotace pro výuku slohu. S posledně jmenovaným 

parametrem jsem zacházela volně, neboť na prvním stupni je sloh součástí českého jazyka 

a většinu předmětů vyučuje jeden vyučující. Vzhledem k tomu, že jedním ze základních 

principů mého návrhu je princip integrace, lze jen velmi těžko limitovat jednotlivé úlohy 

časově. Část práce žáci udělají při výtvarné výchově, část v prvouce. Důležitým kritériem 

je „výstup", tedy zvládnutí předepsaného učiva. Toto kritérium jsem se snažila splnit a 

věřím a doufám, že spolu s předepsaným učivem si děti odnesou ještě chuť tvořit, 

poznávat, objevovat, ptát se. 

Než představím samotný návrh výuky, nemohu alespoň stručně nezmínit a 

nevysvětlit hlavní principy svého konceptu. Jsou jimi: princip spirály (Hentig v. Harmut: 

Meine Pádagogik, Westermanns Pádagogische Beitráge 1984, č. 6, s. 109), princip 
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integrace (Jesenský, J.: Integrace - znamení doby, Praha, Karolinum, 1998), princip 

tvořivosti (Hlavsa, J. a kol.: Psychologické metody výchovy k tvořivosti, Praha, SPN 

1986), princip projektové výuky (William Heard Killpatrick, 1918, The Project Method) a 

princip archivace materiálů - portfolio. 

2.1 Princip spirály 

Tento princip mi pomáhá udržet návaznost učiva, určitou strukturu. Učivo slohu 

jsem si pracovně rozdělila na tři základní části. Dopis, popis a vypravování. Učivo každého 

z nich budu rozvíjet v jakési pomyslné rozevírající se spirále pomocí zastřešujících témat 

jdoucích napříč všemi ročníky. To znamená vracet se v kruzích k tématům a zároveň je 

překračovat. Jak do výšky - učivo je složitější, roste spolu s žáky - tak do šířky- učivo 

zahrnuje větší výsek skutečnosti, nabízí širší záběr, víc vztahů atd. 

Pro lepší představu demonstruji tento princip na konkrétním příkladu. Pro tuto 

demonstraci použiji učivo rozvíjející jeden z prvků základní části „dopisu", a 

to „pozvánku". 

Již v prvním ročníku mohou žáci zkoumat pozvánku jako formu komunikace. 

Vlastním hledáním a tápáním „objevit" podstatné prvky, které činí pozvánku pozvánkou 

(pozvánka na co?, kam?, koho?, kdy?, za jakých podmínek?). Výslednou prací pak může 

být například společná celotřídní tvorba pozvánky na nějakou konkrétní akci, vytvořená 

pomocí obrázkového písma. 

Ve druhém ročníku žáci naváží na předchozí zkušenosti a rozšíří je o zkoumání 

různých typů pozvánek a jejich specifik. Pokusí se dotvářet chybějící části různých 

Pozvánek a zachovat jejich charakter (pozvánka na křtiny, vánoční besídku, besedu o 

Pravěku, atd.). 

Ve třetím ročníku, vybaveni těmito znalostmi, vytvoří vlastní pozvánky na různé akce, 
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zasoutěží si ve vymyšlení co nejneobvyklejší, nejveselejší, nejvtipnější, nejvážnější 

pozvánky. 

Následující rok již mohou vytvářet pozvánky na počítači, pracovat s grafickými 

programy, učit se volit písmo tak, aby odpovídalo obsahu, integrovat do textu obrázky či 

fotografie, porozumět pojmu reprodukce a užitá grafika apod. 

Spirála se tedy netýká pouze témat, týká se i způsobů práce, prostředků tvorby. 

Rozvíjí a zároveň se stále vrací ke zkoumání skutečnosti, smyslovým prožitkům, kontaktu 

s přírodou aj. 

Princip spirály není žádný nový objev, v zásadě je to jeden z nej frekventovanějších 

modelů řazení učiva. Je však zarážející, jak málo je uplatňován v praxi, jak málo ho 

respektují učebnice a především učitelé. Připadá mi přitom velmi výhodný, už proto, že 

žáci se mnohem lépe a rychleji učí informace, které mohou začlenit do již vytvořené 

myšlenkové struktury. Lineární model vede k rychlému zapomínání, model spirály pomáhá 

informace fixovat. Dovolím si zde zmínit italského reformního pedagoga Francesca 

Tonucciho, který jako jeden z určujících rozdílů mezi klasickou, transmisivní a tvořivou, 

konstruktivní školou popisuje rozdílný přístup ke stávajícím vědomostem žáků. 

V transmisivní škole učitel k žáku přistupuje z pozice toho, který ví, k tomu, který neví, 

k nepopsané tabuli, kterou je třeba teprve zaplnit. Učitel v konstruktivní škole oslovuje 

žáka jako toho, který vij a společně se mohou učit a obohacovat. Učitel respektuje to, s čím 

žák do školy přichází, jeho dosavadní mentální mapu. 

Domnívám se, že právě tento moment je při aplikaci spirály klíčový. Respektovat 

reálnou situaci žáka, jeho schopnosti, vědomosti, vlastnosti a s nimi pracovat, na nich 

stavět, rozšiřovat je a přesahovat. Zároveň se k nim v určité podobě stále vracet, aby žák 

samotný vnímal kontinuitu, zaznamenal pokroky, které dělá. Věřím, že princip spirály tak 

přispěje k lepšímu zvládnutí a zafixování učiva. 
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2.2 Princip integrace neboli mezipředmětové vztahy 

Princip integrace úzce souvisí s volbou projektové metody. Integrace je mi 

prostředkem a zároveň i cílem. Cílem je mi integrovat jazyk, učivo slohu do života dětí, 

nenásilně ho propojit s ostatními schopnostmi a kompetencemi žáků. Integrace se mi stala 

také klíčovým prostředkem a pomocníkem při vymýšlení činností a tvůrčích postupů 

usilujících o výše zmíněný cíl. Mluvím o integraci mezipředmětové, integraci okolního 

světa, přírody primární i sekundární, do učiva slohu, integraci jazyka a obrazu, jazyka a 

umění atd. 

Zde se ještě jednou vrátím k již zmiňované kreativní recepci. Jde o jeden ze 

způsobů psychoterapeutické léčby, způsob, jak se skrze tvořivý proces a umělecké dílo 

setkávat se sebou a ostatními, se svými možnostmi, limity, pocity, vzpomínkami aj. Každé 

umělecké dílo je jako jeden obrázek filmu, před ním i za ním je mnoho dalších, je to 

zastavený čas a my se pohybujeme v ději. Kreativní recepce nabízí mnoho rovin, na 

kterých se s uměleckým dílem setkávat: rovinu obecnou /kde se lidé na obraze právě 

nacházejí, kdo je ta dívka atd./, rovinu prostorovou /jak vypadá prostor, co se kolem děje, 

co je cítit, jaká je tam slyšet hudba atd./, rovinu komunikační /kdo s kým mluví a o čem/, 

rovinu časovou /co se dělo před touto situací, co se děje nyní, co se stane potom/. 

Co mi připadá nosné a přenosné pro školu a jak to souvisí s integrací? Setkání 

s kreativní recepcí mi otevřelo trochu jiný pohled k vnímání nejen umění, ale vlastně celé 

skutečnosti, přírody živé i neživé. Obraz může znít hudbou, pohled do krajiny se stát 

obrazem, postavy z přečtené povídky můžou žít dál vlastní životy. Toto pojetí vztahování 

se ke skutečnosti ovlivnilo i mou představu o tvůrčí práci ve škole. Vlastně jsem 

přesvědčená, že každý z nás se občas s podobným „přesahem" mimoděk setkává (určitá 

vůně v nás vyvolá vzpomínku na dávno zapomenutý okamžik, krajina, kterou p r o j í ž d í m ^ 

nás vtáhne do příběhu z jiného století atd.). Já se pokouším s těmito „přesahy" pracovat 
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záměrně, propojovat obraz se slovem, přírodu s uměním atd., a především s osobními 

postoji, přáními, sny, touhami aj. Tedy v podstatě propojovat. Slibuji si od toho hlubší 

sepětí se světem, otevřenost novému, větší imaginaci, zachování tvořivosti a údivu, 

schopnosti se divit, nepovažovat skutečnost za samozřejmou, neměnnou, vnímat tajemství. 

2.3 Princip tvořivosti 

Tvořivost je termín v celé qrié práci velmi frekventovaný a nejen v n(ié práci. Zdá se 

mi, že ho slýchám stále častěji v souvislosti s požadavky v různých zaměstnáních, při 

prezentaci škol, v televizních diskuzích, kulturních pořadech atd. Zdá se, že alespoň 

v rovině komunikační se naplňuje teze, kterou cituje ve své publikaci Josef Maňák: „V 

nadcházejícím tisíciletí bude mít pro lidstvo největší cenu tvořivost, schopnost vytvářet 

nové poznatky, na rozdíl od dosavadní historie lidstva, kdy byla naší nejcennější 

schopností inteligence, tj. schopnost učit se a využívat stávajících vědomostí (J. S. Dacey, 

K. H. Lennon, 2000, 11)." Přes vysokou frekvenci výskytu je to pojem trochu nejasný, 

obtížně definovatelný, víceznačný. Jak to u podobných pojmů bývá, každý z nás tuší, o 

čem je řeč, má svou představu, ale možná by nás překvapilo, jak odlišné ty představy jsou. 

Jelikož s tímto pojmem často operuji, bylo by asi správné, abych vysvětlila svou 

představu. V teoretické rovině se hodně opírá o zmiňovanou publikaci Josefa Maňáka 

/Stručný nástin metodiky tvořivé práce/, v rovině praktické o mnohaleté pokusy o tvořivou 

práci s dětmi. 

Josef Maňák upozorňuje na dva aspekty tvořivosti. Tvořivost jako unikátní výtvor 

génia, realizující se v několika stupních a mající svůj vrchol v tvořivosti emergentní, 

rovnající se objevu teorie relativity a podobných zcela převratných objevů s dalekosáhlým 

významem a tvořivost jako potencionální rys každé osobnosti. Mne bude zajímat pouze 

onen druhý aspekt, potencionální možnost každého z nás být tvořivým. Tento aspekt bych 
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zdůraznila a zároveň ho začlenila do hledané definice tvořivosti. Josef Maňák člení 

tvořivost na několik strukturálních prvků jako je inteligence, paměť, myšlení konvergentní 

a divergentní /hledání několika možných řešení daného problému/, představivost, fantazie, 

imaginace, intuice. Zároveň pojmenovává psychické postupy vedoucí k tvořivým 

projevům: senzibilita, fluence /generovat co nejvíc nápadů/, originalita, elaborace /přesně 

formulovat myšlenky, smysl pro detail, návaznost/. Domnívám se, že všechny popsané 

„ingredience" skutečně tvoří páteř tvořivosti, ale stále to není definice (asi jako polévka 

není jen mrkev, brambory, hrášek). Neumím ani nechci nabídnout univerzální, vědeckou 

definici, pouze osobní představu. Pro mne je tvořivost otevřenost k přesahu, schopnost 

dívat se nově, svobodně přetvářet a vytvářet skutečnost. 

Chci-li tvořivost vnést aktivně do výuky, hodí se mi ony zmiňované komponenty 

stejně jako pracovní členění procesu tvořivosti na fázi preparace, inkubace, iluminace a 

verifikace. Je pravděpodobné, že nabídnu-li podmínky k rozvíjení těchto komponent, 

budu-li je respektovat a počítat s nimi, vytvořím tak vhodnou půdu pro semínka tvořivosti. 

V praxi to znamená, že při výuce se vyhnu postupům, které tvořivost dusí a kterým Josef 

Maňák říká bariéry tvořivosti, jako je orientace na úspěch, konformita se skupinou, zákaz 

otázek, zdůrazňování role pohlaví, rozlišování práce a hry, konvergentní úlohy, 

autoritářský režim, nízká tolerance vůči selhání, časový tlak, malá motivace atd^abudu 

volit postupy vedoucí k samostatné aktivitě, k vlastnímu názoru a jeho svobodnému 

vyjádření, k řešení problémů, naslouchání postojům ostatních. Pomohou mi 

didaktické hry, inscenační metody, situační metody, dramatizace, brainstorming, diskuze, 

skupinová výuka, problémová a projektová výuka, životní situace aj. 
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2.4 Princip projektové výuky 

S tímto pojmem jsem se setkala poprvé v souvislosti s alternativním školstvím, 

neboť je vhodným prostředkem k dosahování cílů, které si alternativní školství klade. Není 

to však metoda uplatnitelná pouze Zde. Naopak. Je to způsob, jak oživit školu tradiční, 

ozvláštnit běžné a rutinní schéma osnov, jak se probírají během školního roku a především 

způsob, jak jinak vnímat vyučovací proces. 

Téma projektového vyučování je u nás nyní tématem aktuálním, s tou výhodou pro 

nás, že je dobře zpracováno v zahraničí, mnoho let zkoušeno a ohlazováno do co 

nej dokonalejší podoby. 

Začnu citací několika definic projektového vyučování, s jejichž pomocí se potom 

doberu hlavních principů tohoto pojetí výuky. 

Jarmila Skalková definuje projektové vyučování následovně: „Projektové 

vyučování náleží k formám vyučování, které jsou orientovány na aktivní osvojování kultur 

v procesech založených na organizované činnosti žáků, na bezprostřední jejich 

zkušenosti." (Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování, Brno, 1995, str. 45) 

Definice samotného „otce" projektové metody Hearda Killpatricka zní: „Projekt je 

určitě a jasně navržený úkol, který můžeme předložit žáku tak, aby se mu zdál životně 

důležitý tím, že se blíží skutečné činnosti lidí v životě." (Valenta,U.: Pohledy, Praha, 

1993, str. 4) 

Jako další uvedu definici Hosicovu: „Výrazu projektová metoda lze užít o učení 

tehdy, když individuum či skupina pojme záměr, jehož uskutečnění navozuje změny v jeho 
v - / 

(jejich) vědění, zručnostech, zvycích či vztazích." (Valenta)^.: Pohledy, Praha, 1993, str. 5) 

Rudolf Žanta říká: „Projekt je účelně organizovaný souhrn myšlenek seskupených 

kolem důležitého střediska praktického vědění, směřující k určitému cíli." ( Valenta, J.: 

Pohledy, Praha, 1993, str. 6) 
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Jitka Kašová definuje projekt jako: „Aktivní proces hledání, prožívání, vlastního 

zkoušení a tvoření a komplexního formování osobnosti dítěte." (Kašová, J. a kol.: Škola 

trochu jinak, Kroměříž, 1995, str. 7) 

Autoři příručky Škola trochu jinak uvádějí: „Výchovně vzdělávací projekt je 

integrované vyučování, které staví před žáky jeden či více konkrétních, smysluplných a 

reálných úkolů." (Kašová, J.: Škola trochu jinak, Kroměříž, 1995, str. 8) 

Jako poslední uvedu ještě definici Stanislava Vrány: 

„1) Je to podnik, 

2) je to podnik žákův, 

3) je to podnik, za jehož výsledky přejal žák odpovědnost, 

4) je to podnik, který jde za určitým cílem." 

(Valenta, J.: Pohledy, Praha, 1993, str. 10) 

Z první definice je zřejmý princip osobní zkušenosti. Projektová výuka jí dle slov 

Jarmily Skalkové přiznává klíčové místo při získávání a uchovávání vědomostí a 

dovedností. Tato metoda se orientuje na život, na to, co je dětem blízké, co je nutí ptát se, 

objevovat, divit se. 

