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Posudek na diplomovou práci 
"V každém člověku je slunce -je t řeba nechat ho svítit." (Sokrates) 

Výtvarná tvorba dětí jako oblast emotivní složky osobnosti, jako důležitý prostředek 
komunikace 

Autorka: Tereza Miillerová (roz. Bouzková) 
studijní obor: Učitelství pro l.st. ZŠ +AJ - prezenční studium 

Diplomantka precizností, pestrostí pohledů na zvolené téma i citlivostí jehc 
zpracování přesvědčivě prokázala schopnost vytvořit takové úkoly výtvarné činnosti, kter< 
všestranně rozvíjejí emotivní složku dětské osobnosti, výtvarnou imaginaci, aniž by tím byl; 
opominuta pestrost výtvarného jazyka a jeho komunikačních schopností. Realizace tohoto pojet 
výtvarné výchovy provedená autorkou v pedagogické praxi na 1. st. ZŠ v Praze 6 dokláds 
v bohaté dokumentaci naplnění cíle, překračující svým významem oblast výtvarní 
výchovy : rozvoj emočních a sociálních schopností jedince v citlivém věku jeho vývoje. 

Práce má přehlednou a logickou stavbu. Jasně definovaný cíl je postupně naplňovái 
v teoretické i praktické rovině. 

Teoretická část se zabývá psychologickými aspekty lidské komunikace s důrazem ni 
význam komunikace emoční a na způsoby jejího rozvíjení ve výtvarné výchově. Tato část svědč 
0 dobré znalosti odborné literatury, zmiňuje logicky i artefiletický přístup k výtvarné výchově i 
jeho význam pro rozvoj emocionality. Autorka správně zdůrazňuje vyváženost všech složel 
výchovy. Pečlivá citace autorů poněkud svazuje vlastní vyjádření a svobodnější přístup autork) 
k jednotlivým teoretickým koncepcím. 

Prakt ická část, která tvoří těžiště diplomové práce, je naopak originální, svědčí o tom 
že se téma práce ( citát) stal pro autorku výzvou J a k uvádí v úvodu: výzvou předvést výbornoi 
znalost didaktiky výtvarné výchovy, psychologie dětí 1. stupně ZŠ i sociologie (patrné VÍ 
střídání individuální a kolektivní výtvarné činnosti i nenásilnou komunikaci s dětm 
prostřednictvím výtvarného projevu). 

Náměty výtvarných činností se týkají slunce. To však slouží jako prostředek k rozvoji 
citlivosti k přírodě, k empatii a toleranci, k možnosti dát vlastním pocitům výtvarný výraz a be2 
ostychu o nich veřejně mluvit. Jednotlivé výtvarné úkoly jsou přiměřené ročníku, s nímž byly 
realizovány (3.,4.,5. třída). Náměty by se však daly využít i pro další ročníky II. st. ZŠ, dokonce 
1 pro práci s dospělými (např. "Hledáme centrum energie", "Vzpomínka na letní slunce"). 
Zaujetí autorky pro práci s dětmi podle vlastního modeluji nebrání upozornit i na potíže s tím 
spojené 
( např. při technice lavírované kresby nebo na nedostatečné aktivní zapojení některých žáků při 
skupinové práci). Motivační materiály prozrazují promyšlenou přípravu na každý úkol 
( zajímavé jsou např. snímky postav zachycené termo kamerou) 

Výtvarná dokumentace je přesvědčivou výpovědí o výborně zvládnutých cílech 
jednotlivých výtvarných úkolů. Výpovědi dětí (výtvarné i slovní) svědčí o zaujetí úkolem, 
chuti a radosti tvořit i o schopnosti citlivě přistupovat k problému, jsou-li stejně citlivě vedeny, 
jak to dokázala diplomantka. 
K obhajobě navrhu j i : 1) doplnit realizaci námětu "Uctívání boha slunce o výtvarnou akci 
(výtvarnou hru) pro 5. ročník ZŠ ( např. pro školu v přírodě) 
2) Upřesnit časové rozvržení náročného úkolu: "Kdo je sluníčko ve tvé rodině". 

Návrh na hodnocení: výborně 
1.5.2007 



Posudek na DP Miillerové Terezy, roz. Bouzkové, učitelství pro l.st.ZŠ - spec.Aj 

Téma: „V každém člověku je slunce - je t řeba nechat ho svítit". Výtvarná tvorba dětí jako 
oblast rozvoje emotivní složky osobnosti, jako důležitý prostředek komunikace. 

Vedoucí DP : PhDr.J.Skarlantová Oponent : PaedDr.H.Hazuková.Csc. 

Ke splnění zadaného dipl. úkolu přistupovala diplomantka zjevně se zájmem a vysokým 
pracovním nasazením, což se pozitivně projevilo ve zpracování obou částí její DP. 

Při hledání a výběru teoretických východisek pro řešení diplomového úkolu v 1.části DP 
prokázala diplomantka schopnost pracovat se současnými poznatky z psychologie, které se 
vztahují přímo k vybraným vzdělávacím cílům, ale i pochopení širšího kontextu, v nichž je 
třeba o nich uvažovat. Vybrané poznatky shromáždila a uspořádala jako účinný nástroj pro 
další didaktické uvažování v praxi školní výtvarné výchovy. 

Ve 2. části DP - návrhu výtvarného projektu, který směřuje k rozvíjení emotivní složky 
osobnosti žáků i jejich komunikačních schopností, jeho realizaci i hodnotící reflexi, prokázala 
výtvarnou i pedagogickou erudici, tedy i osvojení obou dimenzí profesní kompetence učitelky 
ve výtvarné výchově - výtvarné i didaktické. 

Uvedená DP má dobrou odbornou úroveň a splňuje i všechny formální náležitosti. Pro 
případné (a žádoucí) další využití výsledků DP např.na portálu VÚP Praha, doporučuji tyto 
drobné úpravy : 

- zřetelněji oddělit a zvýraznit po každé části projektu a jeho hodnocení v části Hodnocení a 
postřehy didaktický závěr. 

- v přepisech rozhovorů učitelky se žáky odlišit, co říkaly děti a co učitelky (např.s.41). 

- stylisticky „doladit" textovou část na str.36,43.48. 

Závěr: DP Terezy Millerové - Bouzkové ráda doporučuji k obhajob. Pro průběh obhajoby 
práce navrhuji, aby diplomantka uvedla : 

1) Jaké jsou problémy prokazování účinnosti projektu, zaměřenému na určité osobnostní 
rozvoje žáků ? 

2) Jaké možnosti, tzn. „nástroje" měření, techniky atd. má učitel k dispozici pro 
vyhodnocování výsledků svého pedagogického úsilí ? Které ve své práci využila a které další 
využít mohla? (viz též 3 Závěr s.98). 

3) V čem jsou rizika používání přívlastku „správný" v oblasti hodnocení výtvarných jevů ? 

Návrh klasifikace : výborně 

: 
V Praze, 1.5.2007 PaedDr.Helena hlazuKova,Uic. 



Děkuji PhDr. Janě Skarlantové za vedení a za cenné rady, které mi během 

vypracování mé diplomové práce poskytla. 
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ANOTACE 
Diplomová práce se v teoretické části zabývá psychologickými aspekty lidské 

komunikace a oblastí emotivní složky osobnosti. Podává informace o emočních a 

sociálních schopnostech, jejich významu a uvádí možnosti, jak je při výtvarné výchově 

u dětí rozvíjet. 

Dává podnět k dalšímu přemýšlení o emoční výchově a podstatné úloze, kterou má 

v této oblasti sehrát výtvarná výchova. Součástí diplomové práce je realizace námětů 

výtvarných činností, které jsou vytvořeny na základě získaných a shromážděných 

informací o dané oblasti v teoretické části diplomové práce. Cílem činností, 

realizovaných v hodinách výtvarné výchovy, je podpořit rozvoj emočních a sociálních 

schopností dětí. V praktické části diplomové práce je výtvarná tvorba dětí zaznamenána, 

popsána a zhodnocena. 

KLICOVA SLOVA 
emoce, komunikace, empatie, emoční inteligence, sociální schopnosti, výtvarná tvorba, 

výtvarné vnímání, imaginace, tvořivost, výtvarný projev, výrazová hra 
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ANNOTATION 
This diploma páper in its theoretical part deals with psychological aspects of human 

communication and emotive features of a personality. It covers emotional and sociál 

capabilities, their meanings, and suggests opportunities to develop them fiirther in 

children's arts education. 

The work offers incentives for fiirther reflections on emotional education and the major 

role arts should play in this area. Also included is an implementation of some themes 

based on the information that has been collected in the theoretical part of the páper. The 

objective for children's activities in art lessons is to strengthen the development of their 

emotional and sociál abilities. In its practical part, the páper records, describes and 

assesses creative works of children. 

THE KEY WORDS 
emotion, communication, empathy, emotional intelligence, sociál abilities, art creation, 

art perception, imagination, creativity, art expression, expressional play 
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Úvod a cíle diplomového úkolu 
Herbert Read: „ Cílem změn ve výtvarné výchově není vytvářet více uměleckých děl, ale 

lepší lidi v lepším světě. " 

Jistě bychom nalezli více odpovědí na otázku, proč je důležité a smysluplné rozvíjet 

emoční a sociální schopnosti dětí. 

Ukazovat dětem různé cesty pozitivního přístupu k sobě i k druhým, aby dokázaly 

vytvářet vyrovnané a živé vztahy, umět se zamýšlet a chápat vlastní emoce - to jsou 

významné schopnosti, které přispívají ke šťastnému a spokojenému životu. 

Ukazuje se také, že určité emoční a sociální schopnosti působí jako prevence násilí a 

agresivity. 

Výtvarná výchova nabízí ideální prostor a možnosti tyto schopnosti u dětí rozvíjet. 

Výtvarná pedagogika by se aspektem emocionality měla zabývat, protože tvůrčí procesy 

mají v emocionalitě nepostradatelné zázemí. (13, s. 8) 

Teoretická část diplomové práce je nejdříve zaměřena na psychologické aspekty lidské 

komunikace a oblast emotivní složky osobnosti. Podává informace o emočních a 

sociálních schopnostech, jejich významu a možnostech, jak u dětí tyto schopnosti 

rozvíjet. Určitá znalost psychologie je zde nezbytná a podmiňuje kvalitu a úspěšnost 

pozdějšího působení učitele. Prohlubování znalostí a nacházení podnětů k dalšímu 

přemýšlení o emoční výchově povede jen k dalšímu zkvalitnění a účinnosti výuky. 

Teoretická část je dále orientována spíše prakticky, pojednává o konkrétních 

možnostech, jak při výtvarné výchově rozvíjet emoční a sociální schopnosti dětí. 

Součástí názvu diplomové práce je citát: 

„V každém člověku je slunce - je třeba nechat ho svítit." 

Chápu ho jako výzvu. 

Není v silách učitele - člověka, aby vždy udělal vše správně. Je snadné mnoho pokazit, 

ale podstatné je neudusit světlo (to slunce), které je v každém dítěti. Snažit se vnímat a 

poznávat každou dětskou osobnost a přistupovat k ní pokud možno s velkou citlivostí. 
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V této diplomové práci je zdůrazňována potřeba rozvoje emočních a sociálních 

schopností dětí. Prvořadé ale je, aby tyto schopnosti měl především učitel sám. Pak 

může dětem nabídnout to nejdůležitější - svůj vlastní vzor. 

Cílem diplomové práce je na základě získaných a shromážděných informací v teoretické 

části vytvořit takové náměty výtvarných činností, které rozvíjejí emotivní a 

komunikativní složku osobnosti. 

Vytvořený výtvarný projekt zrealizovat v běžné praxi na ZŠ, zaznamenat ho a 

zhodnotit. 
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1 Teoretická část 

1.1 Vymezení lidské komunikace 

Průcha a kol. definuje komunikaci v pedagogickém slovníku (1995, s. 101) jako 

proudění informací z jednoho bodu (ze zdroje) k druhému bodu (k příjemci), jako 

„sdělování", „dorozumívání". 

Communicatio ale původně znamenalo „vespolné účastnění" a communicare „činit něco 

společným, společně něco sdílet". S odvoláním na tento latinský původ slova 

neznamená tedy komunikace jen proudění, ale i podílení se druhých třeba jen tím, že 

jsou přítomni. Hausenblas (1971) definoval komunikaci široce jako „obcování lidí, 

společném podílení se na nějaké činnosti ve vzájemném kontaktu. 

Někteří psychologové rozumějí pod komunikační výměnou jak „sdělování", tak 

„sdílení". 

Z tohoto pohledu komunikují i ti, kdo např. ve vícečlenné skupině pouze přihlížejí 

aktuální výměně slov či pohledů mezi dvěma členy skupiny. (1, s. 17) 

Sdílení vyjadřuje, jak je sdělení prožíváno, jaké emoční zaujetí a intenzitu emocí sdělení 

vzbuzuje. Týká se všech zúčastněných. Sdílení neznamená přijetí, může probíhat i 

tehdy, když se sdělovatelem nesouhlasíme. 

1.2 Emoce - impulsy k jednání 
Žádný psychický jev není snad tak úzce spojen s naším prožíváním jako emocionálnost. 

V Meyersově naučném slovníku je definována jako „hnutí mysli" a „duševní pohnutí". 

Kořen slova emoce pochází z latinského slovesa „motere", což znamená pohybovat se, 

s předponou „e-", která naznačuje pohyb směrem pryč, uvádí Goleman (1997, s. 18). 

Všechny emoce jsou ve své podstatě podněty k jednání, což je patrné i z významu slova. 

Studium jiných živočichů a také evolučního vývoje lidských emocí přineslo poznání, že 

emoce mají specifickou funkci při vývoji dítěte ve vyrovnaného, šťastného a dospělého 

jedince. V případě, že nebude emoční vývoj dítěte správně probíhat, je velice 

pravděpodobné, že to později způsobí širokou paletu osobních a společenských 

problémů. 
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1.2.1 Základní emoce 
Základními emocemi, které dokážeme neverbálními prostředky čitelně vyjádřit jsou: 

smutek, strach, radost, hněv. Všechny ostatní emoce jsou od nich odvozeny, podobně 

jako jsou primární barvy základem pro velký soubor odstínů. 

Naše schopnost uvědomovat si a uvažovat o odstínech emocí nás odlišuje od zvířat a 

posunuje nás na vrchol evolučního žebříčku. 

Na rozpoznání základních emocí se shodne vysoké procento nezávislých pozorovatelů 

ze stejné kultury. Zdá se, že jejich mimika je vrozená, protože i nevidomí vyjadřují 

základní emoce stejnými mimickými prostředky jako lidé, kteří vidí. 

Jsou většinou jednoznačně identifikovatelné ve výrazu obličeje (radost, hněv) a bývají 

evidentní i auditivně - například smutek či strach lze často rozpoznat z tónu či 

zabarvení hlasu. 

Výhodou je, když můžeme posuzovaného člověka vnímat zrakem i sluchem. Zvyšuje se 

tak pravděpodobnost přesného rozpoznání základní emoce. 

Pokud bychom však měli být odkázáni jen na jeden zdroj, pak přesnější rozpoznání 

poskytuje viděné. 

1.2.2 Emoční vědomí a komunikace 
„Mluvit o svých pocitech je přímá cesta k jejich pochopení a ovládnutí." (2, s. 205) 

Díky myslícímu mozku můžeme mít pocity o vlastních pocitech, můžeme o nich mluvit 

s druhými, pozorovat je a učit se z toho. 

Budeme-li učit děti chápat a sdělovat své emoce, můžeme pozitivně ovlivnit některé 

stránky jejich vývoje a tak i úspěšnost v životě. Nebudou-li schopny chápat a sdělovat 

své emoce, stanou se možná nadměrně citlivými na konflikty druhých. 

Schopnost dítěte vyjádřit emoce slovy je velice důležitou součástí uspokojení jeho 

základních potřeb. 
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Batole, které ještě nemá vyvinuty řečové dovednosti, není schopné vyjádřit své pocity 

slovy, může dostat záchvat vzteku. Je to nejrychlejší způsob, jak dosáhnout uspokojení 

svých potřeb. 

Pětileté dítě má již základní jazykové schopnosti, a tak umí používat slova. Je schopné 

uvědomit si své potřeby a umí to vyjádřit slovy. Desetileté dítě by mělo být schopno 

identifikovat dvanáct i více svých emočních stavů. Může čerpat ze své paměťové banky 

emočních zkušeností a představit si, jak by na tyto události mohlo reagovat. Kolem 

šestnáctého roku jedince je myslící část mozku plně vyvinuta, proto by měl být schopen 

mluvit o jemnějších odstínech emocí. 

1.2.3 Povaha emoční komunikace 

Předpoklady dětí pro emoční uvědomění a schopnost mluvit o svých pocitech se 

uskutečňují v jejich mozkové kůře, a tak přirozeně kopírují rozumový vývoj. Ale tato 

jejich vývojová připravenost chápat a sdělovat pocity a schopnost to skutečně dělat, jsou 

dvě různé věci. 

I když je způsobilost mluvit o svých emocích dětem dána, záleží také na nás, zda budou 

schopny toho využívat. Záleží na tom, v jaké situaci jsou vychovávány a na způsobu 

jednání s dospělými a s vrstevníky. 

Schopnost vyjadřovat své pocity a mluvit o nich ovlivňuje především rodina, ve které 

dítě vyrůstá. Tam, kde se pocity potlačují a členové rodiny se emoční komunikaci 

vyhýbají, je větší pravděpodobnost, že děti budou emočně „němé". V rodinách, kde se 

pocity vyjadřují otevřeně a mluví se o nich, si děti přirozeně vytvářejí slovník, s jehož 

pomocí mohou o svých pocitech uvažovat a sdělovat je. Psychoterapie ukázala, že 

Jazyku" emocí se lidé mohou naučit v kterémkoli věku. Ale stejně jako u jiných jazyků 

platí, že nejlépe ho zvládnou ti, kteří se ho učili již v dětství. 

Učit se rozpoznávat a sdělovat emoce je důležitou součástí komunikace a podstatnou 

stránkou ovládání emocí. Avšak stejně důležitou emoční dovedností je také umět ocenit 

emoce druhých, zejména při vytváření hlubších a uspokojivých vztahů. 

Dobrý emoční posluchač, který je trpělivý a naladěný na emoční potřeby mluvčího, 

může být někdy v případě emoční komunikace důležitější, než pohotový mluvčí. (2, s. 

207) 
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1.2.4 Emoční dorozumívání 
Lidské dorozumívání má dvě roviny: čistě věcný, informativní obsah (zprostředkovat 

nějaké sdělení) a na druhé straně citová vazba mezi partnery, rovina vztahů. Proto si při 

každé interakci vytváříme k druhému emocionální vazbu - vědomě či nevědomě. 

Komunikací se zabývá psycholog Friedemann Schulz von Thun (4). Popisuje 

mezilidskou interakce jako „čtyřrozměrnou" záležitost. Sdělení či zprávy, které 

vnímáme, obsahují čtyři komunikativní dimenze - věcný obsah, odhalení se, vztah a 

výzva. 

1. Obsahový aspekt: „7b je" - každé sdělení obsahuje čistě věcný obsahový aspekt, o 

něčem informuje. 

2. Aspekt odhalení se- Já jsem" - vypravěč o sobě sděluje nějaké mimo věcné 

poselství a spolu s ním své citové rozpoložení. 

3. Aspekt vztahu- ,JsAy jsme" - co si člověk myslí o druhém a o jejich vzájemném 

vztahu. Každý rozhovor je také jistý druh vztahu. Emocionální zabarvení a interakce 

rozhovoru vzájemný vztah opět poznamenává. 

4. Aspekt vvzw: „M?7 bys (něco udělatT - k čemu bychom chtěli druhého přimět. 

Tvrzení výzkumu komunikace je, že jakékoli výpovědi, sdělení atd. mají (také) 

funkci naslouchajícího citově ovlivnit. 

Poslední tři výše zmíněné aspekty (2., 3., 4.) jsou pro emocionální komunikaci a 

mezilidské interakční procesy velmi důležité. Obsahují nějaký vztah, odrážejí city, jež 

hrají významnou roli. 

Lze je buď přímo vyslovit a vědomě vyjádřit („Mám tě rád!") anebo nepřímo a 

nevědomě - intonací, gestikulací, mimikou apod. zprostředkovat. 

1.2.5 Proměny citového prožívání 
Citové reakce malého dítěte na nepříjemné vnější podněty jsou bouřlivé a ze strany 

dospělých hodnoceny často jako neúměrné podnětům, které je vyvolaly. Malé dítě to 

však vnímá jinak a z jeho pohledu jsou tyto reakce zcela opodstatněné a přiměřené 

tomu, co prožívá. 
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S věkem ale síla citových projevů u psychicky zdravého dítěte postupně klesá. Přesto je 

sklon kafektivním reakcím, impulzivnímu jednání a citové labilitě u dětí raného 

školního věku větší než u dětí starších. City se učíme ovládat celý život a tuto schopnost 

poprvé výrazněji zaznamenáváme u dětí mezi 4. a 5. rokem. City, jejich proměny a 

projevy, ale k životu patří a jejich úplné potlačování má negativní dopad na zdravotní 

stav - ve zralém věku vede k psychosomatickým chorobám. Z tohoto důvodu je velice 

podstatné se již od raného věku učit, jak se svými city kultivovaně zacházet, aby více 

prospívaly a méně škodily. 

1.3 Pojem emoční inteligence 

Tento pojem poprvé použili psychologové P. Salovey a J. Mayer v roce 1990. Použili 

ho pro popis emočních vlastností, které jsou důležité pro dosažení úspěchu: 

• vcítění 

• vyjadřování a chápání pocitů 

• ovládání nálady 

• nezávislost 

• přizpůsobivost 

• oblíbenost 

• schopnost řešení mezilidských problémů 

• vytrvalost 

• přátelskost 

• laskavost 

• úcta 

V roce 1995 uvedl tento pojem ve všeobecnou známost Daniel Goleman svou knihou 

Emotional Intelligence (Emoční inteligence). Velký zájem, který pojem emoční 

inteligence vyvolal, souvisí sjeho významem pro výchovu a vzdělávání dětí, ale i 
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obecně pro všechny mezilidské vztahy a projevy. Neoblibenost či vyřazení z kolektivu 

může být důsledkem snížených emocionálních a sociálních dovedností. 

V důsledku racionálního a logického myšlení byla dlouhou dobu hodnota citů v pozadí. 

Ale ukazuje se stále zřetelněji, že se bez emocionální inteligence složité úkoly a 

problémy nedají zvládat v plné šíři. Náš životní úspěch (v soukromí či v zaměstnání) 

závisí jen asi z 20% na rozumové, logické či kognitivní inteligenci. Zbytek musí 

zvládnout dlouho podceňovaná citová inteligence. To zdůrazňuje na základě 

nejnovějších dlouhodobých vývojových a sociálně-psychologických studií odborník 

v oblasti citů, Daniel Goleman (5). 

Obratnost v jednání, schopnost vcítit se do druhých a sebevyjádření se stává stále 

důležitějším. 

1.4 Aktivní a empatické naslouchání 

„Opravdové naslouchání druhému člověku obohacuje život naslouchajícího." (6) 

Mnoho odborníků (terapeuti, učitelé...) si uvědomuje důležitost aktivního a 

empatického naslouchání. 

Aktivní naslouchání vyvolává u toho, kdo hovoří pozitivní pocity (např. vděk, že ho 

protějšek vyslechne, aniž by ho hodnotil). Proto je aktivní a empatické naslouchání 

řazeno mezi léčebné faktory v řadě psychoterapeutických směrů. 

Trénink aktivního naslouchání je také tréninkem pozornosti (nemyslet jen na nápady, 

které napadají mě, ale snažit se naslouchat a porozumět). V neposlední radě jde také o 

zbavování se předsudků, stereotypů a schémat vnímání. 

1.4.1 Učit empatii v mezilidských vztazích 
Učit empatii je třeba nejen z hlediska estetické situace, ale především v rámci sociálních 

vztahů mezi dětmi, kde je vliv učitele snad ještě důležitější. Vcítit se do reálných osob 

ve svém okolí je totiž pro děti obtížnější, než vcítit se do hrdiny pohádky. Vyrovnávat 

se s dynamickým, neprůhledným a složitým citovým laděním druhých, dělá 
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nezkušeným dětem často velké potíže. Přesto je důležité, aby se to učily. Učení vcítit se 

do druhého člověka a rozvíjení schopnosti pochopit ho, probíhá bezděčně a postupně. Je 

tedy třeba, aby učitel záměrně vytvářel situace, při kterých bude zapotřebí všímat si 

chování a výrazů partnera a podle toho se rozhodovat. Jako v kterékoliv jiné oblasti se i 

zde děti mnoho učí nápodobou. Proto musí být chování učitele dostatečně „čitelné", 

výrazné v mimice, gestech, artikulaci řeči apod. Výraz musí odpovídat pocitům, rozpor 

děti v tomto případě citově ničí. Pro rozvoj empatie je vhodné tzv. symbolické vciťování 

v rámci různých dramatických her, pohádek apod. Tam se totiž objevuje přirozený 

prostor, ve kterém se děti mohou učit chápat situace a pocity druhých na základě 

hluboce prožitého osudu pohádkových hrdinů. 

Schopnost empatie se v průběhu mezilidských setkání postupně rozvíjí až do dospělosti. 

1.4.2 Výrazová hra, příležitost rozvíjet empatické dovednosti 

Empatie je také důležitou podmínkou kvalitního výtvarného projevu. Jde o plnou 

zážitkovou účast v procesu výtvarné tvorby nebo výtvarném vnímání. Slavík a kol. (7, s. 

130) nazývá estetickou situaci doprovázenou hlubokým zaujetím — vcítěním 

výrazovou hrou. 

Výrazová hra nemusí mít jen podobu výtvarné tvorby, můžeme se při ní vyjadřovat i 

dramaticky nebo muzikálně. 

„Výrazová hra je aktivní imaginativní proces, v němž se rodí estetické zážitky" (7, s. 
155). 

Účastníci výrazovou hru silně prožívají a i ve zdánlivě pasivním divákovi může 

pozorování výrazové hry vyvolat silné emoce. Obvyklejší ale bývá méně zaujaté 

vciťování (týká se zpravidla tradiční výtvarné tvorby - malba, kresba atd.), které si 

zachovává větší míru kontroly vůči okolí. 

Komunikace při výrazové hře probíhat může, ale jen v duchu jejích pravidel nebo jako 

pomocný doprovod (např. požádat o pomoc). Nesmí působit rušivě. Netýká se zážitků a 

pocitů, které vyvstávají z právě probíhající výrazové hry. 
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Rozhovor o zážitcích z výrazové hry je po jejím ukončení možný. Přirozeně se kolem 

uměleckých a estetických zážitků rozvíjí. Tato následná doprovodná komunikace by 

neměla být potlačována, ale ani směrována do nepřirozených rovin, kdy jsou žáci 

nuceni mluvit o obsahu a smyslu toho, co viděli a prožili. 

Dítě, které je zaujaté nějakou činností je zvláštním způsobem pohlceno svým zážitkem, 

věcí, jíž se zabývá. Tato situace dítěti brání věnovat pozornost okolnímu světu a vtahuje 

jej do přítomného zážitku, Slavík a kol. (2000, s. 130) hovoří o uzavřenosti do jakési 

„empatické bubliny' - bubliny vcítění. 

„Čím snadnější je opustit empatickou bublinu, tím méně jste se vcítili do jejího obsahu. 

A naopak, čím je pro vás bolestnější překročit hranice „bubliny" tím více jste jejím 

obsahem pohlceni, tím více se do něj vciťujete, tím méně odstupu je ve vašem vztahu." 

(7, s. 130, 131) 

Tzv. ambivalentní vztah - vztah s vnitřním rozporem mezi velkým vcítěním a zároveň 

pocitem ohrožení, není v životě výjimečný. Určitá míra ambivalence, se kterou je dítě 

schopné se dobře vyrovnat, je svým způsobem přínosná - jako trénink na složitější 

chvíle v období dospělosti. (Např. rozpor v prožívání radosti z návratu domů a zároveň 

obava z toho, co rodiče řeknou na ztracené klíče). 

Pokud je však ambivalence příliš silná, dochází často k těžkým poruchám psychiky. 

Např. ve vztahu ke škole - dítě se něčeho (někoho) opravdu bojí, ačkoliv se cítí 

bezmocně přitahováno. 

K této situaci dochází častěji, než se může z pohledu dospělého zdát. Děti prožívají 

strach a úzkost v situacích, které dospělému člověku často připadají malicherné. Dobrý 

učitel nesmí postrádat schopnost vcítit se do prožívání dítěte a přizpůsobovat tomu své 

chování. Zásadní je láska, vnímavost a rozvážnost ve vztahu k dětem a ochota jim 

porozumět. Magnetická síla v empatické bublině mění postupem času svou kvalitu i 

intenzitu (přičemž tento postup neznamená vždy jen změnu od lepšího k horšímu, vztah 

může naopak vyzrávat). Tyto procesy změn se týkají všech lidských vztahů -

mezilidských vztahů především, ale i vztahů k uměleckým dílům a k estetické 

skutečnosti vůbec. 
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Záleží na schopnosti učitele, jak dovede vytvářet a regulovat empatické schopnosti, 

které by měl sám dobře ovládat a kultivovat. Přínosné to bude nejen pro školní praxi, 

ale i v ostatních oblastech života. 

1.4.2.1 POJEM UMĚLECKÝ A ESTETICKÝ ZÁŽITEK 

V souvislosti s výrazovou hrou byly uvedeny dva pojmy: umělecký a estetický zážitek. 

Jaký je mezi nimi rozdíl uvádí Slavík a kol. (2000, s. 129): 

Zdrojem uměleckého zážitku je přítomnost uměleckého výtvarného díla (konkrétní 

reprodukce) nebo také prohlídka galerie, muzea apod. Umělecký zážitek je zvláštním 

druhem výtvarného zážitku a nemusí být vždy snadné do něj děti uvést. 

Pod pojem estetický zážitek je zahrnuto setkávání s uměním i všechny ostatní výtvarné 

zážitky (např. s vlastní výtvarnou tvorbou dětí, zážitky spjaté s přírodou apod.). 

Od raného věku se učíme empatii, kdy je vztah k druhému nebo sobě samému alespoň 

na krátko zastoupen uměleckou tvorbou. Na cestách, které nám umění ukazuje, máme 

možnost se navzájem potkávat prostřednictvím svých citů, prožitků a zkušeností. To je 

základ, na kterém je postavena celá lidská kultura a proto je tak podstatné, rozvíjet ho 

od samých počátků výchovy. 

1.4.3 Vhodné podmínky pro vcítění při výtvarných aktivitách 

Abychom dětem při výtvarných aktivitách vciťování usnadnili, je třeba poskytnout jim 

dostatek klidu pro soustředění. Přispět ke zklidnění mohou různé rituály, jak doporučuje 

Slavík (2000, s. 131), které dětem lépe pomohou připravit se na nadcházející aktivitu 

(výtvarný zážitek) a vytvoří jasnější předěl mezi reálným a fiktivním. Rituálem může 

být např. krátké meditativní soustředění s hudebním doprovodem, který dobře přispěje 

k prohloubení vciťování. 