Dalším principem v této definici vysledovatelným je princip „činnosti". Projektová 

metoda klade důraz na činnost, činnost, která je smysluplná a jejímž prostřednictvím se 

dítě učí, roste, vyvíjí, stává se dokonalejším. 

Definice Killpatrickova podtrhuje důležitost principu dalšího - a to principu 

nosného tématu, úkolu, problému atd. Zvolení klíčového tématu je prvním momentem, 

jímž lze charakterizovat postup při tvorbě projektového vyučování. Téma musí být pro 

žáky i učitele významné, musí být propojené, přiměřené věku a pravdivé. Úkoly, k nimž 

práce na tématu směřuje, musí být konkrétní, reálné, zajímavé, užitečné - a opět -

významné. Téma musí být natolik motivující, inspirující a otevřené světu, aby žáky vedlo 
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k smysluplným dílčím aktivitám - vyhledávání informací, navazování kontaktů s lidmi, 

učení se organizaci své práce, času a prostoru, k hledání alternativních řešení, k formulaci 

vlastního názoru, k učení se diskuzi, spolupráci, k objevování poznatků, které v klasické 

výuce pouze hotové přebírají. Hana Kasíková v souvislosti s nosným tématem zdůrazňuje 

především jeho motivační úlohu, schopnost vzbudit údiv, neboť jen tehdy se člověk může 

učit. 

Druhým momentem je diskuze nad plánem řešení zvoleného problému, při které se 

určí forma výsledku. Třetím momentem je vlastní činnost, kterou je nápad realizován. 

Nemá být chaosem, nýbrž dobře zorganizovanou, maximálně efektivní, tvořivou činností. 

Posledním momentem projektu je jeho závěr a zároveň vrchol práce, při kterém se zveřejní 

dosažené výsledky, které v ideálním případě mají praktické využití. 

Např. J. Deweye sledoval při projektech princip problémovosti, který je 

nej častějším druhem jádra projektu. Jde o určitou obtíž, se kterou je třeba se vyrovnat a 

která s sebou nese další a další aktivity, dílčí otázky a problémy k řešení, jejichž 

prostřednictvím se žáci učí, zdokonalují v myšlení, získávají dovednosti. 

Problematiku smysluplného úkolu uzavřu citací Jarmily Skalkové: „Problémy, 

které se řeší, odpovídají komplexnímu pohledu skutečného světa, nejsou členěny 

vědeckým systémem jednotlivých předmětů,... žáci tak získávají komunikativní a sociální 

zkušenosti, rozvíjejí iniciativu, samostatnost, tvořivost, učí se plánovat vlastní práci, 
v c 

dokončovat ji, nést za ni odpovědnost, atd." (Skalková, J.: Za novou kvalitu vyučování, 

Brno, 1995, str. 31) 

Třetí, Hosicova definice, stejně jako definice Jitky Kašové, mne přivádí 

k zdůraznění faktu, že projektová metoda je cílenou učební činností, organizovanou a 

Promyšlenou, která přináší změny v celku osobnosti žáka. Zde je důležitá myšlenka 

°rganizovanosti a plánování, bez které projekt není projektem, nýbrž hrou, a myšlenka 
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komplexního působení projektu na dítě. Aby projekt skutečně mohl takto působit, musí 

brát zřetel k potřebám a zájmům dítěte. K těm nej důležitějším patří potřeba aktivního 

střetávání se světem, potřeba užitečnosti a smysluplnosti, potřeba interdisciplinarity, 

seberegulace při učení, společenské relevantnosti, skupinové realizace atd. 

Definice Stanislava Vrány upozorňuje na dosud nezmíněný princip, princip žákovy 

odpovědnosti, mravní dimenzi projektové výuky, sebehodnocení a hodnocení. 

Problematika hodnocení při projektové metodě^nese/seboiJ1 jistá specifika. Nejde obvykle 

o výkonnostní hodnocení, nepoužívá se známkování. Hodnocení nemá být zaměřeno na 

výsledek, nýbrž na proces tvorby. Projektová metoda je ideální pro alternativní přístupy 

k hodnocení, nabízí možnost konfrontace, diskuze, hledání, nalezení a opravení chyby, 

pluralitu řešení, možnost tápání a kladení otázek, možnost rozetnutí kruhu školních 

neúspěchů. 

Poslední definicí, u které se zastavím, je definice kolektivu autorů knížky Škola 

trochu jinak, konkrétně u termínu „integrované" vyučování. Hana Kasíková vidí v pojmu 

integrace pojem pro projektovou výuku zcela klíčový. Uvádí několik příkladů integrace 

v rámci projektové výuky a jistě tím nejsou vyčerpány všechny. 

Projektové vyučování integruje: 

- oddělené předměty 

- činnosti rázu matematicko logického, verbálního, vizuálního, tělesně 
v 

kinestetického, muzikálního atd. 

- myšlení, intuici, tělo, city, smysly 

- původní zkušenosti s novým poznáním 

- obtížné učivo se snadnějším 

- řízené činnosti se sebeřízením 

- děti ve společné činnosti, učitele, školu se světem 
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Tímto jsem se pokusila ozřejmit, co vlastně je projektová výuka, co tvoří její 

podstatu, a zároveň tím v podstatě vysvětluji a obhajuji volbu právě tohoto pojetí výuky, 

neboť nejlépe vyhovuje mým cílům, umožňuje nejlépe realizovat princip spirály, tvořivosti 

i integrace. 

Běžná, transmisivní výuka, stojící na pozici garanta jediné pravdy, nedává prostor 

pro ono Fulghumovo „možná ano, možná ne", které je tak výstižné pro stav současného 

světa, jeho pluralitu názorů, záplavu informací, vykořeněnost. V 21. století je absurdní 

klást si za cíl předat dětem všechny dostupné informace, znalosti a poznatky. 

Aktualizovaným cílem je naučit děti učit se, orientovat se v záplavě informací, umět je 

použít. Svými předpoklady zdá se mi být projektová metoda pro naplnění tohoto nového 

cíle účinným pomocníkem. A mohla by se stát velmi přínosným prvkem ve vzdělávacím a 

výchovném konceptu současné školy. Projektová metoda je aktuální právě proto, že s 

sebou nese aktivity působící na celou osobnost, vzbuzující motivaci, spontaneitu, že učí 

spolupracovat, plánovat, diskutovat, bádat, samostatně řešit problémy, tvořit. 

Projektová metoda s sebou nese i rizika a úskalí, která možná vzbuzují obavy a 

brání jejímu většímu využití. Především je to metoda velmi náročná pro učitele, na jeho 

čas, přípravu, vzdělání, znalost dětské psychologie a psychologie učení, organizační 

schopnosti, imaginaci, tvořivost, otevřenost atd. 

Tato metoda vyžaduje alespoň také přijetí ze strany rodičů, lépe však spolupráci, 

podporu a informovanost, stejně jako spolupráci pedagogického sboru. 

Obtížné pro učitele je i nalezení správné hranice mezi volností danou žákům a 

stupněm řízení a kontroly. Projekt musí být promyšleně řízen a organizován, přesto je třeba 

dát prostor spontaneitě. 
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2.5 Portfolio 

Jsem náturou chaotik a pořádek či systém jsou věci, které velmi uznávám a vysoce 

hodnotím, leží však mimo dosah mých schopností. Celou školní docházku jsem válčila se 

ztrácením sešitů, učebnic, stravenek, pomůcek. Nedokázala jsem své výtvory zachovat 

většinou ani do další hodiny, natož do dalších let. Přišla jsem tak jistě o mnohé „ skvosty", 

minimálně o zajímavou dokumentaci osobního vývoje. Ještě jeden nežádoucí efekt měla 

tato skutečnost ajjo bezesporu nižší motivaci předvést maximální výkon. Paní učitelka 
-

práci oznámkovala a vyhodila?, založila? Zbytek jsem poztrácela. Tak proč se moc snažit. 

Vlastně jsme produkovali samoúčelné práce sloužící pouze jako podklad pro naše 

hodnocení, v lepším případě jako možnost předvést pokrok v učení. 

Hýčkám si takovou představu, ve které si prohlížím a pročítám veliké desky, jakýsi 

„inspiromat", plné svých literárních pokusů, nápadů, opisů zajímavých úryvků z knih, typů 

na zajímavou četbu, recenzí přečtených knih, takové osobní portfolio, profil své osobnosti 

v průběhu času. 

Prakticky si to představuji následovně. Každý žák si vyrobí své desky. Záměrně 

píši vyrobíjL ne koupí. Desky ponesou pečeť svého tvůrce a spolu s jeho vývojem a růstem 

budou doznávat změn. Toto „portfolio" by mělo být cenným pomocníkem jak pro žáky, 

tak pro učitele při realizaci principu pracovně nazvaného „spirála", o kterém se zmiňuji 

v úvodu. Vysvětlím opět na již použitém příkladu pozvánky. Ve třetím ročníku budou žáci 
v 

vytvářet sbírku pozvánek s cílem dosáhnout co nej obsáhlejšího a nejpestřejšího spektra. 

V dalším ročníku mohu já, jako učitel, s touto sbírkou (pečlivě uloženou v portfoliu) dál 

pracovat. Zkoumat na nich rozmanité výrazové prostředky vzhledem k účelu pozvánky, 

učit se rozlišovat pozvánky dobře provedené od horších, špatně provedenou pozvánku 

přepracovat atd. 

Princip spirály, tedy jinak řečeno princip vrstvení a rozvíjení zkušeností, se tak 
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stane pro žáky přehlednější. Bude snadné se vracet k již probrané látce a opakovat ši j i a 

zároveň se tato látka bude oživovat a posouvat dál, aby se z ní nestaly mrtvé informace, 

vhodné tak akorát k zapomenutí. 

Učitel portfoliem získá možnost sledovat vývoj žáka, získá longitudiální srovnávací 

materiál, poměrně celistvou zprávu o žáku. Zprávu nejen o jeho aktuálních vědomostech;( 

či schopnosti napsat popis výrobního procesu, nýbrž také o jeho preferencích, životním 

postoji, tvořivosti, snaze atd. 

Dlouho jsem zvažovala, zda v době počítačů a elektronického uchovávání dat 

nevytvářet a neukládat portfolio pouze virtuálně, na CD. Nakonec jsem tuto formu v ryzí 

podobě zavrhla'i když se vůbec nezříkám jejích výhod a možností. Chci ji však 

kombinovat s formou klasickou. A to právě proto, že obsahem portfolia je slohové učivo -

literární pokusy, jazykové hříčky, recenze knih a článků a mělo by zahrnovat aspekty 

kultury jazyka v co nejširším záběru. Věřím, že s kulturou jazyka je kniha, jako konkrétní, 

hmatatelná věc v prostoru a čase, úzce spjatá. Kniha nese osobní pečeť, tajemství, které 

text v elektronické podobě nést nikdy nemůže ze samotné podstaty své existence. Samotné 

portfolio budou žáci postupně vytvářet jako knihu, která bude mít svou vůni, strukturu, 

objem a váhu, zvuk šustících stránek. Může mít však svou elektronickou podobu, což 

záleží hlavně na počítačovém vybavení školy a počítačové gramotnosti každého 

konkrétního žáka. 
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3 Témata 

V této části diplomové práce předkládám vlastní návrhy a projekty pro výuku slohu na I. 

stupni ZŠ. Pro větší přehlednost je tato část práce rozdělena do tří částí, které jsou dále 

strukturovány podle toho, pro jaký ročník jsou určeny. 

• Příroda - popis, dopis, vypravování, 1. - 4. ročník 

• Člověk - popis, dopis, vypravování, 1. - 4. ročník 

• Věci - popis, dopis, vypravování, 1. - 4. ročník 

Závěr této kapitoly je věnován projektu Zpráva o Modré planetě pro 5. ročník. 

3.1 Příroda 

3.1.1 I. ročník 

V první třídě vidím klíčový význam pro budoucí slohovou tvorbu v těchto několika 

návycích, které by děti měly během tohoto roku získat. 

Naučit se naslouchat, nejprve vyprávěným, později čteným příběhům. 

Naučit se příběhy reprodukovat, pomocí otázkové osnovy dovést žáky k pochopení 

stavby příběhu, pojmenovat hlavního hrdinu, řadit situace správně za sebou, rozšiřovat 

slovní zásobu. 

Možnosti slohové tvorby jsou velmi omezené skutečností, že žáci dosud neumí 

psát. Zdá se tedy, že se jedná o naprostý protimluv - výuka slohu v prvním ročníku. Je 

pravda, že škála rozmanitých cvičení se tím značně zmenší, stále však zůstává celá oblast 

ústního projevu, která je dle mého soudu zanedbávaná a její přínos je nedoceněný. 

Pan Rok 

Učitel dětem představí rok jako pána, který si obléká různé oblečení. Celá třída 
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společně vymýšlí, jak se pan Rok obléká na jaře ( košile z jabloňových květů, klobouk 

z krtčích hromádek, knoflíky z ptačích vajíček atd.), v létě, na podzim a v zimě. Každý 

potom kousek nějakého oblečení přinese (nebo nakreslí) a ostatním vysvětlí, ke kterému 

ročnímu období a k jakému oblečení patří. 

Voňavý průzkum 

Žáci dostanou na očichání spoustu stejných sáčků s kořením, bylinkami a dalšími 

typickými vůněmi. Nejprve mohou zkoušet hádat a zařazovat vůně. Poté temperami 

namíchají barvu každé vůně na malý čtvereček papíru. 

Po zaschnutí žáci nalepí barevné čtverečky na velký papír v dostatečném odstupu od sebe. 

Tím vznikne jakýsi vzorník vůní, který žáci doprovodí slovem. Ke každé barvě napíší 

příslušnou vůni (skořice, levandule, jehličí aj.). 

Čím voní jaro, léto, podzim, zima? 

Žáci si přinesou charakteristickou vůni ke každému ročnímu období (skořici a 

hřebíček k zimě, levanduli a mátu k létu atd.) a každý své vůně představí na festivalu vůní: 

Proč kterou vůni zvolil? Co mu připomíná? Atd. 

Jarní (podzimní, letní, zimní) píseň 
%\ e 

Tento úkol je potřeba situovat do daného období. Třída vyrazí na výlet a žáci 

bedlivě naslouchají a zaznamenávají všechny zvuky, které dokáží pojmenovat, určit a 

zařadit (hukot tající řeky, zpěv ptáků, rachot motorek, bzukot včel, houkání vlaku atd.). Po 

návratu do školy žáci společně na veliký papír vytvoří Jarní píseň". 

Př.: Na jaře hučí voda z tajícího ledu, 

štěbetají vrabčáci na střeše, 
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zdraví nás houkání vlaku a zve nás na cesty. 

Jak se mění strom? 

Žáci dostanou obrázky stromů v různých ročních obdobích. Jejich úkolem je stromy 

seřadit správně po sobě a změny na každém stromu popsat. 

Příběh semínka 

Děti si zasadí semínko a hlídají a pozorují, jak klíčí a roste. Učitel jim vysvětlí, jak 

se rostliny rozmnožují, klíčí a jaké podmínky ke svému růstu potřebují. Schopnost přírody 

poradit si může učitel demonstrovat například na pokusu se třemi šiškami v různém 

prostředí. Která se rozevře a proč? 

Třída se společně podívá na příbě^Ve kterém Křemílek s Vochomůrkou probouzejí 

semínko a vyroste jim divizna. Děti si vymyslí vlastní popěvek na probouzení semínka, 

každý den mu zazpívají a uhlídají, co jim vyroste. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

3.1.2 II. ročník 

Pohádka O dvanácti měsíčkách 

Učitel bude vyprávět dětem pohádku O dvanácti měsíčkách a celá třída si ji 

společně zahraje. Pohádka nabízí hodně rolí, proto bude snadné využít celou třídu. Žáci se 

nebudou učit text scénáře ani nacvičovat. Přehrání pohádky bude ryzí improvizace pod 

taktovkou učitele. 