Tak jako je třeba se nenásilně přenést do světa fiktivního, je také důležité správně 

z něho odejít, nechat dostatek prostoru na doznění uměleckého zážitku, naučit deti 

„přeladit" se na zážitek jiného typu. K tomu mohou opět pomoci nejrůznější rituály. 

Pokud dětem zabezpečíme vhodné podmínky, mají ke vciťování dobré předpoklady. 
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Tím, že jim tyto podmínky poskytneme, zároveň je učíme, jak mohou samy se 

vciťováním zacházet. 

1.5 Smysl komunikativních činností ve výtvarné výchově 

Někdy se můžeme setkat s názorem, že mluvení ve výtvarné výchově je poněkud 

nadbytečné, nebo že nehraje žádnou zásadní roli. Tato představa je však mylná a tvoří 

překážku při komunikativních činnostech. 

Pro vyjadřování se k výtvarným jevům je potřeba dostatečně vybudovaný 

terminologický aparát. To bývá právě druhou překážkou komunikativních činností ve 

výtvarné výchově. Nedostatečně bohatý slovník pak způsobuje potíže při slovním 

projevu žáků i učitelů. 

Komunikace v obou podobách - verbální i neverbální, neznamená pouze přímý přenos 

informací. Je také důležitým prostředkem didaktické i estetické interakce. 

Informační či diagnostická hodnota dětského výtvarného projevu jako formy neverbální 

výpovědi, byla již dostatečně prokázána. Výtvarné práce žáků jsou vhodnou příležitostí 

a důležitou součástí také pro verbální formu komunikace - rozhovory nad jejich 

výsledky. 

Rozhovory, povzbuzení, úsměvy i zamračené tváře - to všechno jsou projevy 

komunikace, které k výtvarné výchově nutně patří. 

Komunikativní činnosti jsou v procesu i výsledku výtvarné činnosti obtížně oddělitelné 

od činnosti přetvářecí, poznávací a hodnotově orientační. Dětský výtvarný projev je 

současně poznáváním, prožíváním, hodnocením i přetvářením, jakož i výpovědí o světě, 

v němž dítě žije. (8, s. 8) 

I díla známých umělců existují v kontextu svých různých výkladů. Ty nám třeba často 

mohou pomoci lépe pochopit dané dílo. Porozumět jeho sdělení, upozornit na 

souvislosti, vyprovokovat nás k zamyšlení či zájmu o další díla... 

Proto dialog s dospělými nebo i s vrstevníky může u dětí podpořit výtvarnou činnost. 
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Avšak nejen dialog bezprostředně věnovaný výtvarnému dílu má smysl. Výtvarný 

projev se totiž často stane záminkou k rozhovorům o životních zkušenostech, o 

zážitcích, o starostech a 

radostech, které zdánlivě s výtvarnou výchovou nesouvisejí. Ale přesto k této činnosti 

patří, tak jako patří výtvarný projev do života. 

Hazuková (8, s. 29) definuje cíle výtvarné výchovy z hlediska rozvoje dispozic 

k výtvarněestetickému osvojování skutečnosti a jeho dimenzi - JmimMímLčinnQMi 

takto: 

Komunikativní činnost - cílové zaměření 

Obecné předpoklady pro jakoukoli lidskou činnost: 

• Rozvoj komunikace verbální i neverbální 

• Rozvoj a aktivizace slovní zásoby 

• Celková kultivace sociální komunikace ve všech typech interakcí ve škole i 

mimo ni 

Speciální předpoklady pro výtvarnou tvorbu a výtvarné vnímání: 

• Rozvoj schopnosti výtvarného sdělení 

• Rozvoj schopnosti porozumění výtvarnému sdělení jiného autora 

• totéž pro oblast výtvarné terminologie 

Projevy dispozic: 

• ovládnutí všech forem komunikace 

• osvojení funkčního slovníku ve výtvarné oblasti 

• využívání komunikace při vytváření příznivé sociální atmosféry 

Výtvarnénknlv příslušející k^vanjýmčinnos tem komunikativním: 
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pojmenovat (pojmenovávat), nazvat, sdělit (sdělovat), popsat (popisovat), (vy)líěit, 

vyprávět, vysvětlit (vysvětlovat), komentovat atd. 

Uvedená slovesa charakterizují tento typ výtvarného úkolu. Ve vztahu k „času na 

splnění" je pro formulaci úkolu někdy podstatná i dokonavost nebo nedokonavost 

použitého slovesa. 

1.5.1 Reflektivní dialog 
Doprovodný dialog je označován jako reflektivní, protože se obrací zpět k minulým 

zážitkům a hledá v nich poznání. Někdy je obtížné hledat způsob, jak s ním zacházet, 

aby nebyl narušen dojem z předchozích zážitků. I přes to by výtvarná výchova měla 

věnovat reflektivnímu dialogu dostatečnou pozornost. Následuje po výrazové hře (v 

podobě výtvarné tvorby, dramatizace apod.), která v hodině výtvarné výchovy proběhla 

a je jejím potřebným doprovodem. Má dvě stránky, které zpravidla v dialogu do určité 

míry splývají: první se týká estetických nebo uměleckých stránek zážitku, druhá stránka 

reflektivního dialogu se týká jeho psychických a sociálních souvislostí. 

V knize Výtvarné čarování (7, s. 156) vymezují autoři cíle reflektivního dialogu takto: 

1. poskytnout příležitost k výpovědi o pocitech a dojmech, které provázely 

výrazovou hru, 

2. najít slova nebo jiné výrazy pro ty symboly vytvořené výrazovou hrou, které se 

mne osobně dotýkají 

3. ujasnit si svůj pohled na zážitky z výrazové hry a srovnat jej s pohledy ostatních 

jejích účastníků, 

4. uvědomit si rozdíly a shody v zážitcích mezi různými lidmi 

5. hledat plodné souvislosti mezi projevy mé vlastní výrazové hry a uměleckými 

projevy, 

6. řešit případné vnější nebo vnitřní nezdary a nepohody, které vznikly v průběhu 

výrazové hry, ale také se podělit s ostatními o radost z vydařeného díla, 

7. vyzkoušet varianty těch momentů výrazové hry, které jsou pociťovány jako 

málo uspokojivé nebo málo završené. 

Cíle musí být samozřejmě přizpůsobeny potřebám a možnostem konkrétních dětí. 
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1.5.2 Jak a co hodnotit 
O co má učitel usilovat a kam by měl směřovat, aby bylo hodnocení výsledků výtvarné 

Činnosti přínosné a správné? 

Hodnotné je každé dílo, které vzniklo se zaujetím a upřímnou snahou, proto zde není na 

místě hodnotit výkon (rychlost, přesnost, velikost...) či osobnost. 

Podstatné je, vymezit si pro hodnocení prostor, aby bylo přirozenou součástí hodin 

výtvarné výchovy. Aby existoval prostor, ve kterém se děti učí rozvíjet nové postřehy 

nad jejich prací i nad jejich chováním a dávat najevo své zaujetí. Provokovat děti 

k zamyšlení a k všímavosti, ptát se... (př. když se podívám na tvoji malbu, připadám si 

opravdu jako v moři. Vidím hejna ryb, všimněte si těch barev, různých tvarů a odstínů 

modré barvy kolem. Co dalšího vás děti zaujalo na Vojtově malbě?). 

1.5.3 Cestou správného hodnocení k rozvoji sebevědomí a 

sebedůvěry 
Takto pojaté hodnocení jistě přispěje ke schopnosti rozvíjet nové postřehy nad prací, ale 

také k žádoucímu rozvoji komunikace a rozvoji sebevědomí a sebedůvěry dětí. 

Dvě slova, ze kterých se slovo sebevědomí skládá, jasně vyjadřují jeho význam. 

Znamená být si vědom sám sebe , toho, co prožívám, co cítím, jaké mám potřeby. 

Znamená také mít vnitřní přesvědčení, že mám právo své myšlenky, emoce a potřeby 

vyjádřit, být si vědom svých dobrých vlastností a schopností, svých silných stránek a 

současně si dobře uvědomovat své slabosti a chyby. 

Z tohoto vědomí sebe samého vzniká důvěra ve vlastní schopnosti a ve vlastní pocity. 

Víra, Že zvládnu příští náročné situace, která se opírá o zkušenost, že jsem už mnohé 

takové situace vyřešil, posiluje sebevědomí a sebedůvěru. 

Základní emoce sebevědomého člověka pozitivně působí na jeho citovou pohodu a 

výkonnost a pomáhají mu pozitivně vytvářet mezilidské vztahy. 

Základy sebevědomí a sebedůvěry jsou položeny v rodině a v bezprostředním okolí 

dítěte, je však možné a žádoucí jejich rozvoj u dětí podpořit. 
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1.6 Činnosti, které podporují a rozvíjí empatické schopnosti 

1.6.1 Slovník emocí 
Velmi jednoduchá a užitečná věc, která podporuje emoční kultivovanost dětí, je 

rozšiřování emočního slovník. Ve „slovníku pocitů" budou abecedně zařazeny všechny 

pocity, které děti znají. Při vytváření tohoto slovníku mohou pomoci fotografie, noviny, 

obrázky lidí. Děti popisují, jak se tito lidé možná cítí, co prožívají. Každá emoce bude 

mít ve slovníku svou vlastní stranu a dítě k nim bude uvádět příklady, kdy tento pocit 

samo prožívalo. Jednodušší formou hry je, když příklady uvádí sám učitel. 

K jednotlivým emocím ve slovníku můžou děti nakreslit obrázek, nebo nalepit 

fotografii jako vizuální připomínku jednotlivých emocí. 

Jestliže učíme děti lépe vyjadřovat své pocity, nesmíme zapomenout rozvíjet i druhou 

dovednost: umět ocenit emoce druhých, stát se dobrým emočním posluchačem. Děti 

využívají každé příležitostí, aby vyjádřily svůj názor. Mají přirozený zájem vyjádřit svůj 

souhlas nebo nesouhlas k tomu, co bylo řečeno. 

Ale dovednosti aktivního naslouchání vyžadují soustředěnost na druhého člověka bez 

přerušování a vyjadřování svých názorů a pocitů. Tato dovednost může významně 

pomoci i při řešení konfliktů ve škole. 

1.6.2 Dovednost aktivního naslouchání 

(příklad aktivity pro její rozvoj) 

(aktivita vhodná pro děti od deseti let) 

Učitel vymyslí nějaký problém, starost nebo konflikt, který může nastat třeba ve škole, 

doma, venku... Pro začátek je dobré začít s relativně malými problémy. 

Na čtyřech kartách budou napsány čtyři dovednosti aktivního naslouchání: 

- Zopakuj, co řekla druhá osoba („Takže ty mi říkáš...") 

- Ujasni si, co druhá osoba řekla („Můžeš mi říci něco víc o..."). 

- Dej najevo zájem o to, co druhá osoba říká (gestem, tónem hlasu, pohledem 

atd). 
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- Označ nebo popiš, co druhá osoba zřejmě cítí („Zdá se mi, že jsi smutný, 

protože..."). 

Dítě mluví o svém problému asi tři minuty, zatímco posluchač demonstruje čtyři 

dovednosti aktivního naslouchání (karty jsou před ním, jako nápověda). Na konci 

přidělí ten, který mluvil svému protějšku jeden bod za každou využitou dovednost 

aktivního naslouchání a dva body navíc, když ho posluchač vydržel nesoudit. Potom si 

mluvčí a posluchač vymění role. (2) 

1.7 Estetické vnímání v citovém životě člověka 
Zaujatost dětí estetickými činnostmi výtvarnými, dramatickými, hudebními atd., 

dokazuje, že estetická stránka citového života je pro ně velice důležitá. Hloubka a 

kvalita estetických prožitků se zásadně odlišuje u dětí a dospělých lidí. Závisí na 

estetických i obecných životních zkušenostech, proto je u dětí méně plastická a méně 

vnitřně bohatá. Za pomoci dospělých se ale velmi rychle rozvíjí a děti se učí, jak 

přetvořit prazákladní citová hnutí do bohatší podoby. 

„Pomáhat dětem rozvíjet jejich estetické cítění, to vlastně znamená, učit je nacházet 

kulturní formy pro nejpřiléhavější vyjádření a vnímání citově náročných zážitků, 

zejména těch, které jsou spjaté se vztahy k druhým lidem a obecně ke všemu, na čem 

člověku hodně záleží." (7, s. 142) 

1.8 Emoce - nepostradatelný faktor při výtvarné výchově 

Citové prožívání hraje v životě člověka zásadní úlohu. Ovlivňuje formování celistvé 

osobnosti, i rozumový a morální profil jedince. Problém citového života může 

představovat např.: citová chudoba, lhostejnost, příliš věcný vztah k životu apod. 

Požadavek vzdělanosti ve výchově se nesmí dostávat do konfliktu s požadavkem 

harmonického rozvoje osobnosti. Rozvoj intelektuální stránky osobnosti dítěte musí být 

v rovnováze s rozvíjením složek citových. 

V tomto ohledu má výtvarná výchova do jisté míry výsadní postavení už povahou své 

osnovní náplně a cíli, které si klade. 
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Emocionální působení je neodmyslitelnou součástí při rozhovorech o umění, stejně jako 

při aktivní výtvarné práci žáků, v níž spočívá těžiště celého předmětu. Těchto 

příležitostí bychom měli v praxi dostatečně a vhodně využívat. 

Aktivní výtvarnou činností lze rozvíjet komplex některých elementárních citů, které 

jsou základem estetického cítění a vkusu člověka. Vychází znejhlubších vrstev 

psychiky a vytváří nutný předpoklad k rozvíjení složitějších estetických a citových 

postojů. 

Probouzení a pěstování barevného vidění, proporce a rytmus, cit pro tvar a materiál 

Geho kvality a možnosti), to vše jsou hodnoty významné z hlediska dalšího estetického 

a emocionálního rozvoje. 

Silný zážitek, příjemné asociace nebo radost může často v dětech vyvolat pouhý vjem 

čisté barvy, dokonalý hladký tvar, oblázek nebo barevný míč. Intenzita smyslových 

vjemů, bezprostředně spojených s citovým prožitkem, jsou specifickým rysem vnímání 

hlavně u malých dětí. S přibývajícím věkem a zkušenostmi jich ubývá. Výtvarná 

výchova by ale měla pracovat na tom, aby nezmizely úplně, beze zbytku a bez náhrady. 

Aktivní výtvarná činnost rozvíjí elementární estetické city a zároveň může významně 

přispět i k celkovému rozvoji obecných složek citového fondu dítěte. Zárukou účinnosti 

a mnohostrannosti tohoto působení je pouze opravdu tvořivý charakter výtvarné 

činnosti. Dalším základním předpokladem je také radost při výtvarné práci. Práce, na 

kterou se budou děti těšit, prožívat ji celou svou osobností a následně na ni vzpomínat 

jako na intenzivní zážitek, podněcuje citové vzrušení. Vlastní pracovní proces by mel 

být prožíván přímo s živelnou tvůrčí rozkoší. To nebývá problémem zejména u menších 

dětí, protože je do značné míry pokračováním a rozvíjením přirozené dětské hravosti. 

Tu by nebylo na škodu více využívat. Děti, které venku bez problémů zvládají velké 

Plochy chodníků, ve škole pak tiše sedí v lavicích, dělají mechanická cvičení, cvičí 

doteky štětce, skládají vodorovné a svislé čáry. To je samozřejmě také někdy na místě, 

ale jde o to, aby nebyl tvůrčí elán dětí soustavně ubíjen, ale vhodně využíván. 

Možnost spontánně vybít svou tvůrčí energii, nedočkavě pronikat do tajů nových 

výtvarných technik, citově se uvolnit..., to vše by měla poskytovat výtvarná činnost 

žákům každého věku. Protože pracovní zaujetí a pozitivní vztah k tvořivé činnosti 

obecně patří k nejcennějším hodnotám a výtvarná činnost musí k jejich formování 

Přispívat. 
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Vztah k výsledkům práce je dalším faktorem, který také podstatně ovlivňuje postoj 

dítěte k výtvarné činnosti. 

Těžko bude dítě tvořit se zaujetím, když ví, že výsledky jeho každotýdenní práce budou 

pak ležet v učitelově skříni a na konci roku se dají do sběru. Zde je důležitá mnohem 

bližší perspektiva, ocenění, zhodnocení a uplatnění práce. Tak se děti naučí vážit si své 

práce, i práce druhých. 

Výtvarná činnost poskytuje příležitost také k rozvoji složitějších citových vztahů, které 

mají morální dosah a formují charakter. Prohlubují a upřesňují vztah k věcem, lidem, 

přírodě, práci, životu i k umění. Tyto vztahy vytváří citový základ opravdového, vnitřně 

bohatého, harmonického člověka. Zde je role výtvarné výchovy velice závažná a 

neměla by být podceňována. 

Vztahy k okolnímu světu bývají u dětí velmi hluboké a jejich bezprostřední tlumočení 

výtvarnou činností přináší často výsledky, které nás dospělé udivují. 

Citové vztahy k životním jevům jsou u dítěte silným podnětem k hlubšímu 

rozumovému poznávání. To je potřeba si uvědomit a využívat především v nižších 

ročnících prvního stupně. Těžiště výtvarné výchovy by zde mělo být ve výtvarné 

činnosti pojaté volněji a velkoryseji. 

Děti touží vzít barvy, štětec, veliký kus papíru a dát se do práce. Využijme jejich lásku a 

zaujetí k pohádkám, hračkám, zvířatům, velkým strojům... Po kapsách nosí vzácné 

„poklady", nejmilejší medvěd nesmí chybět, když jdou spát a snídají ze svého 

oblíbeného hrnku. Nechybí jim dobře vyvinutý smysl pro legraci. 

Příliš jednostranné chápání poznávacího významu výtvarné práce a nadměrné 

preferování racionálních poznatků na úkor estetických a citových zážitků vede ke 

sčítání dvou stejnosměrných negativních tendencí: místo aby výtvarná činnost 

zeslabovala přirozený úbytek citové spontánnosti, ještě jej urychluje a znásobuje. 

Právě na učiteli výtvarné výchovy spočívá značná část odpovědnosti za kvalitu citové 

výchovy. Ve škole se setkáváme s nejrůznějšími způsoby emocionálního působení. Tak 

jako je každý učitel jiný, tak i cesty pojetí citového působení mohou být různé. Jde ale o 

to, aby tato cesta vedla správným směrem, aby se vyvarovala hrozících extrémů -

suchosti a nezúčastněnosti učitele na jedné straně a nasládlých, sentimentálních výlevů 

při motivaci učiva na straně druhé. 
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Ani jeden z extrémů nepovede ke zkvalitnění citové výchovy. Děti mají své zkušenosti 

a nároky. Učitel si je musí získat svou odbornou kvalitou a hlavně lidskou opravdovostí. 

To samozřejmě není nijak jednoduché. Citové působení je živým a citlivým procesem a 

ani psychologie a pedagogika nám nemůžou předložit jednoznačný recept, jak zde 

postupovat. 

Každopádně klade tento proces na učitele maximální odborné, metodické, 

psychologické i morální nároky, protože hodnota, která je tu v sázce - vývoj citového 

života dítěte - si zaslouží nejvyšší pedagogické úsilí a lidskou obětavost. (9, s. 138-142) 

1.9 Kladné i záporné emoce mají své nezastupitelné místo 

Tak jako i méně příjemné city patří k životu, mají své místo také při vyučování. Existují 

situace, ve kterých je přítomnost negativních emocí správná (např. když jeden druhému 

ubližuje a ve mně to vyvolá pocit zlosti). Pokud jsou zlost, smutek, rozčilení či podobné 

emoce opravdové, je na místě, aby byly dány najevo. Pak jim ostatní mohou porozumět. 

Nabízí se tím šance, společně se nad situací zamyslet a hledat pro ní napříště lepší 

řešení. Cíl, ke kterému zde směřujeme, je učit děti, jak nejlépe přistupovat k negativním 

emocím, aby se staly přínosnými, nikoliv zničujícími pro okolí a člověka samotného. 

1.10 Rozvoj emoční komunikace při činnostech ve výtvarné výchově 

Potřeba a důležitost rozvoje komunikace, která povede k pochopení a ovládnutí 

vlastních pocitů a vytváření vyrovnaných vztahů je, jak vidíme, velmi podstatná. Nabízí 

se však otázka, zda nejnovější realita světa dospělých, do které přicházejí a vžívají se 

děti, takovou komunikaci podporuje? 

Za partnery jsou nám často stroje, které nemohou smysluplně komunikovat, vytvářet si 

kognitivní představy a pracují pouze s předem vloženými informacemi. Člověk se 

nechává informovat na úkor svobodného rozvíjení a používání svých představ, 

schopností a dovedností. Informace účelově zpracovává, místo aby tvořil, hledal a tázal 

se. 

Člověk, komunikující s médiem (internet, mobilní telefon...) místo s ostatními lidmi, 

nemá takové možnosti psychického a sociálního rozvoje. 
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Jak tedy může výtvarná výchova přispět k rozvoji komunikativních dovedností a 

emotivní složky osobnosti? 

Prostředky výtvarné komunikace (materiál, tvar, barva, linie...) nás mohou vést 

k tvorbě kognitivních představ. Můžeme s nimi tvořivě komunikovat, vstupovat s nimi 

do dialogu, poznávat a chápat je, vytvářet si o nich představy. Představy o tom, jak a 

z čeho vznikaly, jakými prošly stavy, můžeme poznávat jejich řeč. K tomu nás vedou 

naše schopnosti vnímat a duševně prožívat. (10, s. 145, 146) 

Umění může dítěti nabízet alternativní prostředky komunikace, která neobsahuje 

sofistikovanou řeč. 

Výtvarný proces skutečně umožňuje dítěti jinou, neverbální a symbolickou řeč, kterou 

může - byť třeba nevědomě - vyjádřit své pocity, přání, obavy a představy, které jsou 

vlastní jeho vnitřnímu prožívání. 

1.11 Učit se chápat svět - místo pro artefiletiku 

Artefiletika je jedno z pojetí výtvarné výchovy. Název se skládá ze dvou slov a 

vyjadřuje jeho podstatu: ars/artis (latinsky) znamená umění. Filetický přístup ve 

výchově, kterým je inspirována druhá část názvu, je takový přístup, ve kterém se 

uplatňuje výrazový projev (výtvarný, dramatický apod.) s následným rozhovorem o 

zážitcích, které se k němu vztahují. 

Tento přístup ve výchově je myšlenkou pedagoga H. Broudyho. 

Lépe se vyrovnávat s životními obtížemi, učit se psychicky zvládat nelehké životní 

situace, povzbuzovat duševní síly dětí - o to vše se artefiletika snaží. 

Výtvarný projev dítěte a s ním spojené zážitky a zkušenosti mohou vést k lepšímu 

pochopení světa, který dítě obklopuje. 

Výtvarná aktivita dětí se stává mostem mezi světem dítěte a světem lidské kultury nebo 

přírody. To je cíl, ke kterému artefiletika směřuje. 

Artefiletika učí děti důležitou schopnost - přetvořit své city a zhodnotit je do výtvarné 

podoby. To přispívá ke schopnosti umět se svými city zacházet tak, aby neškodily, ale 

prospívaly a dokázat se vyrovnávat s jinak těžko zvladatelnými citovými problémy. 
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Pro dobrou pedagogickou práci v artefiletice je podstatné nejen odpovídající vzdělání 

učitele a znalosti v oblasti artefiletiky, ale také citlivý vztah k dětem, osobní 

vyrovnanost, znalost vlastní psychiky, schopnost zvládat a dobře zpracovávat své 
zážitky. 

Je velmi přínosné, když si učitel vyzkouší a zažije metody artefiletiky sám na sobě. Je to 

cesta k hlubšímu sebepoznání, rozvoji imaginace a empatických schopností. Dokáže se 

pak lépe a hlouběji vcítit se do role žáka a jeho práce se může stát efektivnější. 

(7, s. 10, 11) 

1.12 Emocionální prožívání - najít rovnováhu mezi vcítěním a 

odstupem 
Emoce mohou vstupovat do umění bez omezení tehdy, když nejsou příliš regulovány 

vžitými postupy a pravidly, píše Losenický (1996, s. 44) a uvádí příklad, kdy 

Michelangelo Buonarroti volil pro vyjádření svých citů, dojmů a zážitků raději poezu, 

než výtvarný projev. Ne proto, že by poezie nabízela větší emocionální hloubku, ale 

proto, že pro něj osobně neměla onu profesionální závaznost jako použití malířských a 

sochařských postupů. 

Z života a z celé přírody jsou odvozeny požadavky řádu a rytmu v umění. Jejich 

odkrývání tvorbou se odehrává v rovině rozumu i v rovině citů. Nalezení rytmického 

stavu, uspokojení z něho a následné účinné reagování na podnět, v nás pak totiž 

probouzí estetické city. Ty jsou usměrňované vlastním vědomím a umožňují nám plný 

estetický prožitek procesu tvorby. 

Musíme se však vyvarovat emocionálního pohlcení, kdy je naše osobnost absorbována 

jevem, ve kterém jsme postřehli životodárné elementy rytmu a řádu. Na základě 

identifikace vlastního psychofyzického rytmu (dech, tep, pohyb myšlenek...) a obdobně 

potvrzenou životností jevu, může ke zmíněnému emocionálnímu pohlcení docházet. 

Určitá emocionální vzdálenost je nutná k tomu, aby proces zůstal estetickým. Existenci 

estetického prožitku zaručí právě jen pohyb naší reakce v rozmezí mezi ztotožněním a 

odstupem. Ani jeden z extrémů, úplná emocionální identifikace, stejně jako zcela 

oproštěná distance od emocí, k estetickému prožitku nevede. „Zkušený divák nezasáhne 
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do divadelní tragédie, aby ochránil ohrožené - to udělá jen dítě, kterému splývá děj se 

skutečností: divadelní hra pro něj ještě není plně estetickým jevem." (11, s. 45) 

Z historie vyučování jsou známy systémy výtvarné výchovy, které se přikláněly ke 

krajním úrovním. Buď výrazněji uplatňovaly estetický odstup (např. příliš dekorativní 

povahou úkolů), čímž blokovaly přirozenou emocionalitu dětí nebo byl kladen důraz na 

účast emocí ve vyžadování až „módní" expresivity dětského výtvarného projevu. Celý 

estetický vztah je založen především na citovém základu, proto je emotivita ve 

výtvarném vyjádření plně oprávněná. Jde o citovost, na kterou souběžně působí vlivy 

smyslové, rozumové i fantazijní. 

Výtvarné působení je někdy zaměňováno za psychoterapii nebo za psychické testování 

žákovy mentality. Jedná se například o některé pokusy výtvarně vyjádřit hudbu. Často 

v nich chybí průprava, poukazující na souvislosti hudebního a výtvarného rytmu, 

k možným spojitostem a odlišnostem výtvarné a hudební řeči. Emoce, k nimž hudba 

směřuje, mohou být navozovány i výtvarně, avšak bez znalosti postupu (možností 

vyjadřování a použití odpovídajících prostředků) je žákům sice dána neomezená volba 

možností, ale chybí úsilí o poznání adekvátních prostředků k vyjádření emocí 

inspirujících tvorbu. Aby výtvarné myšlení a cítění nezůstávalo jen na pocitovém 

základu, bez skutečného tvořivého efektu, musí být dobře vybudované a vnímané jako 

podstatný cíl výtvarné výchovy. Toho však není snadné dosahovat a zároveň 

zachovávat intenzitu a přitažlivost citového podnětu. „Neoslabit vstupní emoce prožitku 

a dosáhnout schopnosti uskutečnit výtvarný záměr svyužitím fantazie, vtom zřejmě 

spočívá jádro úspěšného výtvarně pedagogického systému." (11, s. 46) 

Emoce jsou při výtvarných činnostech a jejich prožívání podstatné a nepostradatelné. 

Pokud se ale stanou jediným duševním činitelem, ovládajícím výtvarný proces, není 

tvořící člověk schopen potřebného nadhledu (14). Ten může zprostředkovat: schopnost 

přiměřeně zhodnotit vlastní výtvarné aktivity; rozvoj výtvarného cítění a myšlení; 

sebehodnocení a sebezdokonalování. 

(14) Losenický (1996, s. 48) vyjadřuje tento nadhled pojmem estetická distance. 

Tento termín uvádějí i autoři v knize Výtvarné čarování. 
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Optimální vztah výtvarné výchovy a emocí nastává tehdy, když se pohybuje na hranici 

mezi emotivitou, racionalitou, fantazií a smyslovostí. Pak je osobnost udržována tam, 

kam výtvarná výchova směřuje především - ke svobodě a nezávislosti. 

Na potřebu psychického odstupu (estetické distance) jako nezbytnou protiváhou vcítění 

mluví i Slavík (2000, s. 132, 133). 

Rozvíjení empatie je sice velmi prospěšné a žádoucí, ale má také své hranice. Příliš 

silné vcítění do druhého může v dítěti vyvolat silné prožitky, na jejichž základě 

podlehne stejnému pocitu, sdílí obdobnou emoci. 

Malou distancí a vysokou mírou vcítění se vyznačuje vnímání malých dětí. 

To pak ovlivňuje jednu důležitou funkci vcítění - přimět k pomoci druhému člověku, 

který je v nouzi. Způsobuje to paradoxní situaci - člověk není schopen nikomu pomáhat, 

protože se nachází ve stavu úplného vcítění, na základě kterého je na tom stejně špatně 

jako ten, komu by pomoci chtěl. 

Proto je důležité s nácvikem empatie cvičit i odolnost vůči záporným prožitkům a 

dovednost zaujmout potřebný odstup. Je třeba směřovat k rovnováze. Ani jeden 

Pro estetický nebo umělecký zážitek je estetická distance nutnou podmínkou, stejně, 

jako se bez ní neobejde ani estetické hodnocení. 

V estetické distanci naplno prožíváme citové stavy, ale při tom si uvědomujeme, že 

vnímáme jinak, než v praktickém životě. Zde nemusíme jednat prakticky, můžeme a 

máme se nechat unést prožitkem a svým vnímáním. 

Při hledání rovnováhy mezi vcítěním a odstupem je chování učitele důležitým 

modelem. Učitel ukazuje svou zaujatost zároveň se schopností poodstoupit a posoudit 

prožitek. Kombinuje výrazovou hru s následným dialogem, ve kterém se srovnávají 

různé pohledy. 

Tímto dialogem se děti učí zaujímat přiměřený odstup a objevovat ve výtvarném díle 

estetické kvality (barvy, tvary, kompoziční vztahy apod.). 

Př.: Který z namalovaných draků nejvíce vyniká a proč? 
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Rozvíjet empatii a také přiměřený odstup není důležité zdaleka jen pro výtvarnou 

výchovu. 

Estetické situace poskytují příležitost rozvíjet emoční a sociální inteligenci dětí, která, 

jak bylo již zmíněno, hraje nezastupitelnou roli v každodenních situacích, 

v mezilidských vztazích obecně. 

1.13 Citová pasivita a způsoby, jak jí zabraňovat 
S citovou netečností vůči kráse, pravdě, dobru apod. se můžeme setkat všude tam, kde 

se nacházejí lidé. Příčin, které ji vyvolávají je mnoho. 