Jakou barvu má měsíc? 

Každý žák si vybere jeden měsíc, který bude zpracovávat během školního roku. 
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Práci třída zahájí přípravou barevného podkladu pro svůj měsíc.Veliký formát papíru si 
/•v. 

každý nabarví tak, aby odpovídal zvolenému měsíci. Přesněji jeho vnímání zvoleného 

měsíce. ( Leden bude šedomodrobílofialový, listopad žlutohnědočervený,...) 

Volbu barevné škály každý vysvětlí ( šedá lednová obloha, modře a fialově se 

blyštící sníh, bílé chundelaté vločky, černé pokroucené stromy,...). 

Zdravíme Tě. pane měsíci! 

Doprostřed papíru si děti svůj měsíc nakreslí jako pohádkovou postavu. Zohlední 

přitom jeho „stáří" (v průběhu roku), typické atributy, individuální zvláštnosti. (Prosinec je 

starý kmet s holí a dlouhými vousy, listopad otrhaný strašák se záplatami atd.) 

Ke svému měsíci každý napíše krátký popis. (Červenec je mladý, zlatovlasý a 

modrooký. Klobouk má plný třešní atd.) 

Básničky a říkadla 

Žáci s pomocí učitele vyberou nějakou básničku či říkadlo, které s jejich měsícem 

souvisí a napíší ji na svůj papír. Poté se pokusí sami kratičké říkadlo vymyslet. Učitel 

dětem pomůže s první částí verše, žáci vymyslí zakončení. 

Př.: Vyrostla nám kytička 

/hezounká jak holčička, přilétla k ní včelička, zalila ji babička,.../. 
v « 

Barevný průvodce měsícem 

Žáci si vystříhají či namalují obrázky a fotky, které mají souvislost s jejich 

měsícem. Seženou si jich co nejvíce a co nej pestřejších (červenec - letní krajinka, 

opalující se paní, děti dovádějící ve vodě, zmrzlinový pohár, vlakové nádraží atd.). 

Obrázky si žáci nalepí ke svému měsíci a opatří je popiskami, do nichž vtělí určitou další 
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informaci. Například k opalující se paní nenapíší pouze „paní na pláži", ale „Na pláži u 

Lipna leží paní Krupičková a přemýšlí o svých nových šatech." 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Dopis pro tebe 

Každý žák napíše svému měsíci dopis, který vloží do obálky nalepené 

na „měsíčním" papíru. Obsahem dopisu budou prosby k měsíci, jaký ho toužíme tento rok 

mít a co v něm toužíme dělat a zažít. 

Př.: Milý červne, přeji si, aby v tobě stále svítilo sluníčko, bylo hodně jahod a třešní, ujela 

jsem na kole sto kilometrů, vykoupala se v deseti rybnících atd. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Co skrývají jména 

Žáci si prohlédnou kalendář a vyberou si některé z jmen, které slaví v jejich měsíci 

svátek. Učitel s nimi najde v knížce historii a význam zvoleného jména, odkud pochází, ve 

které kultuře má kořeny, který slavný člověk ho nosil. 

Žáci si zajímavé informace vepíší do svých papírů a poté vyhledají někoho, kdo 

jméno má a s kým se mohou setkat. Bude-li ochoten spolupracovat, položí mu otázku: „Jak 

se ti tvé jméno líbí?" 
V B 

Na závěr učitel dětem poví o indiánském obyčeji dávat dítěti jméno až během 

dospívání podle jeho povahy, zásluh, činů. (Tančící s vlky,...) Žáci se pokusí vymyslet 

takové „indiánské" jméno pro některé své spolužáky a pro sebe. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 
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Rosnička 

Úkolem žáků je nakreslit a popsat, jaké je v jejich měsíci obvyklé počasí. Při popisu 

musí žáci využívat přirovnání. 

Př.: V dubnu každou chvíli lije jako z konve, déšť je teplý jako čajíček atd. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

3.1.3 III. ročník 

Voda 

Učitel spolu s žáky formou brainstormingu sepíše všechna slova, která žáci vymyslí 

a která souvisejí s vodou. 

Př.: potok, řeka, pramen studánky, sníh, kroupy, rampouch, moře, atd. 

Všechny pojmy si děti společně vysvětlí. Na veliký formát tuží a špejlí žáci nakreslí cestu 

vody od pramene studánky přes strouhu, potůčky, říčky, řeky, přehrady, veletoky, ... až do 

moře. Ke každému pojmu, který vepíší do mapky, žáci napíší, jaká je v něm voda. 

Př.: Ve studni je voda klidná, tichá, čistá, průzračná, průhledná atd. 

Pramen je stříbřitý, chladný, tryskající. 

Učitel může připravit na tabuli přídavná jména, která žáci mohou použít dle svého uvážení. 

Př.: dravý, mohutný, temný, klidný, tichý, čistý, průzračný, průhledný, chladivý, stříbřitý, 

klidný, tryskající, slaný, sladký, nebezpečný atd. 

Učitel jim k tomu pustí píseň - Modlitba za vodu, jejíž text napsal Jan Skácel a zhudebnila 

ji skupina Hradišťan. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Modlitba za vodu 

Jan Skácel 

Ubývá míst kam chodívala pro vodu 

starodávná milá 
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kde laně tišily žízeň kde žila rosnička 

a poutníci skláněli se nad hladinou 

aby se napili z dlaní 

Voda si na to vzpomíná 

voda je krásná 

voda má 

voda má rozpuštěné vlasy 

chraňte tu vodu 

nedejte aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd 

A přiveďte k té vodě koníčka 

přiveďte koně vraného jak tma 

voda je smutná 

voda má 

voda má rozcuchané vlasy 

a kdo se na samé dno potopí 

kdo potopí se k hvězdám pro prstýnek 

Voda je zarmoucená vdova 

voda má 

voda má popelem posypané vlasy 

voda si na nás stýská 

(Takto upravený text bez interpunkce nepředkládám dětem.) 

Statečný cínový vojáček 

Učitel přečte dětem pohádku o statečném cínovém vojáčkovi od Hanse Christiana 

Andersena, který chrabře plul na lodičce dravým proudem atd. 

Učitel nechá příběh nedokončený při vojáčkově plavbě a žáci se ho pokusí 

domyslet a dovyprávět. Malou papírovou lodičku s vojáčkem mohou vlepit na „svou" řeku. 

Nakonec učitel pohádku dětem dočte. 
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Doložím ukázkou při obhajobě. 

Dopis v láhvi 

Jedna z možných cest dopisuje cesta vodní, kdy dopis, většinou psaný trosečníkem 

s prosbou o pomoc, je poslán v láhvi po vodě. Učitel navodí atmosféru příběhem, ve 

kterém se všichni nalézají na malém ostrůvku uprostřed rozbouřeného oceánu, loď dávno 

klesla ke dnu atd. 

Žáci seženou láhve a napíší dopis, prosbu o pomoc na kousek papírku i třeba od 

novin. Prosba by měla obsahovat datum, místo ztroskotání, prosbu o pomoc, vylíčení 

zoufalé situace, slíbení odměny atd. Dopis žáci vloží do láhve, láhev ucpou, zapečetí 

voskem a „pošlou". 

Čeho ie moc, toho je příliš 

Bez vody bychom nepřežili víc jak dva dny, když je jí moc, je to také špatné. Žáci 

popíší, jak se cítí, co dělají v těchto situacích. 

a) Když mám žízeň, až jazyk se mi lepí na patro, myslím jenom na sklenici s vodou. 

b) Když prší už třetí den. 

c) Když se mi dostane voda do uší a do nosu. 

Učitel může žákům pomoci tím, že jim nakreslí obrázky, které dětem usnadní práci. 

Povodeň 

Učitel si s žáky popovídá o ničivé síle vody, když je jí víc, než řeky dokáží odvést. 

Zajímavá by byla exkurze do pražské zoologické zahrady, kde jsou stále stopy po povodni 

patrny a povodeň je zdokumentována na mnoha fotografiích po celé zoo. Poté si žáci zkusí 

takovou povodeň namalovat na veliký formát třeba prstovými barvami při učitelem dobře 
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zvolené, sugestivní hudbě. Prstové barvy umožní práci s vrstvou barvy a rozmanitou 

texturou. Na závěr si každý žák zahraje na reportéra v terénu a vymyslí krátkou zprávu do 

novin o tom, co se na jeho řece při povodni stalo. Každý novinář se snaží napsat co 

nej zajímavější, nej neuvěřitelnější a nej napínavější historku. Učitel žákům pro ilustraci 

může vyprávět Gastonův příběh. 

3.1.4 IV. ročník 

Dopis stromu 

Učitel se s žáky projde lesem či parkem, společně se zastaví u různých stromů, 

prohlédnou si jejich kůru, listy, korunu. Čichnou si k nim, zaposlouchají se do jejich šumu, 

pokusí se je pojmenovat. 

Poté budou ve škole společně vzpomínat, které stromy se dostaly do říkadel, rčení, 

přísloví a pořekadel. Jaká se vyskytují přirovnání mezi stromy a lidmi. 

Nápady učitel zapisuje na tabuli. 

Př.: Rovný jako jedle. 

Štíhlý jako proutek. 

Silný jako dub. 

Stojí nohama pevně na zemi. 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. v. 

Nosit dříví do lesa. * 

Hučet do někoho jako do vrby. 

Jedlička, učesaná holčička. 

Každý žák si vybere jeden strom, který ho nějak zaujal, je mu něčím blízký, líbí se 

mu. Svému stromu pak napíše dopis, ve kterém ho osloví a popíše mu, jak ho vnímá a jaký 

mu připadá, co pro něj znamená. Do dopisu začlení nějaká přirovnání, která vymyslí. 
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Př.: Milá břízo, mám Tě ráda pro Tvůj kmen, bílý jako mořská pěna. Máš štíhlou korunu a 

půvabná jsi jako laňka. Ráda poslouchám, jak Ti šumí listy a vyprávějí příběhy, které mi 

četla babička, když jsem byla malá atd. 

Proměna 

Učitel s žáky přečte starořeckou báji o Apollónovi a Daphné, její proměně 

v břečťan. Společně si o tomto silném, mystickém tématu budou povídat. Učitel zmíní ještě 

další mýty s podobnou tématikou (Stařeček Baucis a stařenka Filomena). 

Žáci se pokusí si proměnu člověka ve strom představit, vymodelovat detail a tento proces 

popsat. 

Př.: Hladká kůže praská a mění se v popraskanou kůru, ruce i prsty se prodlužují a ohýbají 

a mění se ve větvě atd. 

Keltský horoskop 

Žáci se seznámí s keltským horoskopem, ve kterém jsme každý ve znamení 

určitého stromu. Poté si prohlédnou atlasy stromů a popřemýšlejí, koho jim jednotlivé 

stromy připomínají. Vyberou si pět svých spolužáků a přiřadí každému jeden strom nebo 

keř. K tomu se pokusí vymyslet charakteristiku toho určitého stromu, znamení. Bude to 

takový třídní „stromokruh". 

Př.: Aneta = šípková růže. Lidé narození v tomto znamení jsou krásní na pohled, něžní a 

půvabní, když jim však chce někdo ublížit, umí se dobře bránit. 

Enti 

Žáci se podívají na kousek z filmu Pán prstenů, na část o Entech, pastýřích stromů. 

Společně jednoho Enta vyrobí z přírodnin, větví, mechu, kůry, sádry a vymyslí jeho Entí 
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píseň, ve které se bude opěvovat krása a moudrost stromů a lesa. Píseň bude mít tolik slok, 

kolik je žáků. 

Př.: Jaký je v lese nádherný klid, 

člověk i zvíře může v něm snít. (Každá sloka bude mít 4 verše, rytmus AB BB.) 

Každý si vyrobí hudební nástroj, různá chrastítka, činely, kastaněty atd. a píseň společně 

zhudební. 

Vandrovali hudci 

Žáci si poslechnou píseň o hudcích. 

Vymyslí příběh o tom, jak hudci dívku zakletou do lipového dřeva zachránili. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Od stromu k výrobku 

Žáci si přinesou s sebou něco ze dřeva. Společně si budou povídat o cestě, kterou 

muselo dřevo - strom podstoupit, než se stalo např. vařečkou, sirkou atd. Každý žák svou 

cestu „Odysseu jedné vařečky" popíše v první osobě. 

Př.: Bývala jsem statný javor, stávala jsem u cesty. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Na veliký balicí papír si každý žák nechá spolužákem obkreslit svou postavu 

v životní velikosti výrazným fixem. Postupně budeme prázdný obrys vyplňoval 

3.2 Člověk 

3.2.1 I .ročník 

Postavy 
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textem. Přitom se naučíme hodně věcí o tom, jak fungujeme, žijeme, jíme, vypadáme, 

myslíme, cítíme. 

Prstové divadlo 

Prohlédneme ruku, porovnáme prsty a pojmenujeme šije. 

Zahrajeme si prstové divadlo. Každý prst má jiný hlas a jinak mluví podle svého určení a 

vzhledu. Palec je trochu domýšlivý a má silný hlas, ukazováček je upovídaný a šprýmař, 

prsteníček je marnivý a parádivý. 

Děti udělají každému prstu na své nakreslené ruce vlastní obličej s odlišným výrazem, 

jinou barvou. Prst může mít i klobouk či čapku. 

Učitel s každým žákem, či spíše s jedním z jeho prstů, povede krátký rozhovor, děti se 

snaží zachovat styl řeči, barvu hlasu a charakter vybraného prstíku. 

Co všechno ruka může udělat? 

Každý žák vymyslí alespoň pět věcí, nakreslí je a napíše (kdo ještě neumí, nechá si 

je k obrázku napsat) - kreslit, hrát házenou atd. 

Abeceda těla 

Společně si budeme zkoušet konstruovat ze svých těl písmena, seznámíme se 

s abecedami těla, které existují, povíme si o prstové abecedě. 

Konkrétní úkol by mohl vypadat následovně: Učitel rozdělí třídu na několik skupin a každé 

zadá nějaké písmeno. Žáci se domluví a vytvoří písmeno ze svých těl. Snazší je „ležící 

varianta", ale písmena mohou být použita i pro „stojící" variantu (viz obrázek č. 1). 
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Obrázek 1 - děti představují slovo tma. 

Autoportrét 

Žáci s pomocí zrcátka dokreslí do obrysu hlavy svůj autoportrét - správnou barvu 

očí, vlasů, případné brýle, výrazné pihy, náušnice atd. 

Každý žák ostatním ukáže svůj autoportrét a popíše ho. Učitel žákům předvede, jak 

si popis představuje. Měl by říci např. po kom má oči, po kom vlasy či tvar hlavy atd., jak 

je spokojený s některým svým vzhledem, co, či koho připomíná, jak se umí tvářit, když o 

něco žadoní, co legračního o něm povídají rodiče či prarodiče. (Babička říká, že si nemyji 

oči, proto je mám tak černé, ... nerada si češu vlasy, tahá to, když na sebe koukám do 

zrcadla, vyplazuji na sebe jazyk, ...) 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Bříško - co nám chutná? 

Žáci si sesbírají materiál na koláž. Shání a vystřihují si obrázky svých oblíbených 

jídel, mohou použít i kusy obalů příslušných jídel, obrázky z krabic, z reklamních letáků. 

Žáci vytvoří koláž v bříšku svého panáka, mohou ji dokreslovat. 

Žáci mohou „obsahy" svých bříšek porovnávat, hodnotit, komentovat, o čem si myslí, 
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že je zdravéja naopak, po čem se asi tloustne, co kazí zuby, co je dobré pro oči atd. 

Každý si připraví vypravování na téma, co mi v životě nejvíc chutnalo, za jakých 

okolností. (Po návratu z nemocnice, na táboře, po plavání, s kým jsem to jedl). 

Přísloví: co to znamená? 

Žáci spolu s učitelem sesbírají co nejvíce přísloví, rčení, říkadel a básniček o jídle: 

Hlad je nejlepší kuchař. 

Doma jez, co máš, jinde, co ti dají. 

Polévka je grunt, kdo ji nejí, ten je špunt. 

Snídani sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři přenechej nepříteli. 

Jez proto, abys žil ! Nežij proto, abys jedl. 

Nejen chlebem živ je člověk. 

Písničky: 

Jedna dvě, Honza jde, nese pytel mouky, máma se raduje, že bude péct vdolky. 

Brambory pečený byly málo maštěný,... 

Za chleba dar, za díla zdar buď tobě Bože dík. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

v 

Šlápoty 

Každý si udělá obtisk své nohy (barvou na papír, do hlíny). 

Společně své nohy porovnáme, seřadíme od nejmenší do největší. Učitel sepíše na tabuli 

všechna pojmenování pro nohu, která děti napadnou - nožka, nožička, noha, šlápota, 

ťapka, hnáta, tlapa atd. Žáci si ke každé noze nakreslí obrázek příslušného majitele ( od 

mravenečka až po mamuta). 
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Každý žák si jednu nohu vybere a jejího majitele předvede v první osobě. (Hnáta - jsem 

hrozný obr, všechno pošlapu, každého přemůžu atd.) 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

3.2.2 II. ročník 

Řeč rukou 

Učitel s žáky probere, co je to neverbální komunikace. Samozřejmě velmi jednoduše a 

srozumitelně. Upozorní hlavně na to, kolik si toho říkáme, aniž bychom mluvili -

obličejem, postojem, gesty i oblečením. Žáci si společně s učitelem napíší a nakreslí 

takový „ ruční" slovník. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Pantomima 

Učitel naváže na učivo předchozí hodiny a vysvětlí, co je pantomima/aněco žákům 

pantomimou sdělí. Žáci rozdělení na několik skupin připraví krátký příběh, který zahrají 

pantomimou. Učitel každé skupině zadá téma (např.: výměna žárovky, slavnostní večeře, 

hodina tance atd.). 

Každv isme jiný a přece jsme stejní 
v 

Učitel žákům rozdá spoustu portrétů velmi rozdílných lidí na fotografiích v co 

největší velikosti, ideálně 1:1. Každý žák by měl mít dva portréty. Úkolem bude popsat své 

dva portréty ze dvou odlišných hledisek / na dvě poloviny papíru./ První popis si bude 

všímat toho, co je na portrétech stejné, druhy odlišností (viz obrázek č. 2). 

Doložím ukázkou při obhajobě. 
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Obrázek 2 

Mňam, mňam, mňam, příště si zas dám 

Téměř každý žák někdy viděl nějaký z pořadů o vaření. Učitel může podobný pořad 

s dětmi nasimulovat. Ujme se role moderátora a šéfkuchaře, vytvoří pracovní týmy a zadá 

úkoly. Každý tým si musí připravit recept na nějaký zdravý salát /vypomohou babičky a 

maminky/ a děti v určitý den přinesou do školy ingredience k jeho výrobě. Každý tým svůj 

salát připraví, nazdobí a naservíruje. Ostatním vysvětlí pracovní postup a napíše recept. 

Každý tým napíše hodnocení salátů ostatních. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Kdvž nás bolí bříško 

Učitel navodí situaci, při které jsme to s tím vším jídlem a dobrotami trochu 

přehnali a nyní nás začíná bolet břicho. Když bříško bolí, jak se cítíme? Nejdříve si to 

zkusíme představit (sugestivní motivace), učitel - zavřete oči, představte si divný pocit 

kolem žaludku. Děti se snaží bolest břicha představit a namalovat. Snaží se namíchat 

barvy, které vyjadřují bolestivé a nepříjemné pocity - bolavé bříško. Na „bolavý" papír 

žáci napíší rozházeně všechny pocity, které při bolesti břicha mají. 

Př.: Svíravý pocit, husí kůže, zpocené ruce, chuť stočit se do klubíčka, tlak v bříšku atd. 
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Hlad je nejlepší kuchař 

Učitel přísloví vysvětlí a upozorní na rozdíl mezi naším dnešním nadbytkem jídla a 

hladem našich předků nebo lidí a dětí z jiných zemí. 

Každý žák se doma zeptá některého z prarodičů na jídlo jeho dětství, jaké bylo, kolik ho 

bylo, kdy ho bylo nejméně a kdy mu nejlépe chutnalo. Společně si potom žáci vzpomínky 

svých prarodičů a rodičů budou vyprávět. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Co má noha zažila 

Každý žák se zamyslí, co všechno jeho nohy zažívají, co umí, po čem šlapou, co se 

jim kdy přihodilo. Vyberou si jeden zážitek a ten ostatním převypravují. (Jednou má noha 

běhala bosá v písku a šlápla na ostrý kámen, tekla mi z ní krev, jindy mou nohu píchla 

včela na chalupě v trávě. Celá otekla, atd.) 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

3.2.3 III. ročník 

Máme pod čepicí! 

Každý žák si přinese nějakou oblíbenou pokrývku hlavy, která už něco zažila, má 

určitou historii, vzpomínky / kšiltovky, kulichy, helmy, klobouky, šátky atd./. Učitel 

žákům představí následující plán: Na závěr hodiny zde proběhne módní přehlídka 
v 

zaměřená na doplňky spojená se soutěží o nejzajímavější životopisný příběh. Každý žák si 

napíše příběh své čepice / od koho ji dostal, kdy a jak ji dostal, co s ním zažila, případně 

příhodu s někým, kdo ji nosil dřív/. Příběh může mít nejvíce deset vět. Při závěrečné 

přehlídce každý svůj příběh převypráví a žáci je společně vyhodnotí. 
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Co mám nejraději já! 

Vrátíme se k receptům a pracovním postupům. Tentokrát individuálně každý žák 

přinese recept na své nejoblíbenější jídlo a napíše postup jeho přípravy (může přinést i 

na ochutnání). Při společném představování svých jídel se každý pokusí přesvědčit ostatní, 

že jeho jídlo je nejlepší a proč (řekne jak voní, křupe, rozplývá se na jazyku atd.). 

Zářivý úsměv 

Učitel s žáky rozvine diskuzi o reklamě, povídá si s nimi o tom, jak reklamě věří, 

nakolik ovlivňuje jejich touhy a přání, které reklamy se jim líbí. Upozorňuje žáky na 

nutnost kritického myšlení a filtrace všech vjemů, kterými reklama „útočí". Zároveň si žáci 

vzpomenou na různé reklamy, které znají (bude jich jistě spousta) a na nich si uvědomí, co 

je pro reklamu důležité a co má obsahovat. 

Úkolem žáků bude vytvořit reklamní plakát do zubní ordinace. Na papír formátu A3 

vymyslet a nakreslit reklamu na zubní kartáček, pastu, zdravou stravu, žvýkačky bez cukru 

aj. Mohou použít bubliny s textem, fotky, koláže, básničky, slogany atd. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Rodový strom 

Jako motivace a uvedení do problematiky by bylo nejlepší navštívit s celou třídou 

některý ze zámků, ve kterém je zobrazený rodokmen celého šlechtického rodu. Případně 

uskutečnit návštěvu pouze virtuálně pomocí dokumentárních filmů, fotografií, obrázků. 

Učitel s žáky promluví o kořenech každého z nás. 

Výzvou pro každého žáka bude něco ze svých kořenů poodhalit, vytvořit rodový strom své 

rodiny. 
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Každý žák sežene fotky svých rodičů, sourozenců, prarodičů, tet a strýců. S pomocí učitele 

si vytvoří rodový strom. Budou-li ochotni angažovat se i rodiče a prarodiče, může strom 

zasáhnout hlouběji do minulosti k předkům a prapředkům. Ke každému členu úzké rodiny 

žáci napíší nějakou veselou nebo zajímavou příhodu, něco o nich, kratičkou historku, 

zajímavou schopnost nebo vlastnost. Celý strom tak oživí jedinečný komentář, aby strom 

nebyl jen přehlídkou jmen, ale především zajímavou výpovědí o rodině každého dítěte. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

O mé rodině a líné zvířeně 

S rodovým stromem můžeme dál pracovat. Na úvod si učitel s žáky popovídá o 

rodinných historkách, které se tradují v každé rodině, o zkreslující paměti, různých 

pohledech každého člověka na tutéž věc. 

Poté si každý žák vybere jednoho člena rodiny a zavzpomíná na nějaký zážitek, veselý či 

smutný, který s ním prožil. Zážitek ostatním přiblíží krátkým vyprávěním. Pro zajímavé 

srovnání poté žák osloví onoho aktéra společného prožitku a požádá ho, aby tentýž zážitek 

vyprávěl ze svého pohledu a podle svých vzpomínek.(A poprosí ho, aby příběh také 

napsal.) Zajímavé bude porovnání obou příběhů, které bude každý ostatním při společné 

diskuzi prezentovat. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

V 

Povídej, povídej 

Učitel vysvětlí a ukáže názorně, jak vypadají rozhovory s různými zajímavými 

osobnostmi, publikované v novinách a časopisech. 

Každý žák si vybere někoho ze svého stromu a připraví si pro něj otázky do rozhovoru. 

Otázky žáci vytvoří společně s učitelem. Rozhovor bude zaměřený na záliby a preference 
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zvolené osoby, její životní mezníky, plány do budoucna. Žáci požádají zvolené osoby o 

napsání odpovědí a hotové rozhovory si žáci mohou vzájemně číst a hodnotit. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Milá maminko 

Každý z nás si nosí v sobě spoustu věcí, které těm ostatním nikdy neřekne a nebo 

velmi zřídka. Málokdy toho druhého pochválíme, sdělíme mu, co se nám na něm líbí, co 

pro nás znamená. Takové věci se špatně říkají. Ale každý je moc rád slyší. Dobrou formou, 

jak podobné věci sdělit, je dopis. 

Každý žák si vybere opět jednoho blízkého člena rodiny a napíše mu dopis, ve kterém se 

dotkne následujících oblastí.: „Proč tě mám rád, co se mi na tobě líbí, co tobě a sobě přeji." 

Př.: „Milá moje úžasná sestřičko, mám tě moc ráda, protože mi vždycky pomůžeš, když tě 

potřebuji. Je s tebou legrace a dáváš prima dárky. Přeji ti, abys měla na vysvědčení jen 

samé jedničky." 

Skrytý svět uvnitř 

Hodinu učitel otevře otázkami typu: „Jak si představujete ledviny, střeva, žaludek 

atd.?" Nechá žákům prostor pro diskuzi. 

Poté navrhne, aby se každý pokusil svou představu nějak zachytit. Žáci si opět obkreslí své 

postavy na veliký papír a do nich vkreslí své vnitřní orgány, jak si je představují, jak je cítí, 

jakou s nimi mají zkušenost. 

Učitel přinese anatomické atlasy (odpovídající věku) a žáci své představy zkorigují a 

upraví, Každý zakreslený orgán žáci opatří komentářem, názvem, popisem jeho funkce, 

popisem péče o něj a popisem subjektivního prožitku s daným orgánem. 
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Př.: Žaludek 

Rozkládá potravu, aby ji tělo mohlo přijmout. 

Nepřejídáme se. Vyhýbáme se moc mastným a hodně kořeněným jídlům. 

Někdy mi žaludek řekne: „A dost!" A už nemůžu sníst ani sousto. Někdy se zvedne 

nahoru a cítím ho až v krku atd. 

Pohvblivv vříběh 

Každý žák si sepíše co nejvíc sloves, činností, které vykonávají jeho nohy. (Běhat, 

tančit, hopsat, klopýtat, skákat, loudat se, kulhat, kopat apod.) 

Úkolem bude napsat příběh, ve kterém budou použita všechna napsaná slova. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

3.2.4 IV. ročník 

Ucho 

Učitel zadá úkol napsat příběh, ve kterém se třikrát vyskytne slovo ucho pokaždé 

v jiném významu. (Např. ucho jako houba, ucho u hrnce, tašky, ucho jako 

člověk - hlupák.) 

Cvičení vro uši 

Učitel si připraví pro žáky věci vydávající různé zvuky, ale schová je tak, aby je 

žáci neviděli - šustění, škrábání, skučení, vrzání, ťukání, svištění, kapání atd. Jednotlivé 

zvuky žákům předvádí (třeba za stolem) a žáci hádají, čím je zvuk vyluzován, co ho 

vydává. Ještě jednodušší by bylo mít zvuky nahrané. Každý zvuk se žáci pokusí vyjádřit 

pomocí různých citoslovcí. ( Ťuk, vrrrz, šššš, glo, bum, aúúú,...) 

Na závěr každý vymyslí příběh o pěti větách s co největším množstvím citoslovcí tak, aby 
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dával smysl. 

Př.: Ťuk, ťuk, ťuká voda na střechu, lije jako z konve. Cák, ozvalo se z venku. Áááách, 

následoval výkřik... Šplouch, šplouch, bééé, bééé, Máša spadla do louže a teď pláče. 

Co to slyším? 

Často si vůbec neuvědomujeme, jak rozmanité zvuky nás obklopují, neboť je 

filtrujeme a soustředíme se pouze na ty pro nás důležité. Žáci si vyzkouší hodinu 

zaznamenávat co nejpoctivěji všechny zvuky, které uslyší. Vzniknou jistě zajímavé 

záznamy, které budou vypovídat o atmosféře a charakteru místa. 

Př.: Hukot počítače, klapání kláves, štěkot psa, vrznutí dveří, meluzína. 

Oko, do duše okno 

Učitel vyvolá diskuzi na toto téma. Kolik o nás prozradí oči? Souvisí nějak 

charakter s barvou očí? Proč se při rozhovoru každý chce dívat druhému do očí? Co si 

vybavíme pod pojmy „kočičí" oči, „psí" oči, „orlí" zrak? Dokážete si svůj život představit 

bez očí a zraku? 

Každý žák napíše a ke každé otázce uvede alespoň šest odpovědí. 

Na co se rád dívám? Co bych raději neviděl? 

v 

Příběh o Pinocchiovi 

Učitel žákům převypráví příběh o dřevěném panáčku Pinocchiovi, především o 

jeho „prokletí". Při každé lži mu narostl kousek nosu. (I malým dětem se sahá na nos, jestli 

nelžou a „podle nosa poznáš kosa".) 
* 

Úkolem žáků bude napsat si deset vět, z nichž některé budou pravda a jiné lž i^ke každé 

nakreslit hlavičku bez nosu. Poté žák předá své věty sousedovi a ten po jejich přečtení 

47 



každé hlavičce dokreslí nos (krátký, bude-li věta pravdivá a dlouhý v opačném případě). 

Na závěr žáci vyhodnotí, jestli správně oddělili lež od pravdy. 

Na konci si třída promluví -tom, jak těžko se pravda pozná a jak snadno se člověk do lži ^ 

zamotá. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Panoptikum 

Žáci si přinesou obrázky pěti lidí s různým výrazem ve tváři (vztek, smích, smutek, 

pláč, arogance, nuda). 

Učitel uvede situaci: „Tito lidé se ráno potkali ve výtahu a ten se s nimi zastavil 

v mezipatře, nic se nestalo, ale nemohou se dostat ven. Každý z nich řekne jednu větu, 

jakou?" 