Jedním z velkých problémů dnešních školních dětí je neschopnost soustředění. Podle 

Arcangeliové (1964, s. 41) vyvěrá tato skutečnost z neschopnosti izolovat se. Děti 

vyrůstají uprostřed hluku. Je možné, že neznají cenu ticha a někdy se může zdát, že na 

něj pohlížejí s hrůzou. 

Neschopnost izolovat se znamená ztrácet schopnost něco obdivovat, schopnost 

vychutnat krásu. Tím, že někdy raději volíme hluk (např. zapnutá televize jako kulisa 

při práci), se projevuje naše neschopnost být sám. Přitom objevování samoty se může 

často stát nástrojem plodnosti. 

Jakou úlohu má tedy v tomto případě sehrát učitel? V tom, že učitel výtvarné výchovy 

zde má zásadní postavení se shodují Přikryl a Arcangeliová: 

„Převážná část odpovědnosti za kvalitu citové výchovy leží na bedrech učitele výtvarné 

výchovy." 

/Přikryl (9, s. 142)/ 

„Z vychovatelů je učitel výtvarné výchovy nepochybně nejpovolanější k tomu, aby 

citovost na žáka přenášel, protože musí být u něho více vyvinuta než u ostatních 

učitelů." 

/Arcangeliová (12, s. 42)/ 

Potlačovat to, co už existuje by bylo zbytečné. Pokusit se zvolna obnovit to, co 

existovat přestalo, to je cesta, která vede k cíli - k rozvoji emotivní složky osobnosti. 

Arcangeliová uvádí své zkušenosti a mluví o dobrých výsledcích na cestě za 

prohlubováním citového prožívání svých žákyň (10 - 15 let). Z počátku byla 
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přesvědčená o tom, že nejsou schopny pociťovat potřebu samoty. Tato situace se však 

začala měnit. Spolu se svými žákyněmi se zabývala především přírodou, jejími 

podivuhodnými živly, tajuplnými zákonitostmi a hlubokým smyslem, který se v ní 

skrývá. Postupně se začala objevovat nová témata rozhovorů žákyň. Vypravují o svých 

citových objevech z předešlého večera (například: „Asi v pět hodin odpoledne jsem si 

všimla některých mraků, ale jen jeden z nich mě opravdu zaujal. Měl růžově nachovou 

barvu, která se ponenáhlu měnila v bledě růžovou s nachovým nádechem a ta postupně 

přecházela v nebeskou modř..."). 

Práce, které přinášely, naznačovaly touhu po vnitřním růstu, která snad v budoucnu 
přinese plody. 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

Realizace praktické části diplomové práce proběhla na základní škole Benita Juáreze, 

v Praze 6 - Dejvicích. 

r 
Účastnili se žáci 3., 4. a 5. třídy. 

V praktické části je šest námětů, které spojuje společné téma - slunce. 

Zvolila jsem ho na základě citátu, který je součástí názvu diplomové práce a který 

vnímám jako výzvu (jak jsem popsala v úvodu diplomové prače). 

Téma slunce je u některých námětů ústřední, jiných námětů se dotýká spíše okrajově 

nebo obrazně, ale vždy je v námětech patrné. 

Náměty: 

1. Jedno velké slunce - střed všeho. 

2. Uctívání boha slunce. 

3. Hledáme centrum energie. 

4. Dnes neměl Petr slunný den. 

5. Kdo je sluníčko ve tvé rodině? 

6. Vzpomínka na letní slunce. 

U každého námětu jsou shodně uvedeny didaktické odstavce takto: 

I. Námět, motivační text a jiné motivační materiály 

II. Výtvarné úkoly 

III Pomůcky 

IV. Cíle 

V. Hodnocení a postřehy 
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2.1 Náměty výtvarných činností 

2.1.1 Jedno velké slunce - střed všeho 

(malba krycími, prstovými barvami, dotváření přírodním materiálem (kokosové vlákno) 

nebo barevnými, krepovými, hedvábnými papíry) 

ročník: 4. 

Celkový počet dětí: 17 

L Námět a úvodní motivační texty 

Slunce přece zná úplně každý. Jako o něčem známém nám o něm může vyprávět třeba i 

tříleté dítě. Ale možná slunce dobře neznáme, je toho určitě mnoho, co nevíme. 

Můžeme o něm chvíli mluvit a myslím, že zjistíme, že si můžeme povídat docela 

dlouho. Jak to? Že by nestačilo jen říct: je žluté, velké a žhavé...? Každý má sve 

zkušenosti, vzpomínky, pocity. 

Není stejné na jaře a v létě. V létě přece pálí, žhne, může nás zraňovat i zahubit rostliny. 

Je takové horko, až se chvěje vzduch. Na jaře, když se probouzí, sbírá sílu lehoučce 

hřeje. První slabé paprsky jsou teď pro rostliny zase životodárnou silou. 

Unavené podzimní slunce ještě občas připomene letní den a svojí sílu. V zimě si těžko 

vybavujeme letní sluneční žár. Občas sice zasvitne, ale zastřený sluneční svrt jenom 

pomalu zdolává poslední sníh. Slunce je malé, bílé, vzdálene. 

Slunce putuje po obloze v každém ročním období. Které sluneční pouti by odpovídala 

následující hudební skladba? Je to slunce na podzim, na jaře, v létě nebo v zuně. 

Vnímejte hudbu, zavřete oči. 
Které roční období podle vás vyjadřuje nebo nejlépe vystihuje a proč? 

Tato poslechová část předchází vstupu do výtvarného zážitku a tvoří předěl mezi 

reálným a kouzelným. Pomáhá dětem přeladit se z jednoho typu zážitku do druhého. 

/Jak doporučuje Slavík a kol. (2000, str. 131)/ 

světem 
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Brainstorming SLUNCE navazuje po poslechu skladby. 

Co všechno se vám vybaví, když řeknu slovo slunce. Děti přicházejí bez vyzvání 

k tabuli a zaznamenávají své asociace. 

Na tabuli se neobjevilo slovo energie. Toto slovo se sluncem také běžně spojujeme. 

Je pravda, že slunce život dává i bere. Dokáže být „nemilosrdné" - zahubit nebo zranit. 

Bez něj a jeho energie by však na naší planetě nebylo nic. Bez slunce by veškerý život 

zahynul a ani naše vyspělá civilizace by tomu nedokázala zabránit. 

Tak jako nám od slunce přichází energie, tak šiji i my teď pokusme předat. 

37 



Předávejme si teplo a energii... 

Mluvili jsme o rozdílném vnímání slunce ve čtyřech ročních obdobích. 

V jedné pohádce však přirovnává K. J. Erben slunce na denní pouti etapám lidského 

života - ráno je pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. 

Která pohádka to je? 

Úryvek z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda (viz. příloha č. 1). 

U- Výtvarné úkoly 

• Ve skupině společně vytvořte jedno velké slunce. 

• Než začnete pracovat, řekni ostatním, jak by sis ho představoval ty (třeba slunce 

při západu, pozdě večer - v létě. Těsně než zajde za obzor zabarví se do temně 

oranžova, jako by chtělo shořet...). Na vzorníku barev (viz. příloha č. 1) můžeš 

ostatním ukázat, které barevné odstíny bys pro něj použil. 
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• Domluvte se na tom, jak by mělo vaše slunce vypadat. Které nápady a představy 

vás zaujaly. Třeba jich bylo víc a zkusíte je nějak spojit. 

Můžete také dopracovat slunce kombinovanou technikou - k dispozici jsou 

barevné, krepové papíry, případně kokosové vlákno. Můžete trhat, stříhat, 

muchlat, lepit. Vytvoříte tak plastický (trojrozměrný) objekt. 

• Na závěr si vaší práci dobře prohlédněte. Promluvte si o tom, co se vám na ní 

líbí, co se vám zdá, že se povedlo. Co byste si představovali jinak. 

• Pokuste se pohybově předvést vaše slunce. 

Přemýšlejte, jak byste mohli vaše slunce pohybem vyjádřit. Jinak bychom asi 

předváděli klidné, unavené zapadající slunce a jinak divoký žár poledních 

slunečních paprsků. 

Ostatní budou hádat, co asi pohybem vyjadřujete. 

Potom nám prozradíte, jestli jsme hádali dobře a ukážete nám vaše slunce. Jaké 

je, co je na něm zajímavé, proč jste ho udělali právě takové. 

Děti jsou rozděleny do čtyř skupin - podle měsíce narození. Skupina JARO: ten, kdo se 

narodil na jaře (tedy březen, duben, květen). Skupina LÉTO (červen, červenec, srpen), 

skupina PODZIM (září, říjen, listopad) a skupina ZIMA (prosinec, leden, únor). 

Děti byly záměrně rozděleny náhodně, aby hledali cesty v komunikaci i s tím, s kým 

třeba obvykle nepracují. Je třeba se to učit nejen s kamarádem, kterého si pro spolupráci 

vyberu, protože si spolu dobře rozumíme a tudíž spolu komunikujeme častěji a snáz. 

(Vznikly tři skupiny čtyřčlenné a jedna skupina pětičlenná). 

Hl. Pomůcky 

• Prstové barvy 

• Krycí barvy (tempery) 

• Ploché štětce 

• Houbičky 

• Lepidlo 
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• Čtvrtka formátu 2x AI 

• Barevné, krepové papíry 

• Kokosové vlákno 

• Nahrávka skladby (Let orlů z Středozem; Jan Hrubý a Kukulín) 

Materiály pro ty, kteří chtějí pracovat Toto slunce vzniká ohraničením okraje 

kombinovanou technikou. ústřižky krepového papíru. Bude to jako 
paprsky. 
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Pohybové ztvárnění slunce: Pohybové ztvárnění slunce: 

Divoký žár slunečních paprsků. Na jaře se zvolna se probouzí. 

Na závěr každá skupina ukazuje své slunce ostatním. Děti mluví o tom, jaké je jejich 

slunce, jak na ně působí, co se jim na něm líbí, jak chtěly, aby vypadalo a jestli se 

podařilo ho tak vytvořit. Co je právě na jejich slunci zvláštního, jestli se k němu váže 

nějaký příběh, jestli ho mají přiřazené ke konkrétnímu ročnímu období. 

Dále děti mluví o tom, jak se jim ve skupině pracovalo. Shodly se hned a rychle na 

podobě slunce, nebo měl každý jinou představu? Třeba jsem tu svou vůbec neprosadil. 

Nebo měly představu jen neurčitou a teprve když začaly tvořit, tak se upřesňovala. Bylo 

Pro ně snadné spolupracovat na tomto úkolu? Bylo by snazší nebo obtížnější pracovat 

samostatně. Necítil jsem se dobře, protože jsem nevěděl, jak se mám zapojit, abych to 

třeba ostatním nezkazil, nebo je lepší, že nás na to bylo víc, protože pak je víc i nápadů 

a práce nás bavila. Byl v naší skupině někdo, kdo vše vedl a říkal, co teď a co potom, 

nebo jsme se spíš zapojili všichni stejně? 
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4. ročník 

Děti mluví o slunci, které společně vytvořily. 

„Líbí se nám, jak barva přechází z tmavé 

do světlé." 
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IV. Cíle 

Uvědomovat si změny v přírodě spojené s ročními obdobími a jejich rozmanitost. 

Rozvíjet fantazii a představivost, uvědomit si výtvarnou hodnotu zdánlivě všedních věcí 

a dějů, se kterými se setkáváme téměř každodenně. 

Rozvíjet dovednost práce s barvou. 

Uvědomit si své pocity a dojmy a pokoušet se o jejich vyjádřeni. 

Učit se výtvarnému vidění a posuzování, vyhledávat působivé barevné kompozice. 

Učit se spolupráci ve skupině, umět prosazovat své přístupy a zároveň respektovat 

potřeby a názory druhého a s pochopením se zapojovat do prače. 

V. Hodnocení, postřehy 

Podle slov třídní učitelky děti při výtvarných aktivitách příliš často nespolupracují. Jsou 

zvyklé pracovat spíš individuálně. 

To se u některých dětí projevilo sníženou schopností zapojit se do práce. 

Ve dvou skupinách probíhala práce s jasným vedením jednoho člena. Tyto děti se sice 

společně domluvily na podobě slunce a při výtvarné činnosti pak byl jeden z členů 

aktivnější a ostatním říkal, co a jak mají dělat. Tento způsob práce nevedl ke konfliktům 

zřejmě vzhledem k převaze individuálního typu práce, na kterou jsou děti v hodinách 

výtvarné výchovy zvyklé. 

Ve dvou dalších skupinách nebylo vedení konkrétního člena patrné. Děti se shodly na 

Podobě slunce, které společně vytvoří, ale pak už si vzájemně do práce nezasahovaly 

(nebo jen drobnými poznámkami). Ve skupině nebyl nikdo, kdo by přesně rozdal úkoly, 

což bylo pro některé děti problematické. Děti méně aktivní a nejisté se zapojovaly do 

práce s obtížemi, nevěděly, co mají dělat. 

V případě, že jsou děti zvyklé pracovat spíše individuálně, je třeba při skupinové práci 

více upřesnit zadání - kdo co bude dělat. 

Na základě této práce si myslím, že je prospěšné zařazovat více činností, které budou 

rozvíjet komunikativní schopnosti a dovednost spolupracovat ve skupině. 
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Je jisté, že pro některé děti to bude vždy obtížnější způsob práce. Učitel má ale možnost 

děti pozorovat. Potom může zaměřit svou pozornost tam, kde je jí nejvíce třeba. Naučit 

žáky nacházet rovnováhu mezi sebeprosazením a respektem k druhým. 
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Obr. 1 

" Tohle je letní slunce. Líbí se nám, jak barva přechází z tmavé do světlé. To je podle 

toho, jaká je na slunci teplota a co se na něm odehrává. Slunce je mezi hvězdami prostě 

jen žhavá koxde. Jednoho dne kvůli teplotě vybuchne. " 

Obr. 2 

»Naše slunce vypadá trochu jako meteorit. Je hodně rozpálené a není tolik kidaté. Je 

také velmi rudé a proto si myslíme, že se hodí spíš někam na poušť nebo do doby, kdy 

žili dinosauři, kterým nevadilo velké vedro. " 
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Obr. 3 

„Naše slunce má krásnou tmavě oranžovou barvit, jako při západu. Tady je vidět ve 

vesmíru. Kolem něho se pohybují různé úlomky vesmírných těles a vpra\'oje výbuch. " 

Obr. 4 

»Je krásně rozzářené. Je hodně světlé, protože je to letní slunce a je velice rozžhavené. 

Hřeje nás všechny." 
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2.1.2 Uctívání boha slunce 

(fantazijní kresba/malba, zobrazení boha slunce) 

Tento námět byl zrealizován ve třetím a pátém ročnta. Zajímalo mé, jak bude práee 

probíhat u dětí odlišného věku. 

úvod hodiny (motivační text a dialog, při kterém byly dětem podány určité informace 
y.' j ' u i-> v t^A trval asi 15-20 minut a byl přizpůsoben 

související s uctíváním přírodních božstev) trval asi u 

konkrétnímu ročníku, tedy věku dětí. 

I. Námět a úvodní motivační text (obrázky) 

Božstvo slunce v Egypte 

' „„!,» a stvořitel světa. Od 
Re byl bůh slunce, nebo také slunce jako takové, pan nebe ^ ^ 

nejstarších dob byl jedním z nejvyšších egyptských bohu, uctívaný p 

Zajímavé je, - nebyl jediným bohem slunce (uctíván byl z a 

H6r), R e byl však považován za hlavního a ^ ^ s t v o ř i l 

stvořitele a vládce nebes a svět , Re vykonal čtyři P ^ ^ ^ ^ o b ě t i 

vzduch, stvořil nilskou záplavu, poučil je o tom, co je na ono , p f e d s t a v b y i 0 

bohům i mrtvým a především stvořil lidstvo samé. ^ ^ . & 

slunce jeho tělo. Egyptští vládcové se proto prohasov ^ ^ ,£ t k r á l e 

pozemské vtělení. Jeho kult je uctíván (s , £ g y p t a J a k o p á n 

Amenhotepa IV. zvaného Achnaton) po celou o ^ ^ ^ ^ ^ ^ k t e r é m 

nebe vycházel každé ráno na východě, kde nase o ^ p ř e d e v š í m před nebeským 

ho provázeli jeho dvořané, kteří ho chránili před i n e b e Z p e ° ^ ě ^ R e p o d o b u každou 
hadem Apopem, který chtěl převrhnout jeho lod. Na sve ^ ^ ^ ^ ^ n a n í ž m á 

hodinu. Jinak se nejčastěji zobrazuje v podobě muz 

sluneční kotouč lemovaný posvátnou kobrou. (14) 
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Aztékové - kmen slunce 

„Božstvo Slunce, Tonatiuh, které vykonávalo i funkci pána nebes, bylo úže, spja o 

s aktivním vyjádřením aztéckého náboženství. Každodenní pouť ústředního nebeskeho 

tělesa, tak nesmírně důležitého pro existenci všeho života, vedla k tomu, ze se uctívaní 

Slunce stalo podstatnou součástí aztéckého náboženství." 

„Velice důležitá byla božstva půdy a smrti, protože úroda roste ze země a mrtví se do ní 

vracejí. Zdá se, že se vycházející slunce rodí ze země a že se při západu do ni ukryva, 

odchází zřejmě do světa mrtvých. Mužská a ženská božstva sdružována s pudou me a 

velký význam pro sluneční kult a pro růst a úrodnost." (15, s. 125, 127) 

Také v keltském náboženství byl jeden z nejmocnějších bůh slunce Taranis, který byl 

usmiřován přinášením obětí. 

Nejen Egypťané, Aztékové a Keltové, ale i mnohé další lidské civilizace měly v úctě 

boha slunce a jiná přírodní božstva (Aztékové uctívali také boha větru, boha deště, 

bohyni úrody, nebo bohyni kukuřice...). Lidé jim přinášeli oběti (třeba část z toho, co 

vypěstovali nebo zvířata...), obětování bylo spojeno s nejrůznějšími rituály (tancem, 

zpěvem, modlitbami...). 

Proč asi bylo uctívání různých bohů pro tyto lidi tolik důležité? Proč to dělali? Proč jim 

obětovali to, co pracně vypěstovali. A proč třeba měli tolik bohů? Nestačil by jeden, 

dva? Ušetřili by na obětech, sami často neměli dost. 

Musíme si uvědomit, že lidé, kteří tenkrát žili, byli na přírodě mnohem více závislí než 

my dnes. Měli jen to, co si těžkou prací vydobyli ze země. Pomáhala jim př, tom 

maximálně zvířata, žádné stroje. A když počasí nepřálo - přišlo sucho nebo krupobití, 
2 úrody nebylo nic, nebo jen málo a lidé hladověli. 

Tehdejší lidé také neměli takové informace a znalosti, které lidstvo po staletích 

získávalo a my je máme dnes, stačí, aby nám je někdo řekl ve škole. Třeba blesk v letě 

PH bouřce. My víme, že je to elektrický výboj. Stačí jen otevřít nějakou encyklopedii a 

dozvíme se, jak a proč vzniká. Ale co si mohli myslet tehdejší lidé? Možná, že udělali 
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něco špatného, neobětovali bohu deště dost obilí a on se teď zlobí. Metá z nebe hromy a 

blesky a obloha se zlověstně rozsvěcuje. neměli ani 

Lídě si některé úkazy v přírodě nedovedli vysvětlit, - řízné 

ponětí. A tak si to vysvětlovali různými nadpřirozeným, , . 

bohy. Měli jich mnoho, protože i příroda je vehce rozmamta vooa, 

Slunce, Měsíc... Věřili, í e za vším se sk^vá nějaká vyšší moc a ,e treba pred m 

^ l y a bohyně a věřili, že když to budou děla, 

ně nebudou sesílat pohromy a budou je chránit. Bůh ^ . ^ T v ě d o m o v a . i si 
k nejvyšším. Lidé vnímali slunce jako něco posvátného, dusto, • 

jeho sílu - sílu životodárnou i zhoubnou. c představy o 
Nikdo z nich takového boha samozřejmě nikdy neviděl, ale i tak me , ruzn 

jeho podobě. 

3. ročník 

úvodní motivační rozhovor, vysvitleni 
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II. Výtvarné úkoly 

^ * Z o b r a z t e boha slunce tak, jak si ho sami přestavujete. 
Pozor! Zapomeňte pro tuto chvíli, že jste děti ve třetí třídě v roce 2007. Zkuste se 

zit do tehdejších lidí - našich dávných předků. Nemáte žádné informace jako dnes. 

Pnrodnich jevů máte někdy strach, k přírodě cítíte respekt a úctu. Jednou se stalo, že 
r e dne slunce přestalo svítit. Zatmění slunce je i pro nás velice zajímavou 

událostí Lidé tn • -
10 se zaujetím sledují speciálními brýlemi nebo dalekohledem 

t , ^ h V e Z d a r n é - A , e c o tenkrát? Jak byste si to vysvětlili? Nestává se to často. Bůh slunce 

^^ ° Z n á s d ě I u Je něco závažného. Třeba není se svým lidem spokojen! Lidé se dívají 

strachem na oblohu. Představ si, že tam také stojíš a díváš se. Jsi jeden z našich 

Predků před tisíci lety. 
2 0 b r a z sv®ho boha slunce. 

Přemýšlej, jaký je tvůj bůh slunce. 

e Jeho podoba vyjadřovat to, Že se ho lidé báli? Nebo bude mít podobu laskavého 

boha slnno i 
e, k te rý l idem p o m á h á a ti na něho spoléhají . P řemýš le j o tom, j a k é barvy 

zvolit R ° 
U Z n e barvy na nás t aké odl išně působí . Nezapomeň, že nám mohou mnohé 

naznačit Kt ' 
r e Pocitově „teplé" barvy nám připomínají oheň nebo slunce? Které 

„studené" hn 

^ oarvy naopak vodu či oblohu? Všechny ty, ve kterých je více obsažena žlutá 
e°á, jsou teplé. V barvách, ve kterých ve se uplatňuje nejvíce modrá jsou studené. 

Tento bod se týká výtvarné činnosti v páté třídě (vosková rezerva): 

" Boha slunce nakresli voskovkami. 
Mohli jste si všimnout, že Aztékové zobrazovali boha slunce sríiznými detaily. 

e enka z peří nebo ozdobný límec prozrazuje, jak si lidé boha vážili. Často se také 
objevuje kruh - jako symbol slunce. Egyptský bůh slunce Hór působí také velice 

' °Jllé a tajuplně. Jaká je tvoje představa boha slunce? 
A" budeš s kresbou hotov, přetři celou plochu vodovými ban>ami (žlutou barvou). 

voskova kresba si již předem „zarezervovala " místo a barva se tam neuchytí. 
10ckej, až žlutá barva zaschne a použij tmavou barvu (třeba černou), která bude 

ohklopOVat boha slunce. Tím ho vyzvedne do středu, do centra. 
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Až b u d e š s prací hotov, představíš svého boha slunce ostatním. Rozmysl i si, co 

o n ě m řekneš , j a k ho popíšeš . 

Představ si, že by ti bůh slunce mohl splnit jedno přání. Zamysli se nad tím, co 

by to bylo. Své přání napiš na papír, vlož do obálky a dej ke svému bohu slunce. 

(Tento úkol je pro 3. ročník). 

III. Pomůcky 
v 

• Čtvrtky formátu A3 

• Krycí nebo prstové barvy (3. ročník) 

Voskovky, vodové barvy (5. ročník) 

(Suché pastely) 

• Ploché štětce 

• Hadříky na utírání štětců 

• Nádoby na vodu 

3. ročník 
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ročník 

IV. Cíle 

Rozvíjet výtvarnou představivost a fantazii při zobrazování vlastního boha slunce. 

Rozvíjet kreslířské schopnosti a dovednosti práce s barvou. 

Rozvíjet komunikativní schopnosti. Nebát se projevit, ale také umět poslouchat, co hka 

^ h ý . Hledat rovnováhu mezi sebeprosazením a respektem k druhým. (Záverecna cast 

hodiny - děti mluví o svém bohu slunce). 

Obohatit poznatky o některých lidských kulturách (egyptské, aztécké...). 

V. Hodnocení, postřehy 

D é t i ^ začátku hodiny slyšely nějaké informace o tom, jak se v 

kulturách uctívala přírodní božstva. Proč lidé uctívali mnoho různých bo u. 

^ é c k é masky boha slunce i podobu egyptského slunečního božstva. 
imaginace je pro výtvarnou tvorbu nezbytným průvodcem. 
Obraznost, představivost, fantazie (které jsou pod slovem imaginace zahrnuté) j 

t ento úkol klíčové -

U ^kterých dětí se projevila nejistota při zobrazování něčeho, s cim nemají pr 

zkusenost, co nemá zavedenou, jasnou podobu. 
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Byly bezradné a vyžadovaly konkrétní instrukce („Má vypadat jako slunce, jako člověk 

nebo jako zvíře? Jakou barvu mám použít - žlutou nebo můžu jinou?). 
Je vidět, že učitel musí soustavně pracovat na tom, aby bohatství a závažnost dětské 

fantazie vzrůstala. 
K rozvoji bohatého duševního života (a tím i imaginace) vede vzájemná podpora 

slovního, dramatického, hudebního a výtvarného projevu, upozorňuje Slavík a kol. (7, s. 

139, 151). Dojmy z nich se ukládají v paměti a následně se vybavují jako představy. Ty 
se pak v procesu imaginace prolínají, koncentmjí a přetvářejí do fantazijních obrazů. 

Díky tomu mohou fantazijní představy vznikat bez přímého působení okolní reality. 

Vzhledem k věku dětí byly jejich zkušenosti a informace o daném tématu různě bohaté. 

Jisté znalosti (např. o starověké egyptské kultuře) měla v páté třídě značná část dětí. 

To pak zřejmě více ovlivňovalo jejich vlastní výtvarnou činnost. V jejich pracích se 

často objevovala egyptská představa slunečního božstva (představa sokola nebo člověka 

se sokolí hlavou). 
Ukázalo se, že více informací a zkušeností nemusí vést ke snadnější a lepší práci. 
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BŮH SLUNCE (3. ročník, krycí barvy) 

Obr. 5 0br- 6
 Hobll a sestupuje dolů M zem. 

..Sluneční bůh vidí všude. Jsou mu vidět „Bůh se rozz o ^ ^ fl nohy 

jen oči, protože jsou nejdůležitěji Je On je jich tam hodné, 

silný a spravedlivý a lidé z něho mají jsou jako p a i d e n l povely." 

strach. Má velké tělo, ruce a nohy. Vousy Hodně zan a ^ 
, . . . . < '»_ i s i V n VP. 

ma vetKe teto, ru^ " 
má jako oheň, je v nich velká síla, jako ve 
slunci." 

(Eliška) 
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0bK 7 , n lidé uctívali. Koruna vydává 
„ To je bohyně slunce, má na hlavě sluneční korunu, a y j ^ 

• m Mn krku má kouzelný kamen, auy 
světlo i teplo. Vládne slunci i vode. Na krm 

kouzla." (Anna) 

Obr. 8 M o žhl(é íčlo je jako slunce. Je 

•Můj bůh slunce má hlavu krokodýla a tělo ptáka, e ^ ^ ^ ^ jako „oc. Noc 

Uprostřed a znamená velkou sílu. Ta zelená část je ja o ̂  ^ ^ ^ ^ j e 

« den mezi sebou pořád bojuji Bůh slunce j e ^ fldruhé modré -jako 

smířené proti noci. Jedno křídlo má oranžové (to zn 
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„Bůh 
Sumar má ptačí zobák a křídla. 

Jeho žezlo září jako slunce a zvětšuje jeho 

noc. Bojuje se zlým hadem (to je jako 
n°c), který chce boha slunce zničit. Bůh 

slunce je ale silnější, had ho porazit 
nemůže." 

(Petr) 

Obr. 10 

„Na slunečním bohu jsou všechny různé 

bany, které má slunce (žlutá, oranžová, 

červená). Nad hlavou má zářný kruh a 

všude kolem něj jsou paprsky. Má velkou 

sílu, dává lidem světlo a teplo. Je velmi 

hodný, chrání slušné lidi a hnusné trestá 

smrtí. Je spravedlivý." 

(Alžběta) 

mam 
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. hlam „Tento obrázek znázorňuje hlavu „i j neisilnějši ze 
' a to známem, j 

slunečního boha. Přináší lidem blahost a kopt ^ ^ ^ ^ ^ ^ wálokdy. 
uvolněnost. Na čele má znak slunce. Má všech o u. ^ 

, kdv* Neustále sviti pres den. 
oranžovou barvu - jako večer, Kay-

zapadá. Má už zavřené oči. Ale pořád svítí slunce. (Michal) 
a hřeje." 

(Hanka) 
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0hr 13 , . . . ,-Me protože slunce je 
Můj Nft slunce je podle fantazie. Předšli s. ho nějak takhle, p 

zvláštní a někdy z něho jde strach. • N a hlavě má sluneční 

Má zajímavou barvu, je skoro celé červené, jako rozpa ene.^ ^ ^ ^ ( 

amulet s barevnými drahokamy. To znamená, že má velkou 

(Veronika) 

Obr. 14 c Z k Když se rozzlobí, tak je velká 

»Sluneční bůh je někdy hodný a někdy hrozne mo 

bouře a blesky." 

(Jakub) 
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»THNA 3NÍWA »-NÍ5K*'. ttNIXv ilttWI 

v Úvodu hodiny výtvarné výchovy v dalším týdnu jsme mluvili o tom, jaké by bylo to 

jediné přání, které by bůh slunce mohl splnit. 

Z"ovu jsme si ukazovali bohy slunce a děti m o h l y prozradit, ktere z praní sou ^ 
n°Psaná v barevných bublinách na velkém papíře za námi) bylo to jejich. Proč y si 

přály zrovna tohle? Nebo které z o s t a t n í c h přání je zaujalo? 
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B ů h SLUNCE (suché pastely) 

Obr. 15 

» Loje indiánský bůh slunce. Na tváři je 

ozdobený jako Indiáni. Byl pro ně velice 

důležitý, uctívali ho víc než 3 000 let. " 

(Jakub, 5. ročník) 

Obr. 16 
„Bůh slunce má hul, která je zdrojem 

světla i tepla. Jeho hůl je věrná a stálá. 

V druhé ruce má žezlo měsíce, to 

znamená, že i měsíc ho musí poslechnout. 