Př.: Vztek - „Já se na to vykašlu!" 

Smutek - „To se může stát jenom mně, ach jo." 

Co vypráví pravá ruka levé? 

Co by si tak naše ruce povídaly, kdyby mohly mluvit? 

Každý žák si vymyslí rozhovor pro své ruce. 

Př.: P.: „Nakresli mi obrázek, já ti podržím papír." 
v 

L.: „Děkuji, můžeš mi ho dát trochu více doprava?" 

Doma chutná nejlépe 

Učitel žákům pustí některý díl z naučného pořadu pro děti Doma chutná nejlépe. 

Jedná se o cyklus dokumentů, vyprávěných dětmi z různých koutů celého světa, o jejich 

kuchyni, jídlech a stravovacích návycích. 
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Třída se společně s učitelem pokusí vytvořit článek (na film si asi netroufneme) o naší 

české kuchyni. Článek žáci obohatí obrázky , fotografiemi, recepty. Učitel dětem pomůže 

se strukturou článku (popis typické snídaně, oběda, večeře, oblíbené nápoje, potraviny; 

kam chodí Češi nejčastěji nakupovat?...). 

Př.: Snídaně u nás doma většinou vypadá takhle: Celá rodina se sejde u stolu. Mamka pije 

kávu, táta a já kakao a Kačka dostane mléko. Nejraději mám čerstvé rohlíky s máslem. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

3.3 Věci 

3.3.1 I. ročník 

Oživlé předměty 

Učitel nechá žáky donést svou oblíbenou věc. Hračku, předmět z domácnosti, kus 

oblečení, prostě cokoliv přenosného, k čemu má dítě vztah. Hodina může začít posezením 

na koberci, při kterém si děti své předměty ukážou a představí. Při představování však 

musí být využitý princip oživení předmětu a musí být vedeno v první osobě. 

Př.: Hrnek na čaj. „Dobrý den, zdravím vespolek. Ač je vám to jistě zcela zřejmé, přesto 

vám to ujasním. Jsem čtvrtlitrový, keramický hrnek na čaj. Čaj! To zdůrazňuji. Nemám rád 

kávu." 

v 

Oživlé předměty hrají divadlo 

Učitel určí tří až čtyřčlenné skupiny a zadá úkol. Vymyslet společně kratičký 

příběh, ve kterém budou figurovat všechny jejich předměty. Děti ho nacvičí jako divadlo 

(zachraňování jednoho z předmětů, společné putování za nějakým cílem, atd.). Učitel může 

dětem vyprávět některý příběh či známou pohádku, ve kterých figuruje oživlá věc. Po 

určité době přípravy si žáci své příběhy vzájemně zahrají. 
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Jak to všechno může dopadnout? 

Učitel dětem přečte kus nějakého příběhu a v klíčovém okamžiku děje četbu přeruší. Žáci 

se pokusí dovyprávět příběh dle své fantazie. 

Kreslený příběh 

Každý žák si vymyslí krátký příběh a zachytí ho do pěti obrázků (komiksu). Poté 

ho předá svému sousedovi a ten podle obrázků zkusí příběh vypravovat. Pro zajímavost 

žáci nakonec srovnají původní a převyprávěný příběh. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Štafeta 

Celá třída společně vymyslí veselý příběh na určité téma. Učitel řekne první větu 

příběhu a každý žák přidá další. Příběh bude mít tolik vět, kolik je žáků. Učitel věty zapíše 

a nakonec příběh ještě jednou přečte vcelku. 

Hádei. hádej hadači 

Učitel nechá žáky hmatem prozkoumat jeden z mnoha předmětů, ukrytých 

v uzavřené nádobě či pytli. Zák, pozná-li, čeho se dotýká, pokusí se popsat své vjemy a 

ostatní hádají, o jaký předmět se jedná (struktura, textura, materiál, velikost, teplota, může 

zkusit odhadnout i barvu). 

Potom si každý svůj předmět nalepí na veliký papír a domaluje k němu pozadí (ke kartáčku 

dokreslí pastu, umyvadlo, zrcadlo, k hřebenu vlasy, k hřebíku kladivo s prknem a 

podobně). Při společném hodnocení každý vysvětlí, proč volil právě takové pozadí a řekne, 

jak se v něm jeho věci cítí. 
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Kouzlení s pozvánkou, indiánská inspirace 

Třída společně vyrobí pozvánky na konkrétní třídní či školní akci. Zvolila jsem si 

jako příklad podzimní listopadovou akci Strašidelný večírek. Při společné práci na 

pozvánce žáci přicházejí na klíčové prvky pozvánky. 

Nejdříve se žáci pokusí nalézt a vytvořit papír, který by odpovídal pozvánce na Strašidelný 

večírek. Hodil by se bílý, obyčejný kancelářský? Nebo bude lepší barevný, starý, 

začouzený, střapatý? Společně vytvoří papír, který bude přesně odpovídat Strašidelnému 

večírku (opalování pupíru, kapání voskem, vytváření tajemných struktur obtiskováním 

různých materiálů atd.). 

Takto připraveni budou žáci pokračovat v práci na pozvánce. Protože ještě všichni neumí 

psát, učitel nabídne jiný způsob, jak ostatním sdělit důležité informace. Inspirací může být 

obrázkové písmo indiánů. Děti se samy pokusí přijít na to, co musí pozvánka obsahovat a 

jaká sdělení nesmějí chybět a poté všechny důležité informace nakreslí pomocí 

jednoduchých obrázků - znaků. 

Př.: Hodinky - v kolik hodin večírek začíná. 

Měsíc a padající list - datum, listopad. 

Počet čárek - kolikátý den v měsíci. 

Maska, lampion, prskavka, dýně - co mají mít účastníci. 

Škola - místo konání večírku. 

Tančící strašidla - jde o rej masek strašidel a duchů. 

Velká kniha abecedy 

Celá třída společně vytvoří svou první knihu a bude to kniha abecedy. Učitel 

rozdělí mezi žáky jednotlivá písmena. V ideálním případě bude každý žák pracovat 
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s jedním písmenem, které zpracuje na čtvrtku formátu A2. Úkol nabízí mnoho možností, 

jak stránku zpracovat. Vedle samotných znaků písmene v jeho psané i tištěné podobě 

mohou žáci vymyslet a nakreslit zdobnou iniciálu, nalepit na papír vystřižené obrázky věcí, 

zvířat a lidí, kteří tímto písmenem začínají, na ukázce krátkého textu označit všechna svá 

písmena, vymyslet kratinké říkadlo, hádanku a další. Na své stránce mohou žáci pracovat 

v delším časovém rozpětí, využívat technik koláže, frotáže, kopírování, malby, grafiky. 

Vyvrcholením jejich práce bude vytvoření společné Knihy abecedy, kterou mohou děti 

třeba slavnostně věnovat příštím prvňáčkům. 

3.3.2 II. ročník 

Můi dům, můj hrad 

Na začátku učitel nechá děti spontánně vyprávět o domě, ve kterém bydlí (třeba 

v kruhu na koberci). Potom každý žák svůj dům namaluje a malbu po zaschnutí s pomocí 

učitele opatří popisky (počet bytů v domě, pokoje, sklep, kočárkárna, garáž, půda, terasa, 

balkon atd.). 

Hudba mého domu 

Žáci dostanou za domácí úkol jedno odpoledne zaznamenat s pomocí rodičů 

všechny zvuky, které v jejich domě znějí. 

Př.: televize, hučení pračky, vrčení ledničky, vrzání vstupních dveří, vyzvánění telefonu, 
v 

cinkot zvonku, křik miminka, štěkání psa atd. 

Každý žák potom ve škole svou „hudbu" ostatním přečte a pokusí se zvuky napodobit. 

Společně s pomocí učitele si mohou některé zvuky zaznamenat jako citoslovce a píseň si 

pak „zazpívat". 

Př.: Vrzy, vrzy, mňau, mňau, mňau, hou, auuuu, béé, béé, cink, cink, šššššš,... 
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Tišší společníci 

Učitel si se žáky popovídá o množství věcí, které je obklopují, které používají a 

které si často ani neuvědomují, č i je berou jako samozřejmost. Poté zadá úkol, aby každý 

žák vybral ze svých věcí doma pět, bez kterých by se obešel a_pět, bez kterých nikoliv. 

Svou volbu se pak žáci pokusí ostatním vysvětlit a zdůvodnit. Na závěr si žák vybere 

z každé skupiny jednoho zástupce a k němu napíše zdůvodnění, proč by danou věc mohl, 

či nemohl postrádat. 

Věci pro radost - dárky 

Učitel vyzve děti, aby si zavzpomínaly na dárek, který jim udělal nej větší radost a 

komu kdy také oný udělaly dárkem radost. Poté každý žák napíše popis dárku, ze kterého 

se nejvíce radoval a přidá vyprávění o způsobu, kterým ho dostal. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Kouzlení s pozvánkou, chutě a vůně 

\amM* 

Pomocí burzy nápadů žáci vymyslí co nejvíc možností, kam pozvat /na výstavu, 

divadlo, rockový koncert, koncert vážné hudby, vědeckou konferenci, svatbu, oslavu 

narozenin, pohřeb, křtiny atd./. Každý nápad napíší na lísteček a vhodí do krabice. Po 

jednom budou lístečky vytahovat a vymýšlet k nim přídavná jména. Například křtiny -

růžové nebo modré, sladké, voňavé, veselé atd. 
W 

Vědecká konference - brýlatá, vážná, šedivá, důležitá atd. 
A 

Při vyslovení každé z vymyšlených možností se dětem vybaví určitý pocit, dojem, vůně, 

barva. Dobře udělaná pozvánka by měla něco z toho zachytit. Žáci si prohlédnou pozvánky 

1 
na různé akce, posoudí, zda zachycují něco z podstaty akce, na kterou zvou a jak. Na závěr 
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zkusí poznat účel pozvánky pouze na základě jejího vzhledu /barvy, volby písma, 

papíru,.../. 

V další etapě si každý žák vylosuje jeden lísteček z předchozí hodiny, na kterém je název 

určité akce spolu s přídavnými jmény. Poté se pokusí vyrobit svou pozvánka na tu 

konkrétní akci a respektovat přitom její charakter s pomocí přídavných jmen. Např. 

pozvánka na křtiny malé holčičky bude na růžovém, jemně průsvitném papíru, ozdobená 

voňavou skořicí, vyvedená modrým kudrnatým písmem (aby vypadalo krajkově). Inspirací 

žákům bude sbírka rozmanitých pozvánek a pozvánka na Strašidelný večírek, kterou se 

budou řídit, aby nezapomněli - kdo zve^kam, kdy a na co. 

Lexikon kouzel 

Druhou knihou, kterou žáci společně vytvoří, bude lexikon kouzel, ve kterém 

budou nejen kouzelná zaříkávadla a magické runy, ale hlavně spousta všedních i 

kouzelných předmětů. Každý žák opět zpracuje jeden list knihy na čtvrtku formátu A3. 

List nejdříve barevně upraví, aby se dobře hodil k účelu knihy, a poté si vybere jeden 

z všednodenních předmětů, které ho obklopují. Zvolený předmět žák nakreslí či nalepí na 

svou čtvrtku a popíše jeho použití. 

Př.: Krabička na svačinu. Krabička uchovává jídlo, například jablka, sušenky, rohlík 

s máslem, jogurt, a přenáší ho z domova do školy, aby jídlo neušpinilo sešity a učebnice. 

Potom každý žák svému předmětu vymyslí novou, kouzelnou vlastnost či funkci a 

zaříkávadlo, kterým předmět kouzelnou vlastnost získá. 

Př.: Když se řekne: „Čáry, máry, černý vlas, 

krabička je plná zas." 

Prázdná krabička se zas naplní tím, na co má její vlastník největší chuť. 

Děti tuto proměnu výtvarně zpracují na svůj list knihy a na závěr ze všech listů učitel sváže 
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knihu o kouzelných, ozvláštněných předmětech kolem nás. 

3.3.3 III. ročník 

Kouzlo starých věcí 

Každý žák doma zapátrá po starobylém předmětu, který má svou historii, paměť, 

rodinných pamětníků nechá o předmětu co nejvíce vyprávět. Ve škole si žáci předměty 

vzájemně představí a seznámí se s jejich historií. Poté každý žák ke svému předmětu 

napíše vypravování v první osobě. 

Př.: Jsem mosazná váha, je mi sto let a zažila jsem víc věcí, než vy všichni dohromady. 

Vážila jsem mouku, máslo a cukr ještě prababičce Najmanové a to byla nějaká kuchařka! 

Takové už dneska nejsou atd. 

Předměty, které nám změnily život 

Učitel žáky upozorní na mnoho předmětů, které dnes běžně využíváme a bez 

kterých si neumíme život už ani představit a přitom ještě naše babičky žily bez nich 

(automatická pračka, telefon, televize, lednice, počítač, automobil a další). Každý žák si 

z předmětů vybere a popíše svůj jeden den, jak vypadá, využívá-li daný předmět. Na 

druhou polovinu papíru pak popíše svou představu o tom, jak by jeho den vypadal bez 

tohoto předmětu. Na závěr se pokusí oba dny a jejich rozdílnost zhodnotit. (Byl by den bez 

počítače zajímavější nebo nudnější? Potkal bych víc kamarádů? Získal bych méně 

informací? atd.) 

Dům mých snů 

Učitel si s žáky prohlédne různé časopisy a knihy o bydlení, jeho historii i 

se svolením rodičů předmětyči jeho fotografiiyvezme do školy. Předtím si od 
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současných trendech. Podívají se na atriové domy Etrusků, antické paláce, gotické hrady, 

renesanční a secesní domy, funkcionalistické vily, panelové domy, terasové domy, 

ekologické stavby, eskymácké jurty, indiánská teepee a další. Takto vybaveni se žáci 

pokusí vymyslet, nakreslit či zkonstruovat pomocí krabiček dům svých snů a poté jej 

popsat. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Kouzlení s pozvánkou, muzeum kuriozit 

Na rozcvičení dostanou žáci hromadu popletených, nedokončených pozvánek s 

chybějícími údaji, nespisovnými výrazy, nevhodně zvoleným oslovením a pokusí se 

napravit chyby. Poté vymyslí každý žák podobně zmatenou pozvánku pro svého souseda, 

který ji opraví a upraví do správné podoby. 

Rozcvičeni opravováním nesmyslných pozvánek si žáci naopak zkusí zahrát na jakési 

muzeum kuriozit. Učitel vyhlásí soutěž o nej... pozvánku. Žáci dostanou k dispozici široký 

výběr nej... pozvánek - nejveselejší, nej starobylejší, nejpřísnější, nej barevnější, ...a každý 

svou nej pozvánku zpracuje, ovšem s respektem ke všem dosud probraným zásadám 

tvořícím správnou pozvánku. 

Trochu iiné pohádky 

Třetí společná kniha bude kniha pohádková, ale trochu netradiční. Učitel nechá 

každého žáka vylosovat si kartičku s názvem určitého předmětu ( např. hodiny, taška, 

kabát, bota atd.). Každý žák jeden předmět zpracuje v co nejširší a nej rozmanitější škále 

podob na čtvrtku o formátu A3. Využívat žáci mohou techniku koláže, kresby a malby. 

Př.: Hodiny sluneční - Ukazují čas pomocí stínu. Musí svítit slunce. 

Hodiny přesýpací - Odměřují čas padajícím pískem z jedné nádoby do druhé. 
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Hodiny věžní - Zdobí věže, jsou veliké a krásně zdobené. 