Je hodný, ale někdy se na lidi rozzlobí a 

posílá na ně blesky. " 
(Pavel, 3. ročník) 

"8oha slunce mají lidé rádi. Dává všem teplo a světlo. 
Pr'náší radost, protože když hřeje, může všechno růst. 
Na hlavě má korunu a čelenku se slunečním kamenem, žije ve 

esmíru, ale vidí až sem na zem. 

wm 
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,o kolorovaná kresba) 
BŮH SLUNCE (5. ročník, vosková rezerva - koloro 

Obr. 18 
Obr. 19 

^ y se objevuje při západu, když je „To je socha boha slunce. 
Ce tmavě oranžové. Lidé ho zobrazují Koruna se sluncem znázorňuje moc nad 

'-1..X „řt>wo// sluncem. Vlasy znázorňují, jak je bůh 
slunce mocný. Bůh slunce je otočen 

směrem k východu slunce. " 
(Martina) 

ce tmavě oranžové, j.iuc nu „ 
Ve slunci, ale nemá úplně přesnou 

Podobu. Nejvíce připomíná ptačí hlavu. 
l,dé uctívají boha slunce tisíce let, 

Protože vědí, že je pro ně slunce moc 

důležité." 
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-fSAN/Mv̂ , 

Obr. 20 

„Bůh slunce je silný, proto má podobu lva 

s otevřenou tlamou. Vidí všude, i přes 

Překážky. Jeho tlama vydává teplo. " 

(Lukáš) 

Obr. 21 

„Bůh slunce žije skrytý v oblacích. Má 

obrovskou moc. Může poručit slunci, aby 

už nikdy nevyšlo. Lidé se ho proto hodně 

bojí a každý den mu přinášejí oběti. 

Bůh si každý rok žádá jednoho 

chameleóna, aby mohl měnit barvy (umí 

měnit bany)." 
(Ondřej) 

Obr. 22 

"Můj bůh slunce je znázorněný právě když se zlobí. Polovina 

°bličeje je lidská a druhá ptačí. To znamená, že to není člověk, ani 
zviře- Na hlavě má dlouhá ptačí péra. Pod ním je symbol sluttce. 

(Matěj) 
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Obr. 23 
„Bůh slunce a síly. Je to válečný bůh, který dává bojovníkům sílu, naději a věrnost. 

Bojovníci na něho v bitvách spoléhají. Bůh je vyobrazen v podobě býka, protože bykje 

silné zvíře." 
(Adam) 

n 
\ -

m L c e W celý den po obloze "a svém okřídleném lvu. Má lva. 
Hnda kterého má místo ocasu je zaklety aao , 

We a jeho hříva připomíná slunce. Hada. Kteren 

* * — ^ » — - ^ " r* Z* 
^áštní pták, protože má dva zobáky. Každý den mu sokol, nosí ha y 
Bůh slunce září, protože má na sobě zlaté brněni. (Daniel) 
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Obr. 25 

„Bůh slunce je spravedlivý a mocný. Ptáci 

jsou mu nejblíž, tak si vybral ptačí 

Podobu. Ráno vylétne na oblohu a večer 

se ztrácí do neznámé země. " 

(Katka) 

Obr. 26 

„Můj bůh má podobu několika zvířat. 

Hlava - lev, znázorňuje moc a rychlost. 

Ptačí křídla znázorňují pohyb na obloze. 

Má rohy jako býk - to znázorňuje sílu a 

trochu podoba člověka - chytrost. " 
(Alice) 
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Obr. 27 

» To je Akratibus - bůh slunce a války. Na 

hlavě má válečnou helmu - to je znamení, 

že je bohem války a nad hlavou znamení 

slunce. Má dlouhé hnědé vousy. Je velmi 

silný a mocný. Vedle něho je jeho božský 

strážce." 

(Vojtěch) 

Obr. 28 

„Bůh slunce je zobrazený jako pták, 

protože je to božské zvíře. Ptáci mohou 

létat v oblacích, kde sídlí bůh slunce. 

Na hlavě má drahokamy, protože si ho 

lidé velmi váží. Uctívají ho, přinášejí mu 

zvířata a úrodu." 
(Marek) 
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Obr. 29 , 
, , ,představuie světlo, teplo, zan a 

„Znak, který vyjadřuje, jak je pro nás slunce dulezite. Fredstm j 

dIgjrj Iq^ 0 

* v W * který « stonce. OKO,o je <n,a a noc. ale <a tcHa stonce nen,u* 
- • „mk že ie nejsilnějším bohem (jako 

Přemoci. Na hlavě má čelenku zpen, jako znak, ze je J 
„ , . T , ... lidé na Zemi často zobrazuji, 

"áčelník). Pod sluncem je jeho hlava s čelenkou. Jak no nae (A/fatouš) 
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2.1.3 Hledáme centrum energie 

(obkreslení zvolené polohy těla, malba prstovými barvami) 

Ročník: 4. 
Celkový počet dětí: 8 

I. Námět, úvodní motivační text (obrázek) 

Jako centrum vesmíru si můžeme představit slunce. Je to teplo, energie, síla. 

Stejně tak sami v sobě můžeme zkusit hledat nějaké centrum energie, tepla a sily. 

(Motivační obrázek viz. příloha č. 3 - lidské postavy zachycené termo kamerou.) 

Teď se pokusíme vnímat centrum energie v nás. Kde by mohlo být? V hlavě? Na čele? 

Na temeni? Na krku? Na hrudi? ... 

Lehněte si na zem, zavřete oči, uvolněte se a poslouchejte hudbu. Kde cítíte nejvíce 

tepla, energie? 

IL Výtvarné úkoly 

• Na obkreslené siluetě jednoho z vás vyznačte, kde je vaše centrum energie. 

Budete pracovat ve dvojicích. Domluvte se, kdo z vás si lehne na papír a kdo bude jeho 

siluetu obkreslovat. Polohu ležícího si zvolte sami. 
• Vyberte si barvu, kterou uděláte na siluetě skvrnu tam, kde cítíte nejvíce 

tepla/energie. 

• Prozraď nám, kde je tvoje centrum energie. 
UkaŽ, která skvrna na siluetě představuje toto místo, jakou barvu a proč jsi pro 

Použil. 
• Vytvoř živý obraz, abychom i z něj mohli poznat, kde je centrum tvé energie. 

ni 
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Motivační dialog, vysvětlování úkolů. Jak vypadají lidské postavy snímané 

termo kamerou? 

Poslech hudby, relaxace, uvolnění. 

Kde je tvoje centrum energie a tepla? 

Obkreslování siluety. 
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4. ročník-Hledáme centrum energie 

Děti vyznačují centrum své energie barevnými skvrnami. 

Děti obkreslily siluetu a vyznačily centrum své energie. Nyní mluví o tom, kterou barvu 

zvolily a proč a kde barevnou skvrnu vytvořily. 

III. Pomůcky 

• Archy balicího papíru 

• Černé fixy 

• Prstové barvy 
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Živý obraz: „ Cítil jsem energii všude 

kolem. " 
Živý obraz: „Pak jsem zavřel oči a 

poslouchal hudbu. Moje centrum energie 

je v hla\'ě" 

(Matěj) 
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Živý obraz: „Moje centrum energie je 

někde kolem srdce a také v rukách. " 
(Hanka) 

Živý obraz: „Já mám největší teplo a 

energii v rukách (v dlaních)." 
(Marek) 

IV. Cíle 

Zklidnit a uvolnit se, vnímat hudbu a vlastní pocity. 

Rozvíjet citlivost pro objevování výtvarných hodnot barev. 

Učit se objevovat vlastní individuálnost na základě osobitého vnímáni a poctu (k 

cítíte energii jinde a zvolili jste pro ní různé barvy). 
Uvědomit si pestrost lidských pocitů a vnímání, rozvíjet komunikativní schopnost,. 

V. Hodnocení, postřehy 

Vzhledem k počtu dětí (8) byl na tuto činnost dostatečný prostor, cas. 

Bylo potřeba děti ubezpečit, že nemůžou označit místo zdroje své 
Poukazovat na rozmanitost našich pocitů a na základě skvrn na sdnetach 

Připomínat. 
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Neexistuje žádná dobrá či špatná odpověď. Každý z nás je jiný a je to dobře. 

Bylo také potřeba připomenout, aby přemýšlely o výběru barvy a vysvětlit, proč si jí 

zvolily („Skvrnu jsem udělal červenou - jako oheň - síla a energie " „Udělal jsem jí 

modrou, protože jí mám nejradši "). 

2.1.4 Dnes neměl Petr slunný den 
(Malba na základě vlastních poci.0 (nálady), dotváření kresbou podle vlastní fantazie) 

Ročník: 5. 

Celkový počet dětí: 12 

I. Námět, úvodní motivační dialog 

Podobnost: SLUNCE - vesmír 
ČLOVĚK - společnost 

Tak jako je slnnce souíástí vesmím - obklopené jinými planetami, vprostom, ve 

kterém probíhají různé děje, tak i my jsme souéástí našeho světa. Pohybujeme se mez 

lidmi, navazujeme kontakty a vztahy, prožíváme tůzné situace a odhsne na 

reagujeme. Každý jinak řešíme problémy ajinak projevujeme radost nebo smute 

Budeme teď mluví, o situacích, kdy jsme se cítili nebo necítili dobře. Muzete mluv,, 

svých zážitcích a zkušenostech. 

Kdy jsi cítil/a, že z tebe svítí sluníčko? Paprsků je tolik, že musí ven. 

Nebo kdy jsem vůbec neměl/a slunný den. Co se mi honilo hlavou. 

Promítání 

Skupinová práce (4 děti v každé skupině). 
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Úkoly 

• Nastříhejte z barevných fólií různé tvary. 
• Poskládejte je do rámečku na diapozitivy. Ústřižky se mohou různě překrývat, 

kombinujte barvy, tvary, velikosti. 

• To, co jste vytvořili, promítneme na zeď. Uvidíme, co vznikne. 

Třeba slunce jak pálí nebo jen hřeje, zapadá či vstává. Na každého to může působit 

jinak. Co to připomíná tobě, jak to na tebe působí...? 

(První ukázku udělá učitel). 

5. ročník 

Děti skládají ústřižky barevných fólií do rámečků na diapozitivy. 
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Ač jsme při promítání záměrně naskládali třeba slunce a krajinu, můžeme to vyčíst jen 

z barevné kompozice. Můžeme se dohadovat, co nám to připomíná, jak to na nás 

působí, jaké pocity to v nás vyvolává. 

Teď si vyzkoušíme opačný postup. Nejdříve se budeme snažit vnímat své pocity a 

náladu. To se potom pokusíme vyjádřit malbou. 

II. Výtvarné úkoly 

• Pokus se malbou vyjádřit, jaký máš dnes den. 
Je to jeden z těch slunných a nebo vůbec ne. Pokud nechcete, není nutné, aby to byl 

zrovna ten dnešní den, který budete malbou vyjadřovat. Je možné, že některý jiný den 
byl zvláštní a v tobě je pořád ten pocit. Stále si to dokážeš dobře vybavit. 

Použij tempery - vyjádři se malbou. 
• Zamysli se nad svou prací. Povedlo se ti vyjádřit to, co jsi chtěl/a? 

• Pokus se ve své malbě něco objevit. Ze všech stran si práci dobře prohlédni. 

Třeba v neurčité skvrně něco rozpoznáš. Promítni do ní své představy, pocity, 

fantazii. 

• Špejlí a černou tuší zkus svou malbu dokreslit. 

Dl. Pomůcky 

• Vodové barvy 

• Vlasové štětce 

• Čtvrtky formátu A3 
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• Nádoby na vodu 

• Tuš 

• Špejle 

• Barevné PVC desky 

• Nůžky 

• Rámečky na diapozitivy 

• Promítačka 

IV. Cíle 

Uvědomit si své pocity a dojmy a pokusit se o jejich vyjádření. 

Rozvíjet výtvarné myšlení při rozhovorech abstfaktních tvarech. 
Rozvíjet výtvarnou fantazii při objevovaní a dotvářeni vyznám 

Pracovat s barevnou kompozicí. . 
Učit se výtvarnému vidění, vyhledávat působivé barevné nebo tvarové kompoztce. 

Rozvíjet citlivost pro objevování výtvarných hodnot barev. 

Uvědomit si potřebu komumkace a vztahů s druhými lidmi. Ze mame kolem sebe d _ 

které můžeme obrazně nazvat sluníčkem. Někoho, kdo nás má rád a pnnast světlo, kdy 

máme někdy den úplně zamračený. 

Rozvíjet komunikativní schopnosti. 

Rozvíjet dovednosti práce s barvou. 
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V. Hodnocení, postřehy 

Pro to, aby mohlo promítání (které je motivačním a inspiračním zdrojem) mohlo dobře 

vyniknout, je ve třídě třeba zajistit alespoň šero. Jinak vzniklé obrazy dostatečně 

nevyniknou a činnost nebude účelná. 

Je dobré, aby si poprvé děti vyzkoušely vytvořit z ústřižků obraz zcela náhodně. Po 

prvním promítnutí si udělají představu o tom, jak vše funguje a mohou se pokusit 

v rámečku sestavit něco konkrétního. (Například západ slunce nebo vyjádření pocitu -

vztek, smutek...). Když se obraz promítne, děti mluví o tom, jak na ně působí. 

Úkol může být tajný - který z pocitů vyjadřuje náš obraz, jak byste popsali naše slunce 

(shoduje se to?). 

Výtvarný symbol vzniká jako promítání obsahů duševního světa člověka do konkrétní 

výtvarné formy. O tom, jaký bude výsledek tohoto promítání, rozhoduje podoba 

výtvarné formy i psychické nastavení člověka, který uplatňuje své představy. 

„Výtvarný symbol má být pro děti především zdrojem prožitků, záminkou ke 

svobodnému hledání stále nových významů a souvislostí, k oživování vzpomínek, ke 

vzájemnému tvůrčímu obohacování díky rozdílnosti individuálních projekcí." (7, str. 

148) 

Toto bylo cílem výtvarných činností v námětu „Dnes neměl Petr slunný den." 
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Obr. 30 

„To je naše Země když je válka. Je tam válečná ponorka, dělo a rakev. Bojuje se 

všude, i pod mořem. Lidé mají veliký strach. Nechtěl bych zažít válku. " 
(Marek) 

Obr. 31 

"Zahalený člověk a pes putují za tmy lesem. Jdou rychle, protože mají strach. Větve 

b°lem vypadají strašidelně. Jedna je jako ruka, která chce sáhnout na toho člověka. " 
(Martin) 
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Obr. 32 

„ To je veselá jarní nálada, když se 

příroda probouzí po zimě. Je tam hodně 

žlutá barva (vyjadřuje slunce) a zelená 

(jako tráva, stromy a keře). Nakreslil jsem 

tam vlaštovku, která se knám po zimě 

vrací." 

(Richard) 

'Richard jako jediný použil pro kresbu 

olejový pastel. Tuš se mu zdála pro jeho 

„jarní náladu "příliš výrazná./ 

Obr. 33 

„To je zvláštní mořská ryba, která žije 

hluboko v moři. Je velice vzácná a ten, 

kdo jí vidí, má štěstí. Zatím jí viděla jen 

želva a had, kteří žijí na břehu toho 

moře." 
(Šárka) 
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Obr. 34 

„V létě jsem viděla u hromady kamenů zmiji. Zalezla mezi ty kameny. Takhle nějak si 

to představuji, jak se tam dole pod nimi skrývají. " 
(Lenka) 

Obr. 35 

„To je džungle, žije tam spousta zvířat, ale jsou schovaná mezi liány a jmymi 

rostlinami. Jsou tam vidět dvě opice a ještěrka. Pro člověka je to tam ale nebezpecne. 

Mohl by ho tam uštknout had. " , . 
' (Tomas) 
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Obr. 36 

„ To je kouzelná krajina. Objevují se tam bytosti, které tam žijí, ale ne celé. Nahoře je 

část obličeje skřítka a delfína. Dole tanečnice, které jsou zase vidět jen konce nohou a 

rukou. To je kouzlo, které způsobuje kouzelný keř (vpravo dole). " 
(Ema) 

Obr. 37 

>, Nakreslila jsem jednorožce, protože jsou 

koně moje nejoblíbenější zvířata. Taky si 

Myslím, že se hodí ktěm barvám, je to 

taková červená duha a vyjadřuje to mojí 

dobrou náladu." 

(Lucie) 

Obr. 38 

„Tohle je moje dnešní nálada. Mám 

špatnou náladu, protože zítra jdou moji 

rodiče na pohřeb a já mám zrovna 

narozeniny. Sice bude oslava a dostanu 

dárky, ale vím, že budou rodiče smutní. 