Na závěr každý vymyslí a napíše pohádku, do které obsadí všechny typy a příklady daného 

předmětu, jak je předtím výtvarně i slovem zpracoval. 

Př.: Pohádka o zastaveném čase 

V jednom království lidé tak rádi měřili čas, že každý měl doma alespoň troje hodiny; 

přesýpací, sluneční a ještě cibulové a stále je kontroloval a díval se na ně. Několikrát denně 

se ještě zaběhl podívat na věžní hodiny kostela. Až se pán času rozzlobil a všechny hodiny 

zastavil. 

Hotové listy knihy učitel opět sváže do pohádkové knihy a děti si je potom můžou ve 

volných chvílích prohlížet a číst. 

3.3.4 IV. ročník 

Doba spotřeby 

Učitel zadá žákům přípravný úkol na doma, při kterém je nechá vybrat si dvacet 

předmětů ze svého okolí a seřadit je podle délky jejich životnosti. Některé vydrží jen 

hodiny a dny, jiné vydrží léta. Ve škole může tento materiál posloužit ke společné diskuzi 

na téma odpadů, plýtvání, honba za novými věcmi, neúcta k předmětům. 

Pokračováním této diskuze bude samostatná práce žáků. Každý si vybere tři 

předměty z celé škály, jeden s velmi krátkou dobou spotřeby, jeden se středně dlouhou, 

jeden s velmi dlouhou životností. Záci ke každému z nich napíší ve druhé osobě jakousi 

perspektivu do budoucna, načrtnou danému předmětu vizi jeho života. 

Př.: Pasta na zuby. 

Milá pasto, nejprve tě čeká několik týdnů v regálu spolu s dalšími pastami ve voňavém 

obchodu zvaném drogerie. Budeš-li zakoupena, čeká tě jen pár dnů, možná týdnů. Každý 

den z tebe kousek vymáčknou a budeš se scvrkávat a zmenšovat, budeš sloužit, zoubky se 
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budou krásně lesknout atd. 

Rozhovor pamětníků 

Žáci si přinesou do školy dva staré, opotřebované, poničené a vysloužilé předměty. 

Nechají se jimi inspirovat a vymyslí rozhovor mezi nimi. Budou společně vzpomínat na 

život, nasazovat na špatné zacházení s nimi, pomlouvat či chválit své majitele a podobně. 

Př.: Dva staré hrnce, Petr a Emil 

P.: „Jo, jo, všechno už mě bolí. Udělal se na mně hrb, nátěr mám oloupaný, co vařím, 

všechno připálím." 

E.: „Jako bys mi mluvil z duše! A to se mi ještě ke všemu utrhlo ucho." 

Óda na majetek 

Každý žák si vybere jednu věc, ke které má vřelý vztah, m á j i rád a něco s ní zažil. 
j 

Učitel žákům představí a na ukázkách předvede, co je to óda a zadá úkol vytvořit ódu na 

jejich oblíbenou věc. Úkol bude ztížen o to, aby óda měla legrační a lehce patetické 

zabarvení. 

Př.: Ó má zlatá myčko, jak jsi líbezná! Jak harmonicky zní tvůj tichý šum, jak velkolepě 

hučí tvé trysky!... 

v 

Není všechno zlato, co se třpytí 

Učitel dětem vysvětlí toto rčení a poté zadá úkol. Žáci se pokusí přijít na několik 

věcí, které se tváří jako zlato, jsou na ně velkorysé reklamy, jsou drahé, luxusní, a přitom 

zbytečné a k životu nepodstatné. Společně si na toto téma s učitelem popovídají a vyjádří 

své názory. Poté si vyberou věc, která vypadá všedně, přesto je pro život důležitá a 

potřebná. Každý žák si připraví prezentaci této věci, při které se pokusí ostatní, pomocí své 
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výmluvnosti, pádných argumentů i jemné manipulace, přesvědčit o důležitosti zvoleného 

předmětu. Vlastně mu udělat co nejúčinnější reklamu. 

Doložím ukázkou při obhajobě. 

Od počátku ke konci 

Tento úkol učitel povede formou zábavného laboratorního pokusu. Úkolem žáků 

bude vymyslet si, nalézt a přinést do školy předmět z materiálu, který může snadno a 

rychle měnit svou podobu či být zničen. Ve škole každý žák svůj pokus demonstruje a poté 

ho výtvarně zachytí do několika po sobě jdoucích fází a ty doplní slovním popisem. 

Př.: Jablko, nakousnuté jablko, zpola snědené jablko, ohryzek, stopka. 

Svíčka, svíčka se změklými kraji, částečně rozteklá svíčka, kaluž vosku s knotem, utopený 

knot ve vosku. 

Čerstvá květina ve váze, květina se svěšenou hlavou, zhnědlý květ, černající stonek, 

opadané okvětní lístky. 

Kouzlení s pozvánkou 

Třída má již s pozvánkami značné zkušenosti, proto si tentokrát žáci vyzkoušejí 

vytvořit pozvánku na konkrétní akci pomocí počítače ve Wordu. Zmíněnou akcí bude např. 

výstava dětských prací v regionálním muzeu na téma „Moje vysněné auto". Žáci si nejprve 
v 

vytvoří návrh, který se s pomocí učitele pokusí realizovat v počítačovém programu a 

posléze v několika kopiích vytisknout. Během práce se žáci naučí zvětšovat a zmenšovat 

písmo, měnit jeho typ, používat barevné akcenty, pracovat s obrázkem atd. 

Záznamy z cest 

Každý žák si vybere svůj nejoblíbenější a především nejčastěji využívaný dopravní 
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prostředek. Může to být kolo, kolečkové brusle, lyže, brusle, koloběžka a další. Poté žáci 

napíší takový krátký cestopis, ve kterém zmapují cesty svého dopravního prostředku. Kde 

všude byl, co viděl, zažil. Cestopis mohou doprovodit obrázky, fotografiemi zmiňovaných 

míst, údaji o spotřebě pohonných hmot a podobně. Hotové cestopisy může učitel nechat 

svázat a vytvořit tak další knížku, tentokrát cestovatelskou, dobrodružnou a objevitelskou. 

3.4 Zpráva o modré planetě 

V. ročník 

Pátý ročník je zpracován samostatně formou celoročního projektu s hlavním 

těžištěm ve slohovém učivu, který však integruje také učivo z přírodovědy, výchovy ke 

zdraví, vlastivědy a výtvarné výchovy. Proč jsem právě pátý ročník takto vyčlenila? 

Domnívám se, že je to ročník v podstatě přelomový, ukončuje první stupeň, připravuje 

žáky na odlišný model výuky, stoupající nároky na samostatnost, samostudium,... 

Dlouhodobý projekt je výzvou pro učitele i žáky, umožňuje zpracovat zvolené téma do 

hloubky, prohlédnout si ho z mnoha stran a úhlů, nabízí širokou škálu možných činností, 

kontinuitu a přehlednou strukturu. 

Projekt navazuje na učivo předchozích ročníků, rozšiřuje ho a posouvá dál. Projekt 

je konstruktivní a propojující ze své podstaty a snažila jsem se, aby splňoval co nejvíce 

principy tvořivé výuky. To znamená, že využívá netradiční formy výuky - jako je práce ve 

v 

skupinách, burzy nápadů, diskuze, kontakt s odborníky atd. Preferuji problémové úlohy 

podporující divergentní myšlení, didaktické hry,... 

Motivace 

Celý projekt uvedu příběhem o vzniku vesmíru, života na Zemi a určité 

pravděpodobnosti, že kdesi v nekonečných a nepředstavitelných prostorách vesmíru 
« 

existuje podobný'či zcela jiný život, jiná inteligence. /Domnívám se, že téma 
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„mimozemšťanů" je pro deseti a jedenáctileté děti vzrušující a mělo by korespondovat 

s látkou probíranou v přírodovědě - o Zemi ve vesmíru, pohybu planet, významu Slunce 

atd./ Lidstvu se dosud nepodařilo překonat rychlost světla a vesmírné vzdálenosti jsou pro 

lidský život příliš ohromné. Vznikl však projekt, který hledal možnosti jak o sobě - planetě 

Zemi - předat informace, zanechat zprávu v případě veliké katastrofy, uchovat „esenci" 

inteligence, kultury a vědomostí lidstva. Jedná se o obrovský objem dat, díky moderním 

informačním technologiím je však možné na malé ploše, disku o průměru několika 

centimetrů, zakódovat například celé dějiny lidstva a podobně. Informace v této podobě 

teď putují na družicích vesmírem a čekají. Lidstvo se však stále mění a vyvíjí, stále přibývá 

informací a skutečností, situaci ztěžuje rozmanitost kultur a národů, klimatických pásem. 

Je potřeba stále znovu mapovat situaci. 

Necháme se inspirovat a na této "Zprávě o Modré planetě" se budeme podílet i 

my. I když naše objevy nebudou na družici obíhat Zemi, přispějí k lepšímu poznání naší 

země a kdo ví, nebudou -li jednou využity třeba právě do informační banky naší civilizace. 

Čeho se však bude naše zpráva týkat? Musíme vycházet z našich možností a 

zároveň se zabývat něčím důležitým a naší planetě potřebným. Napadá mě , že 

nejdůležitější je, aby se nám na Zemi dobře žilo a aby se Zemi žilo dobře s námi - a tím, že 

tomu tak je, si nejsem jistá. Obor, který se tímto zabývá, se cizím slovem označuje jako 

ekologie. 
v 

Poté, co žáci vyslechnou tento příběh a budou-li mít tu potřebu, prodiskutují 

ho, dozvědí se odpovědi na své dotazy atd., učitel vyhlásí burzu nápadů k tématu Modrá 

planeta. To znamená/nechat žáky vypsat všechny nápady týkající se Modré planety. 

V čem všem je naše planeta zázračná? Má atmosfé cy které na ní můžeme žít, 

dýchat, vyvíjet se. Má vodu, která dává život rostlinám, zvířatům i nám. Díky vodě a 

vzduchu se na zemi vyvinulo nespočetně druhů rostlin a zvířat, léčivých i jedovatých, 
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mírumilovných i dravců a všichni tvoří dokonale fungující systém. Naše planeta nám dává 

potravu, nerostné bohatství, energii. 

Z mnoha nápadů společně zkusíme pojmenovat několik zastřešujících témat. 

Nejlepší cestou by bylo nechat nalézt a vybrat témata žákům samotným, či jim k tomu 

nenásilně pomoci. Abych však mohla projekt definovat, budu pracovat s několika tématy, 

která však rozhodně nejsou neměnná. Poslouží mi k rozpracování pevné kostry projektu, k 

přiblížení konkrétních úkolů. 

Ideální třída, pro kterou projekt připravuji, má dvacet žáků. Na začátku celého 

projektu vytvoří žáci čtyři pevné pětičlenné skupiny, společně si každá skupina zvolí 

vlastní téma, na kterém bude po celý rok pracovat. Neznamená to, že veškerá práce bude 

probíhat skupinově, ale každý žák bude členem přesně určeného pracovního týmu, za jehož 

pracovní výsledky bude spoluodpovědný. Týmy budou pracovat s tématy: 

1. Mokrá planeta /oceány, koloběh vody, složení vody, voda v lidském těle a pro 

lidské tělo, znečištěná voda atd./. 

2. Léčivá planeta /blahodárné světlo, vliv mořské vody na organizmus, horský 

vzduch, léčivé rostliny, léky vyráběné z těl zvířat atd./. 

3. Planeta jako prostřený stůl /rozmanité druhy potravy, zdravé a škodlivé potraviny, 

potrava a lidské tělo, potravní řetězec, problém obezity atd./. 

4. Nemocná planeta /zanášení země odpadky, kácení pralesů, vypouštění škodlivých 
v 

látek atd./. 

Spolu s žáky si vytvoříme plán, velmi otevřený pro zamýšlený projekt. Cílem je 

vytvořit co nejucelenější, nejzajímavější zprávu o Modré planetě. Každý tým bude 

pracovat na svém tématu, vyhledávat informace, zpracovávat zadané úkoly , řešit 

problémy. Veškeré dokumenty budou archivovány a na závěr projektu vystaveny pro 

širokou veřejnost. Projekt bude zakončen sympoziem, na kterém každý pracovní tým 
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představí výsledky své práce a otevře se diskuze na daná témata. Spolupráce s rodiči, 

odborníky a ostatní veřejností je nezbytným předpokladem úspěšných výsledků. Učitel 

bude radit, konzultovat, pomáhat při hledání pramenů, koordinovat činnost. Veškerá 

samostatná iniciativa nad rámec školních povinností je maximálně vítána. 

(Stanovení témat spolu se zahájením celého projektu - 2 hodiny.) 

První fází projektu je jakási „preparace" - doba, ve které žáci hledají, konkretizují a 

zpřesňují obsah svých témat. Je to doba přípravy a čekání, takové „prenatální období". 

Samozřejmě to není doba nečinnosti, žáci sbírají informace, nosí svá témata v hlavě a 

přemýšlejí o nich, mluví o nich s rodiči a známými atd. A témata rostou, začínají se hýbat, 

dávají o sobě vědět... 

Tuhle počáteční fázi učitel využije k učení žáků „se učit", vyhledávat informace, 

oddělit „zrno od plev", „vyhmátnout" podstatnou myšlenku, analyzovat a syntetizovat -

zkrátka pracovat s informací, textem a informačním systémem. 

Konkrétně navrhuji pro inkubační fázi následující strukturu: 

Nežli se společně vydáme do knihoven a na internet, naučíme se, rozšíříme a 

prohloubíme své zkušenosti s prací s textem. 

Preparace 

1. Zahřívací ústní cvičení bude probíhat v režii učitele. Ten přečte kratičký populárně 

vědecký článek v časopise (abychom zůstali u tématu projektu - Koktejl, Lidé a 
v 

země, Zdraví, Sto plus jedna, Reflex atd.). Každý žák se pokusí jednou větou 

shrnout podstatu. 

Článků bude mít učitel několik, aby se na každého dostalo (jeden článek 4-5 žáků). 

Cvičení bude probíhat ústně ve svižném tempu, aby žáci nemohli příliš spekulovat 

a uplatnili spíše intuici. 

2. Podobné cvičení bude hledání klíčových slov. Učitel opět přečte krátký článek, žáci 
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poté napíšou 3-5 klíčových slov. 

Svá klíčová slova mohou žáci při společné diskuzi konfrontovat a zjišťovat, zda 

docházeli ke shodným slovům, případně obhajovat svou volbu. 

3. Každý pracovní tým dostane článek týkající se j&j-ieh tématu, ale v rozstříhaných 

větách (některé věty chybí úplně), sestaví článek tak, aby dával smysl, chybějící 

věty se pokusí domyslet. Článek ke konci hodiny ústně interpretují (vlastními 

slovy) ostatním. 

4. Každý tým se pokusí svůj článek vyjádřit pouze fotodokumentací. Za pomoci 

několika obrázků, fotografií či popisů fotografií, vyprávět svůj článek. 

5. Nyní si žáci vyzkoušejí opačný postup. Týmy dostanou k dispozici sérii fotografií a 

vytvoří k nim souvislý text, vypravování. 

6. Žáci shlédnou krátký dokumentární film (např. O hledání nových léků a využívání 

jedu pavouků k jejich přípravě atd.). 

Během projekce si mohou dělat poznámky, poté budou film v několika větách 

interpretovat, charakterizují ho pěti klíčovými slovy, jednou větou pojmenují hlavní 

myšlenku, rozdělí ho osnovou na logické části. Nakonec film zhodnotí. Učitel může pro 

začátek nabídnout hodnotící kategorie. Zajímavost filmu 1-5, přehlednost filmu 1-5, 

sdělnost filmu 1-5. O všech kategoriích hodnocení si učitel s žáky předem promluví a 

vysvětlí je. 

7. Učitel spolu s žáky vytvoří na tabuli mentální mapu znázorňující určitý, žáky 

zvolený problém. Každý žák dostane příležitost se na tvorbě mapy podílet. Žáci objeví 

výhody takto strukturovaných informací, zjistí, že je snadnější udržet přehled, odlišit 

podstatné od dílčího, zachytit a vysledovat vztahy, dovolit si odbočky. 

Podobnými cvičeními „vyzbrojeni" mohou žáci spolu s učitelem vyrazit do 

knihovny, nejlépe na celé dopoledne a tam, za pomoci zaměstnanců knihovny, učitele a 
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týmové spolupráce, sbírat materiál ke svému tématu, hledat. 

Žáci se poučí o způsobech vyhledávání knih (dle autora), názvu knihy a hlavně pro 

jejich účel podle předmětného hesla - klíčového slova. Cílem návštěvy není odejít obtížen 

mnoha kilogramy odborné literatury, ale s lepší představou o možnostech zvoleného 

tématu. Návštěva by měla rozšířit žákům obzory a za pomoci učitele zároveň vyjasnit a 

specifikovat téma. 

Na začátku návštěvy dostane každý tým velký arch papíru s tučně vytištěným 

názvem tématu uprostřed. 

Archy budou ve třídě na nástěnkách k dispozici stálému dopisování a dotváření, 

jako zdroj informací, odkazů, inspirace. 

Každý tým dostane jako vodítko několik pojmů, jejichž význam bude hledat a které budou 

pomáhat v orientaci (naučí se hledat ve slovnících a encyklopediích). 

Př.: Planeta jako prostřený stůl: potravní řetězce, zdravé kontra nezdravé potraviny, jiný 

kraj, jiný mrav, odlišné stravovací návyky různých kultur. 

Tato akce vyžaduje od učitele velmi vyvinutou schopnost organizace a koordinace. 

Protože jde o poměrně malé děti, domnívám se, že učitel bude muset nenásilně doporučit 

žákům určité pojmy, rozdělit práci v týmech, aby každý žák vyhledával informace o 

určitém podtématu atd. Při takto organizačně náročném způsobu práce se myslím vyplatí 

domluvit se s některým z rodičů či jiným asistentem. Ideální by bylo, aby každý tým měl 

svého „dospělého koordinátora", který by pomáhal. 

Na tuto přípravnou fázi počítám 15 hodin (minimálně hodinu věnujeme na 

prezentaci témat jednotlivých týmů, informaci o tématech, diskuzi). 

Po předchozím „vědeckém" bádání je potřeba poněkud odlehčit a podívat se na 

témata z jiného pohledu. 

Roční období (pozdní podzim) nabízí úžasné možnosti „umělecké tvorbě". 
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Současné umění (řekla bych od dob dadaismu) neodděluje striktně malbu, krásnou 

literaturu, literaturu faktu, fotografii, atd. Hranice mezi jednotlivými „žánry" se setřely a 

umělecký počin může zahrnout široké spektrum „žánrů". Slovo se stává vlastně výtvarným 

prostředkem. Multimediální tvorba sděluje světu svůj umělecký záměr prostřednictvím 

masmédií (land art, body art, performance, akční umění,)... 

Současné umění tak nabízí ohromné možnosti a inspiraci učitelům a žákům. 

Malovat jako Caravagio a psát jako Dostojevskij bude málokdo, ale tvořivě se zhostit 

skutečnosti, umělecky ji přetvářet, můžeme všichni. 

Naše témata přímo vybízejí k využití land artu, konceptu, akce, body artu, mediální 

tvorby. Veškeré tyto činnosti pak lze a je potřeba propojovat se slovem, textem. 

Domnívám se, že právě takto pojaté činnosti přinášejí nové výrazové prostředky, jak 

výtvarné, tak jazykové a pomáhají zbořit zeď bránící nás před „neúspěšností" a 

„průměrností", kterou si téměř všichni kolem sebe stavíme od chvíle, kdy se střetneme 

s realitou, ztratíme dětskou spontánnost a zjistíme, že nikdy nebudeme schopni dokonale 

interpretovat skutečnost. Tou „zdí" se odřízneme od možnosti se umělecky vyjadřovat a 

tvořit. Právě moderní umění nabízí skvělé prostředky, jak zeď zbořit, či ještě lépe - nezačít 

ji ani stavět. 

Ale zpět k projektu. Ještě než se budeme věnovat konkrétním čtyřem tématům, 

podíváme se všichni společně na pojem - Země, modrá planeta. 
v-

Každý tým dostane za úkol nalézt báji o vzniku země v určité kultuře - a její 

charakteristiku. 

Řecko 

Stará božstva sídlila v pohoří Olymp. Nejdříve vládl Chaos - Prázdnota. Pak se objevila 

Země - Gaia, jež je sama bohyníjaJErós - Láska. Chaos měl dvě děti, Ereba - boha věčné 

tmy - a Noc. Země zrodila Nebesa (Uranos) a Hory. Spolu s Úranem přivedla na svět 

Oceány a Titány (nejmladší z nich je Kronos), Kyklopy a tři storuké a padesátihlavé obry 
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r 
Giganty. Uranos se za své děti styděl a uvěznil je v hlubinách země. Kronos ho z pomsty 

zmrzačil, Z Uranový km se pak zrodili další bohové a bohyni jako napl ÁMta -
hahyně lásky. Kron<>s se c*ženil se ívom sestrou Kheitiu & měl s ní mnoha děti. Jedním z nich 
byl Zeus, který když dospěl, zbavil svého otce trůnu. Zeus prožil mnohá milostná 

dobrodružství a zplodil celou řadu bohů a hrdinů, h l ú hlavy zrodil Áthém bohyni 
rozumu a ochráněni měst. 
Nejznámčjší pověstí je pověst o Europě do které se zamiloval vládce bohů Zeus. Proto na 

sebe vzal podobu krotkého býka a když si získal důvěru Eur opy natolik, že si sedla na jeho 

hřbet, vrhl se do mořských vln a doplaval s ní až na ostrov Krétu. Tam s Europou zplodil 

několik dětí. Po Europě byl pojmenován jeden světadíl - Evropa. 

Egypt 

Podle starých Egypťanů byl na začátku všeho praoceán. Vládcem tohoto obrovského 

vodstva byl bůh Novev. Po nějakém čase se z oceánu vynořil zářící bůh Ré, který se 

podobal brouku skarabeovi. Jenže Ré byl na světě sám, a tak stvořil ze svých slin boha 

vzduchu Sova a bohyni vlhkosti Tefnet. Narodily se jim děti, bůh země Geb a bohyně nebe 

Nút. Svět byl tedy ohraničen nebem a zemí a mezi nebe a zemi vstoupil vzduch a oddělil je. 

Bohové žili ve světě bez lidí a rozmnožili se. Panoval jim bůh Ré. Jako každý vladař, měl i 

on své nepřátele. Aby se jim ubránil, posílal své oko, aby za něho bojovalo. Jednou šlo oko 

opět na bojiště, ale boj trval velmi dlouho a oko se dlouho nevracelo. Teprve když porazilo 

všechny nepřátele, vrátilo se zpátky k bohu. Ale v Réově hlavě zatím vyrostlo jiné oko a na 

hlavě už nebylo místo. Oko, které se vrátilo z boje, se zarmoutilo a dalo se do pláče. Sotva 

se slza Réova oka dotkla země, proměnila se v člověka. A protože bylo slz opravdu hodně, 

byl brzy svět plný lidí. 

Indie 

Zde se původ světa odvozuje od Kosmického Muže, zvaného Puruša. 

"Tisícihlavý byl ten muž, měl tisíc očí, tisíc noh, ač zemi zcela obestřel, o deset palců nad 

ní čněl. Jedině muž je tady vším, co bylo i co má se stát, nesmrtelnosti vládce sám i to, co z 

krmě narůstá." 

Puruša byl obětován bohy a z jeho částí těla vznikla zvířata a lidé rozdělení do kast. 

Bráhmani (nejvyšší kasta) vznikly z úst a poddaný lid z nohou. 

V pozdějších dobách, tzv. doba véd, se za prapříčinu světa považuje tzv. Zlatý zárodek, což 
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je metaforické spojení zrodu vesmíru s životadárným slunečním zářením. Zlatý zárodek je 

chápán jako první stvořitel. "Na počátku bylo jen já v podobě muže. Rozhlédl se kolem a 

nic jiného než sebe nespatřil. Nejprve pronesl: To jsem já. Odtud vznikl pojem já'. Cítil 

strach, proto každý, kdo je sám, má strach. Nebyl ani šťasten. Proto nikdo, kdo je sám, 

nezná štěstí. Zatoužil po družce. Nabyl takových rozměrů, jako žena a muž v těsném objetí. 

Rozdělil sebe sama vedví. Z toho povstali manžel a manželka. Neboť je každý sám jako 

polovina celku. Proto tuto prázdnotu zaplňuje žena. Spojil se s ní a z toho povstali lidé, 

později pak zvířata, oheň, tráva.... 

Tibet 

V sousedství Indie, v Tibetu (v překladu Sněžná země), vznikl velmi důmyslný a originální 

mýtus, který nemá ve světě obdoby. Pověst o tom, že Tibeťané jsou potomky opic, které 

přišly na svět ze spojení mystického opičáka a démonky rákšasípřipomíná Darwinovu 

evoluční teorii. Za patrona Tibetu byl považován dobrý bůh Avalokita. Ten poslal do 

Tibetu převtěleného opičáka, aby tam konal rozjímání. Byl však sveden skalní démonkou 

rákšasí a z jejich spojení se narodilo 6 opiček, které se potom převtělily do světa zvířat, 

Udí, démonů a bohů. Aby netrpěly hlady, vyprosil jim jejich otec u Avalokity ječmen a 

pšenici. Když se opičky najedly, začala se jim zkracovat srst a napřimovaly se. Poté, co se 

naučily mluvit, stajy ze z nich lidé. A protože lidé ve Sněžné zemi pocházejí dílem z otce 

opičáka a dílem zhnat ky.rákšasí a dělí se do dvou druhů. Ti, kteří jsou z rodu svého otce, 

jsou snášenliví, dobrotiví, pracovití a ctnostní. Naopak chamtiví, neúnavní, zbrklí a 

pomlouvační lidé pochází z matčina rodu. 

Žáci si báje vzájemně převypráví a budou hledat společné prvky všech legend 

(Země jako živá bytost - stařena Gaia, z ní se rodí všechno živé...). 

1. V čem je tento postoj inspirativní pro nás? Jaké by to bylo, kdyby země byla 

považována právě za živou bytost? (Házíme po sobě vzájemně odpadky? 

Zamořujeme se jedy? Trháme si vlasy a řasy?...) 

Zkusíme se tedy k zemi obrátit jako k živé bytosti, představit ši j i a popsat naši představu. 

Nepůjde ale o zcela obvyklý popis, žáci musí svou představu popsat pomocí šesti 

přirovnání. Země je někdy vrásčitá jako sloní kůže a někdy hladká a hebká jako bříško 
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miminka. Její vlasy se vlní jako moře . 

Záci si přečtou Krylovu píseň Děkuji. 

Děkuji 

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, 

bych mohl věnce vázat, 

děkuji, děkuji za bolest, 

jež učí mne se tázat, 

děkuji, děkuji za nezdar: 

ten naučí mne píli, 

bych mohl, bych mohl přinést dar, 

byť nezbývalo síly, 

děkuji, děkuji, děkuji. 

Děkuji, děkuji za slabost, 

jež pokoře mne učí, 

pokoře, pokoře pro radost, 

pokoře bez područí, 

za slzy, za slzy děkuji: 

ty naučí mne citu, 

k živým, jež, k živým, jež žalují 

a křičí po soucitu, 

děkuji, děkuji, děkuji. 

Pro touhu, pro touhu po kráse 

děkuji za ošklivost, 

děkuji za to, že utká se 

láska a nevraživost, 

pro sladkost, pro sladkost usnutí 

děkuji za únavu, 

děkuji za ohně vzplanutí 

i za šumění splavu, 

děkuji, děkuji, děkuji, 

Děkuji, děkuji za žízeň, 

jež slabost prozradila, 



děkuji, děkuji za trýzeň, 

jež zdokonalí díla, 

za to, že, za to, že miluji, 

byť strach mi srdce svíral, 

beránku, děkuji, 

marně jsi neumíral, 

děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji... 

Každý tým vymyslí svou píseň Děkuji zemi, využijí svá témata, ale ne striktně. 

Děkujeme za teplý déšť, po kterém roste tráva. 

Děkujeme za chladný sníh, pod kterým usne zem. 

Děkujeme ... 

2. Učitel přinese žákům fotografie přírody, rozmanité, barevné. Fotografie budou 

kolovat mezi žáky a každý žák popíše každou fotografii jednou větou, ale ne 

ledajakou, musí obsahovat metaforu. 

Sníh se snáší na krajinu jako husí peří z roztržené peřiny. 

Sněží husté peří z babiččiny peřiny. 

3. Učitel upozorní žáky, jak často využíváme v řeči přirovnání inspirované zemí, 

krajinou, přírodou, živly. 

Rychlý jako vítr. 

Nestálý jako moře. 
• 

Zmrzlý jako rampouch. 

Zahrajeme si s žáky poněkud modifikovanou slovní kopanou. Učitel odstartuje hru tak, že 

řekne libovolné přídavné jméno, například nespolehlivý a ukáže na někoho z žáků. Ten do 

10 vteřin vymyslí přirovnání, například nespolehlivý jako tající led, poté řekne další 

přídavné jméno a ukáže na někoho ze spolužáků. Pro zvýšení napětí je možné nechat žáky 
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postupně vypadávat. 

4. Učitel nechá žáky vybrat si z klobouku poskládaný lísteček, na kterém je zapsán 

určitý děj, prožitek, který zná každý z nás. Nikdo neukazuje své téma ostatním 

(ticho před bouřkou, jarní obleva, zimní vánice,...), žáci mají určitou dobu na 

přípravu. Nic nepíší, pouze rozmýšlejí, jak dané téma popsat formou svých 

osobních pocitů. 

Př.: Jarní obleva - ve vzduchu cítím nové vůně, hlavně mokrou hlínu a vodu. Nohy mě 

ještě zebou, ale sluníčko mě už hřeje do zad, už odkládám bundu. Poslouchám, jak 

cvrlikají vrabci, taky se radují z nastávající změny. Slyším hukot vody, to, jak se řítí 

z kopců, rychlé bystřiny protékají tajícím ledem... 

Každý žák má minutu na popsání svých pocitů k charakterizování svého tématu. Poté se 

mohou ostatní také vyjádřit a přidat k jeho tématu své zkušenosti,... 

Vyhledat báseň - zachycení okamžiku (Boris Pasternak, Jaroslav Seifert, Jan Skácel, 

Vladimír Holan) - která tímto způsobem přes osobu básníka takový okamžik uchopuje. 

5. Sbírka má v sobě takové ozvláštňující kouzlo. Obyčejná věc sama o sobě - je-li 

součástí sbírky - získává svou osobitost a zároveň smysl jako součást celku. Sbírky 

jsou oblíbenou a vděčnou součástí výtvarné výchovy, proč je nevyužít pro výuku 

slohu. Každý tým vytvoří svou sbírku. Tento úkol bude determinován následujícími 

požadavky: 

a) Sbírky musí být tématické (léčivá země,...). 

b) Sbírky musí být tvořeny jednotlivými, trojrozměrnými artefakty (ne např. sbírka 

fotografií země,...). 

Ostatní je věcí volby žáků. Učitel může nabídnout okruhy, kde hledat - přírodniny, 

deklasované materiály atd. 

Př.: Sbírka - Mokrá planeta 

71 



Zkamenělé přesličky z mořského dna, písek z řek a moře, kameny omleté vodou, 

vodovodní kohoutek, „špunt" do vany, lahvičky s různými vodami (voda rybniční, 

z louže, z čisté bystřiny, mořská voda),... 

Sbírky mohou vznikat postupně v dlouhém časovém horizontu. Všechny artefakty však 

musí být svým nálezcem popsány : co to je, odkud to pochází, eventuálně příběh tohoto 

artefaktu. 

Př.: Zrezlý vodovodní kohoutek (modrý) 

Příběh musí být popsán v první osobě: „Jo, jo, to byly časy, když jsem byl mladý,pohledný 

a bezporuchový. Těch rukou, které mnou otáčely, dětské baculaté, staré vrásčité, špinavé, 

namydlené, všem stejně jsem poslušně posílal studenou vodu a na další otočení ji zase 

zavíral. To byly časy..." 

6. Land art 

Učitel představí žákům land art, ukáže některé příklady, vysvětlí rozdíl mezi pojetím land 

artu, při kterém umělec přetváří krajinu velmi agresivními metodami a druhé pojetí, jemné 

ozvláštňování reality. 

Využijeme jedno krásné podzimní dopoledne a vydáme se do přírody. Vyhneme se 

udržovaným parkům a odejdeme za město do volné krajiny (učitel by měl krajinu znát a 

ukázat dětem místa, kde naleznou hodně „výtvarného" materiálu (kameny z řeky, hlína, 

louka s vysokou travou, obilná pole, potůček s meandry, starý rozložitý strom s tlustým 

kmenem a větvemi nízko u země atd). 

a/ První úkol bude meditativní. Projít se po tom místě, nasát rozličné vůně, všímat si barev, 

materiálů, ohmatat různé struktury, lehnout si do trávy, naslouchat šelestu listí, bzukotu 

hmyzu,... vnímat místo všemi smysly. Každý si sám vybere způsob, jakým místo ostatním 

popsat, sdělit svůj pocit. Musí ho však popisovat vždy jen z jednoho úhlu pohledu. Když se 
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stane skřivanem, bude ho popisovat z nadhledu, z ptačí perspektivy, z výšky (vidím 

barevné skvrny, jasně zelenou, žlutohnědou, jak klesám níž, je ze žluté skvrny obilné 

pole...). Svůj pohled má kamínek u řeky, strom u cesty, mravenec mezi jehličím... 

Při popisu nezapomeňte na vůně, barvy, zvuky. (Jak asi slyší mravenec lidské kroky?) Své 

popisy si přečteme společně. 

b/ Další etapou bude tvorba land-artového díla. 

Žáci mohou vytvářet jeden velký objekt společně, mohou se rozdělit na skupinky, dvojice i 

jednotlivce. Záleží na nápadech a chuti tvořit. Jediné omezení bude dáno podmínkou 

využití slova. 

Př.: Rozvěsit na větve stromů útržky s texty básní o stromech, pozorovat postupný rozpad 
A 

textu hozeného do vody, jak se rozpíjí, trhá,.. .na kůru poražené břízy úhlem napsat 
1/ 

báseň... 

Na konci činnosti žáci představí své dílo, pokusí se ho obhájit, vysvětlit svůj záměr. 

Na zpáteční cestě mohou děti „snímat otisky", dělat frotáže různých povrchů, každý 

alespoň deset (poznamenat si, z čeho která frotáž je) a při další hodině je využít k popisu 

rozmanitých povrchů. Popis každé frotáže bude omezen pouze na přídavná jména 

(minimálně tři). Záci se pokusí neopakovat se a vymyslet co nejvíc různých přídavných 

jmen. 
Př.: U frotáže kůry starého dubu - vrásčitá, hrbolatá, hřejivá. 

v 

U frotáže dlažby z kočičích hlav - pravidelná, chladivá, prošlapaná. 

Na tuto imaginativní etapu projektu počítám zhruba 20-25 vyučovacích hodin. Nyní ji opět 

vystřídá etapa exaktnější. 

Každý pracovní tým dostane od učitele zadán určitý problémový úkol týkající se 

jím zpracovaného tématu. Použiji příklad - Nemocná planeta - „Zazelenání našeho 

města". 
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Úkolem týmu bude vypracovat projekt, jak osázet město, aby bylo malebnější, 

zdravější pro své obyvatele, nabízelo víc možností k relaxaci, hřiště maminkám s dětmi. 

Žáci si opatří stávající plán města, nechají si udělat jeho kopii v co největším 

měřítku a společně vytvoří jeho alternativu - „zelenější město". Každý krok musí dobře 

vážit - co mohou zbourat, kde leží půda ladem, kde bydlí hodně rodin s dětmi, ... 

Svůj výsledný návrh musí popsat a vysvětlit, aby případní investoři^či magistrát 

města^měli jasnou představu o záměru tvůrců projektu. 

Součástí prezentace návrhu bude: 

1. „Sen o zeleném městu" - fantazie o tom, jak by mělo vypadat ideální město pro své 

obyvatele.... Esej bude začínat slovy: Mít tak čarovný prsten... 

2. Nový plán města i s novými ikonami a jejich vysvětlením. 

Př.: Dětské hřiště. 

Lavička. 

Psí louka - místo určené pro venčení psů. 

Dračí louka - místo, kde hodně fouká vítr určené k pouštění draků. 

3. Komentář, kterým žáci vysvětlí svůj postup a své rozhodnutí, ... 

Př.: Aby se naše město „zazelenalo" navrhli jsme vytvořit tři nové parky... Největší blízko 

sídliště, ve kterém bydlí... 

4. Na závěr každý tým představí svůj úkol a jeho řešení při ústním referátu. Ostatní 

žáci mohou klást otázky a vyjadřovat se k práci jednotlivých týmů, následně provést 

hodnocení. (Součástí prezentace mohou být fotografie současného města, plány, modely, 

popisky, články z místního tisku, které se zabývají podobnou problematikou,...) 

Celý projekt „zazelenání města" by trval zhruba deset hodin. 

Každý tým s pomocí učitele vyhledá několik odborníků, kteří by měli co říci k jejich 

tématu. Učitel může žáky seznámit s různými institucemi souvisejícími s jejich tématem, 
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týmy si vytvoří jakési databáze odkazů k informacím. 

Př.: Mokrá planeta - časopisy o vodě - Potápění, Oceány... 

Počasí - Hydrometeorologický ústav. 

Protipovodňový úřad - regulace přehrad, koryta řek, osazování břehů. 

Když žáci vytvoří své databáze, snáze si vynajdou odborníka, o kterého stojí, který 

je zajímá. 

Nyní každý tým napíše dopis, ve kterém představí stručně své téma, vysvětlí 

projekt a požádá o spolupráci. Dopis musí mít určitou formu a měl by daného odborníka 

přesvědčit o prospěšnosti či významu této věci, aby do ní investoval svůj čas a úsilí. Aby 

žáci mohli napsat zvací dopis, musí být informováni o činnosti „svého" odborníka, vědět 

alespoň základní věci jeho oboru. Součástí dopisu by měla být i žádost o poskytnutí 

interwiev. Určitou zkušenost s touto problematikou mají žáci z předchozích ročníků, přesto 

se třída na interwiev musí dobře připravit. 

Na úvod si každý připraví jednu otázku pro svého souseda za těchto podmínek: 

Otázka musí být otevřená, tedy doplňovací. To znamená, že musí být postavena tak, aby na 

ní nešlo odpovědět pouhým ano či ne. Otázka by měla odhalit něco nového o vašem 

sousedu, ukázat ho z jiného pohledu. Celá třída společně vyslechne každou otázku i 

odpověď. Odpovědi budou limitované časem, např. minutou. Žáci se budou ptát na pocity, 

názory, touhy, sny, vzpomínky. 
v 

Poté si žáci zkusí napsat typ uzavřených zjišťovacích otázek, na které lze 

odpovědět ano či ne. Ale i zde je možné získat hlubší obrázek o tázaném. Proto bude úkol 

pro žáky vymezený následovně. Každý vymyslí pro svého souseda čtyři otázky 

k uzavřeným odpovědím. Jejich úkolem však bude zjistit těmito čtyřmi dotazy co nejvíce 

informací o tázaném v jedné konkrétní oblasti. Učitel rozdá každému žákovi jeho téma 

(sny do budoucna, dětství, vztah k přírodě, atd.). Tentokrát proběhne interwiev písemně, 
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každý napíše a předá své dotazy a odpoví sousedovi. 

Celá třída si zahraje na TV show, ve které bude každý chvíli moderátorem, 

účinkujícím i divákem. Učitel, režisér vyzve např. dva moderátory, chlapce a dívku 

k moderování Dobrého rána. Zároveň k nim do studia pozve odborníka např. na fotbal a 

odborníka na kosmetiku. Učitel, který zná svou třídu, volí záměrně témata blízká zájmům a 

znalostem jednotlivých žáků. Moderátoři povedou s každým hostem tříminutový rozhovor. 

Hra má mnoho variant a možných zápletek. Interwiev nemusí probíhat pouze v pořadu 

Dobré ráno, ale v pořadech humorných či úzce zaměřených (Receptář prima nápadů -

odborník na sázení mrkve, loupání brambor, ... Medúza, Edův pohádkový balík atd.). 

Hra nabízí možnosti rozebírat dialogy legrační, vážné, fiktivní, reálné,... 

Rozhovory by však vždy měly ctít učitelem či žáky pojmenovaný druh pořadu, jeho 

téma, publikum, ke kterému míří... Jiné budou otázky na odborníka na výživu v pořadu 

pro děti, odlišné v Sama doma pro ženy atd. 

Po důkladném nácviku a kladném vyjádření zvoleného odborníka si každý tým 

připraví pět otázek pro interwiev a navrhne dobu a místo setkání. Interwiev, které proběhne 

jako osobní rozhovor, budou žáci (se souhlasem tázaného) nahrávat na diktafon, aby s ním 

mohli dál pracovat. Při této příležitosti žáci také požádají svého odborníka o aktivní účast 

na závěrečném sympoziu. 

Rozhovor zachycený diktafonem žáci přepíší a upraví do tisku. Tedy, pokusí se ho 
v 

dát do formy článku, rozhovoru^do novin či časopisu. Učitel nabídne žákům ukázky 

různých článků, rozhovorů z různých periodik a spolu s žáky rozebere a pojmenuje některé 

standardní prvky těchto článků. 

Př.: Na úvod několik vět o tázaném, uvedení do situace, kontextu projektu, stručné shrnutí 

úspěchu a životních křižovatek tázaného na závěr, 

Poslední částí projektuje příprava závěrečné prezentace, která proběhne veřejně (za 
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účasti rodičů, kamarádů, ...) formou jakéhosi sympozia. Příprava této prezentace bude 

rozdělena na několik kroků. Třída vytvoří pozvánku, společně se domluví na textu 

pozvánky a každý navrhne její grafickou podobu. Tajným hlasováním bude jedna vybrána 

a učitel ji pomůže žákům zpracovat na počítači. Žáci si tak vyzkouší použití různých typů a 

velikostí písma, barevné kontrasty, rozmanité rastry, využití fotografie a další. 

Několik dnů před sympoziem by měl ve školním časopise vyjít článek informující o 

pořádané konferenci, stručně osvětlující její téma. Článek se pokusí napsat každý tým, 

nejlepší bude použít. Samotné sympozium může mít následující strukturu. 

Každý tým ve své maximálně desetiminutové prezentaci představí své téma, svůj 

projekt, podělí se o zjištěné informace. 

S přípravou prezentace pomůže samozřejmě učitel a ,bude-li ochoten, tak také 

přizvaný odborník. Každý člen týmu by měl mít chvíli slovo, referát by měl mít 

přehlednou osnovu, úvod a závěr. Při samotné prezentaci by byla velkým přínosem 

přítomnost již zmiňovaných odborníků, především pro diskuzní část sympozia, ve kterém 

budou posluchači klást přednášejícím otázky a vyjadřovat své názory k danému tématu. 

Celé symposium by mělo v průřezu představit celoroční práci žáků a pro žáky samotné být 

smysluplným vyústěním celoročního snažení. 
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4 Závěr 

Od napsání předchozího textu uběhlo několik týdnů, během kterých jsem v praxi 

uplatnila a vyzkoušela některé ze svých nápadů, jak přistupovat k tvořivé výuce slohu. 

Nebudu zde detailně popisovat jednotlivé činnosti s dětmi realizované, neboť nejvíce 

vypovídajícím materiálem k jednotlivým činnostem jsou samotné práce žáků, které jsou 

součástí diplomové práce v přiloženém souboru. Pokusím se spíše upozornit na některé 

zajímavé aspekty takto poněkud nezvykle pojaté výuky a popsat svůj dojem ze společné 

práce. 

K realizaci svých nápadů jsem přistupovala s jistou nervozitou. „Co když to vůbec 

nebude fungovat? Co když to děti nebude bavit, nepůjde jim to, nezaujme je to?" Během 

několika prvních dnů jsem se uklidnila. Děti to bavilo a zaujalo! 

Na rozmanitých činnostech jsem si ověřila, že při takto pojaté výuce je nezbytné 

dodržovat určité zásady. 

Tou první je dát si skutečně tu práci a pečlivě připravit motivační část úkolu. Když 

se podaří děti „chytit", je vlastně to nej důležitější uděláno. 

5 dobrou motivací úzce souvisí další zásada a tou je podrobné vysvětlení 

požadavků. Žáci byli nejprve z nového způsobu práce znejistělí a nervózní, měli tendenci 

zbrkle začínat s prací a dělat zbytečné chyby. Osvědčilo se mi velmi podrobně a pečlivě 

dětem vysvětlit, co po nich požaduj^a poté je nechat pracovat zcela samostatně, práci a její 

výsledky nijak neovlivňovat. Řečeno velmi jednoduše, je důležité nebát se věnovat hodně 

času na onu inkubační část, při které se toho moc neděje zjevně, ale skrytě se rozhoduje o 

tom, zda se práce povede či nikoliv. 

Praxe mně také potvrdila důležitost zásady ukládání prací a vytváření osobních 

portfolií. 
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Během mé výuky tvořivého slohu hospitovala ve třídě školní psycholožka. Byla 

nadšena zájmem a soustředěností dětí při práci. Velmi mě to potěšilo, neboť právě zájem, 

soustředěnost a snaha o co nejlepší výsledek dětem často schází a pokud tvořivě pojatá 

výuka slohu povede ke zlepšení, má své opodstatnění a smysl. 

Musím připustit, že tvůrčí činnosti přispěly k prohloubení či zviditelnění rozdílů 

mezi dětmi, jak ve výkonu, tak v jejich píli a snaze. Zároveň vedly k většímu uplatnění 

jejich individuality. 

Většina činností vyžadovala více času, nežli jsem při jejich vymýšlení a přípravě 

předpokládala. Osvědčilo se mi pracovat s dětmi na jednom úkolu i několik hodin, či celý 

den a netříštit ho. Vlastně mi z toho vyplynuly takové jednodenní projekty, kterými bych 

pravidelně obohacovala výuku. 

Je mi jasné, že během dalších let učení budu některé své představy a vize 

upravovat, měnit a vytvářet nové. Věřím však, že určité prvky tvořivé výuky slohu mě 

budou provázet dál a budu z nich čerpat i v budoucnu. 
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