Mrzí mě, že je to zrovna na moje 

narozeniny." (Dominika) 
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Obr. 39 

fy Je to slunce, které vypadá spíš jako 

podzimní. Ale jsou tam jahody, třešně a 

jablka, tak by to mohlo být i léto. Léto 

mám radši než podzim. " 
(Eva) 

Obr. 40 
„Mě to nejdřív nic nepřipomínalo, ale pak jsem tam viděl různá zvířata. Je tam had, 

dvě ryby (dravý) a žirafa. Taky je tam husa nebo labuť (ta tmavě modrá). Je to taková 

mela zvířat." 
(Mikuláš) 
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2.1.5 Kdo je sluníčko ve tvé rodině? 

(kresba tuší, lavírování) 

ročník: 5 

Celkový počet dětí: 14 

I. Námět, úvodní motivační dialog - fotografie 

Děti přinesly fotografii člena rodiny (nebo někoho, o kom by se dalo říci, že je 

„sluníčko"). Podmínka byla, že to musí být člověk (ne sluníčko rodiny - pes) a ne malé 

dítě (aby se dalo dobře hovořit o jeho vlastnostech apod.). 

Popisování člověka na fotografii může dětem usnadnit slovník emocí - asi 40 kartiček 

s různými emocemi. Kartičky jsou rozmístěny na zemi uprostřed kruhu. Při popisu - jak 

se asi člověk na fotografii cítí - můžou děti vybírat z uvedených emocí. 

Nejdříve však mluvíme o tom, co to emoce jsou a u některých, které jsou na kartičkách 

si vysvětlujeme význam (sklíčenost, apatie, úzkost...). 

V kruhu na zemi postupně každý představí člověka, který je na fotografii. 

Nejdříve řekne kdo to je a jak se jmenuje. 
, , . , , • i a ] c m i m á povahu (zdaje rád často mezi lidmi 

Potom seznamuje ostatní s tím, jaký je-jakou mapová v 
' „o n i laknmv) co rád nebo nerad děla 

nebo je spíše uzavřený), vlastnosti (je pracovitý, není lakomý), 

apod. „. 
• J . n n této fotografu citi, co zrovna 

Dalším úkolem je mluvit o tom, jak se as. dotycny na teto totog 
,, ř í • M n ? f l á j s i byl/a u toho, když tato fotografie 

prožívá. Jak se tváří, co se o tom da rici. Mozna jsi oy 

vznikla a proto můžeš pocity lépe odhadnout. 
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5. ročník 

Děti mluví o tom, kdo je nafotografii, kterou přinesly. Jaký ten člověkje a jak se asi na 

fotografii cítí. Na kartičkách jsou napsané různé emoce. Které z nich se hodí k popisu 

člověka na tvé fotografii? 

Výtvarné úkoly 

„ Cl j ,:*p iak ie tvář tvarována, jak dopadá 
• Podívejte se na svého spolužáka. Sledujte, jak je 

světlo na j e h o obličej. Kde j sou tmavší a světlejší místa. 

• Vytvoř portrét člověka, kterého sis vybral/a. 
Pro kresbu použij tuš a špejli, lavírováním se potom pokus tvar 

světlejší a tmavší místa. ^ m n e j v h o dně j š í (obličej 

Kdo fotografii nemá nebo přinesl takovou, která není p 

je na fotografii příliš malý), využije jako model pana učitele. 
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• Poodstup a podívej se na svou práci z větší vzdálenosti. Potom se podívej na 

fotografii nebo na tvář spolužáka. Podařilo se zachytit jak světlo dopadá na 

obličej, tmavší tam, kde je stín (vedle nosu, krk, tvář, část tváře dále od zdroje 

světla) a světlejší místa - nos, který vystupuje dopředu, čelo...). 

III. Pomůcky 

• Čtvrtky formátu A3 

• Černá tuš 

• Špejle 

• Vlasové štětce 

• Nádoby na vodu 

• Fotografie 

IV. Cíle 

Uvědomit si pestrost lidských proporcí a výrazů obličeje (mimiky), zamýšlet se nad 

pocity druhých, prohlubovat schopnost empatie, rozvíjet komunikativní schopnosti. 

Učit se pracovat novou technikou - lavírování. 

Rozvíjet kreslířské schopnosti při tematické kresbě. 

V. Hodnocení, postřehy 

Dětem bylo nutné vysvětlit, co je lavírování. S touto technikou neměly žádné 

zkušenosti. 

Lavírování - malířský způsob, jímž je kresbě dodávána modelace a hloubka; štětcem 

rozmyté tóny tuše změkčují nebo d o p l ň u j í perokresbu. 

Před vlastní výtvarnou akcí byla proto zařazena výtvarná etuda. (7, s. 153) 

84 



Zřejmě proto, že děti neměly s lavírováním dostatečné zkušenosti, využívaly tuto 

techniku jen velmi opatrně. Některé se bály zasáhnout do kresby, aby si práci 

„nezkazily". Nedostatek zkušeností vedl k nejistotě a obavám. 

Seznamovat s novými způsoby práce a jejich dostatečnému využívání povede k bohatší 

výtvarné tvorbě. 

Závěrečné hodnocení. 
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(Tomáš) 
Obr. 41 Obr. 42 

(Markéta) 

Obr. 43 Obr. 44 

(Vašek) 

86 



(Klára) 

Obr. 47 
(Martin) 

Obr. 46 

(Lenka) 

Obr. 48 

(Jakub) 

t 

Obr. 49 Obr. 50 
(Richard) 
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Obr. 51 Obr. 52 

(Pavel) (Horna) 

Obr. 53 Obr. 54 

(Lucie) (Marek) 
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2.1.6 Vzpomínka na letní slunce 

(vytrhávání z barevného papíru - pták, kresba tuší, kombinovaná technika - muchláž, 

dotváření přírodním materiálem, malba - nebe) 

Ročník: 3. 

Celkový počet dětí: 17 

I. Motivační poslech a dialog 

Dnes budeme vzpomínat na letní dny. Představte si teplo a vůni léta. 

Uslyšíte teď jednu píseň, ve které se o létu zpívá. Jmenuje se Krátký popis léta. 

Text napsal básník Jan Skácel. Uslyšíte, jak vzpomíná na léto (možná někdy uprostřed 

zimy, tak jako my dnes). Třeba si některá slova z té písně zapamatujete a řeknete nám, 

jestli si je také spojujete s létem. Nebo vás napadne úplně něco jiného, když 

vzpomínáme na léto. 

Hudbu složil Jiří Pavlica. Tak jí také zkuste vnímat. Potom se vás zeptám, jestli si 

myslíte, že se hodí k popisu léta. Jaká asi bude? Klidná, divoká, smutná nebo veselá? 

II. Výtvarné úkoly 

• Vyber si jeden z barevných papírů a vytrhej z něj tvar letícího ptáka. 

V písni, kterou jsme před chvílí slyšely, se zpívalo také o vlaštovkách. Vlaštovky a další 

tažní ptáci (třeba roiýsi) se k nám na léto vrací. Není se co divit, v létě se u nás mají 

dobře. Je teplo, dostatek potravy (hmyzu) a tak se radostně prohánějí po obloze, pod 

letním sluncem (viz. příloha č 5). 

Kolem letního slunce (které uděláme za chvíli) se tak budou prohánět i vaši ptáčci. 

• Ptáčka, kterého jsi vytrhal/a nalep na čtvrtku. 

• Dokresli ptáčka tuší (obrys, oči, zobák, nohy, peří...). 

• Hotového ptáčka vystřihni. 

• Z nabídky papírů (barevné papíry, krepové a hedvábné papíry...) vytvořte 

slunce. Papíry muchlejte, trhejte, skládejte a pak je nalepte na připravený 
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podklad (4x AI). Můžete tam také nalepit žluté kokosové vlákno. Slunce není 

placaté, pokusíme se ho udělat plastické (trojrozměrné). 

• Na zbývající ploše namalujte vodovými barvami nebe. 

Domluvte se, jaké bude. Světlá letní obloha, jasně modrá, nebo se možná z některé 

strany žene letní bouřka a nebe je tam zlověstně zatažené a tmavé. 

• Přineste každý svého ptáčka, vyberte pro něj na ploše okolo slunce místo a 

nalepte ho tam. 

• Nakonec vytvořte paprsky (nalepte kolem slunce klasy) a lehké letní mraky (z 

modrého kokosového vlákna). 

Pomůcky 

• Barevné papíry 

• Čtvrtky formátu A4 

• Tuš 

• Špejle 

• Lepidlo 

• Nůžky 

• 4 spojené čtvrtky formátu AI 

• Krepové papíry 

• Hedvábné papíry 

• Kokosové vlákno (žluté, modré) 

• Vodové barvy 

• Vlasové štětce 

• Nádoba na vodu, hadřík 

• Klasy 

• Nahrávka skladby (Krátký popis léta z alba O slunovratu; Jiří Pavlica, Jan 

Skácel) 
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3. ročník 

Muchláž - skupinová práce 
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Každý přilepí ptáčka na plochu kolem 

slunce. 

Dotváření přírodním materiálem (klasy 

jako paprsky). 

Cfle 

Učit se tvůrčí spolupráci v početnější skupině. 

Zároveň se učit objevovat svou originalitu na základě rozpoznání svébytnosti vlastního 

výtvarného projevu. (Každý pták je úplně jiný, jaký je ten můj, čím se liší od 

ostatních?). 

Kultivovat citlivost pro vnímání hudby. 

Rozvíjet komunikativní schopnosti, umět prosazovat své přístupy a zároveň respektovat 

potřeby a názory druhého a s pochopením se zapojovat do práce. 

Učit se tvořivě pracovat a zacházet s tradičním materiálem (papír). 

Rozvíjet psychomotorické dovednosti (vytrhejte konkrétní tvar) a rozvíjet výtvarnou 

představivost a fantazii při práci na konkrétní věci. 

Uvědomit si jevy a děje spojené s letní přírodou, obohatit poznatky dětí (tažní ptáci se 

vracejí - kteří například, letní slunovrat...). 

Hodnocení, postřehy 

Vzhledem k různosti typů činností v této 

organizace. 

hodině je nutná opravdu dobře promyšlená 
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Předcházet musí srozumitelný popis pořadí činností (individuální práce - ptáček: 

vytrhat, nalepit, dokreslit, vystřihnout..., společná práce - slunce: podle počtu dětí je 

nutné rozvrhnout kdo bude co a kdy dělat). Další komunikace (jak bude nebe vypadat) 

je pak už na dětech. 

Pokud je organizace dobře promyšlená, propojí se v této výtvarné činnosti přínosy 

individuální i společné práce dětí. 
Výsledek spolupráce dotváří osobitý projev každého dítěte. 
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Obr. 55 

Letní slunce 

Obr. 56 Obr. 57 

(Jakub) 
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Obr. 58 Obr. 59 

(Michal) (Lukáš) 

Obr. 60 Obr. 61 

(Maíě)j 

Obr. 63 

(Eliška) 
(Hanka) 

Obr. 62 
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Obr. 64 Obr. 65 

(Vojtěch) (Klára) 

Obr. 66 Obr. 67 

Obr. 68 0br- 69 

(Denisa) ^ ^ 
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Obr. 71 
(Jana) 

Obr. 72 
(Jáchym) 
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3 ZÁVĚR 

Jakými způsoby může výtvarná tvorba rozvíjet emotivní složku osobnosti dítěte a jak ji 

využívat jako prostředku komunikace, bylo cílem zkoumání této diplomové práce. 

Úkolem diplomové práce bylo 1) shromáždit poznatky o dané oblasti (informace o 

různých aspektech emoční výchovy, komunikačních a sociálních schopnostech dětí 

mladšího školního věku v souvislosti s výtvarnou výchovou, o jejich významu a 

možnostech, jak u dané věkové skupiny tyto schopnosti rozvíjet). 2) Vytvořit náměty 

výtvarných činností, jejichž cílem je rozvinutí emotivní složky a zapojení do všestranné 

výchovy dětí na I. stupni ZŠ. 3) Realizovat návrhy činností a zaznamenat jejich průběh. 

4) Popsat a zhodnotit vykonanou činnost. 

V teoretické části se práce zabývá psychologickými aspekty lidské komunikace a oblastí 

emoční komunikace. Uvádí pojem emoční inteligence a jeho význam pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mezilidské vztahy obecně. Dále popisuje smysl komunikativních 

činností ve výtvarné výchově a zabývá se otázkou emocionálního prožívání 

v souvislosti s estetickým nebo uměleckým zážitkem. Popisuje jedno z pojetí výtvarné 

výchovy - artefiletiku. 

Podmínka - realizace praktické části diplomové práce - byla splněna. Uskutečnění 

proběhlo na I. stupni ZŠ v Praze 6 - Dejvicích. Účastnili se žáci třetí, čtvrté a páté třídy. 

Činnosti byly vytvořeny z výtvarných úkolů, rozvíjejících komunikativní a sociální 

dovednosti (komunikace verbální i neverbální) (viz. námět Dnes neměl Petr slunný den 

nebo námět Kdo je sluníčko v tvé rodině?). Úkoly rozvíjející výtvarnou imaginaci (např. 

námět Uctívání boha slunce) a výtvarné vnímání (námět Dnes neměl Petr slunný den). 

Věřím, že takto pojatá výtvarná výchova k rozvoji emočních a sociálních schopností 

dítěte významně přispívá. Jsem přesvědčena o tom, že budu-li i v budoucnu - jako 

učitel, usilovat a soustavně pracovat na dosažení tohoto cíle, mohu přispět k tomu, co je 

zmíněno v citátu Herberta Reada, v úvodu diplomové práce: „vytvářet lepší lidi 

v lepším světě". 
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6 přílohy 

PŘÍLOHA č. 1 

Motivační materiály k námětu JEDNO VELKÉ SLUNCE - STŘED VŠEHO 

Družicové snímky Slunce 

Jasná, pokroucená mračna horkého plynu prozrazují 

bouřlivé děje, tmavá místa klidné oblasti zvané koronální 

díry. Tyto snímky získané v ultrafialovém světle 

představují pro vědce jejich běžné mapy "počasí" na 

Slunci. 

Různé barvy snímků prozrazují odlišné vlnové délky -

každá vlnová délka je vyzařována plynem o určité teplotě, 

oranžová: 80 000 °C, modrá: 1 000 000 °C, zelená: 1 500 

000 °C, hnědá: 2 500 000 °C. 

Tyto snímky jsou získány družicí SOHO. 
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Fotografie slunce „v noci". 

Západ slunce zachycen pozdě večer, již za tmy. 
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Ilustrace Josefa Lady - Plaváček putuje ke zlatému zámku děda Vševěda. 

Úryvek z pohádky Tři zlaté vlasy děda Vševěda: 

„Potom šel dlouho a daleko černým lesem a uprostřed toho lesa vidi velikou zelenou 

louku, plnou krásného kvítí a na ní zlatý zámek; byl to zámek děda Vševěda, třpytil se 

jako žhavý. Plaváček vešel do zámku, ale nenašel tam nikoho, než v jednom koutě starou 

babičku, seděla a předla. „ Vítám tě, Plaváčku!" povídá. „Jsem ráda, že tě zas vidím. " 

Byla to jeho kmotra, co byl u ní v lese noclehem, když to psaní nesl. „Copak tě sem 

přivedlo?" - „Král nechce, abych byl nadarmo jeho zetěm; i poslal mě pro tři zlaté 

vlasy děda Vševěda. " - Babička se usmála a povídá: „Děd Vševěd je můj syn, jasné 

slunce : ráno je pacholátkem, v poledne mužem a večer starým dědem. Já ti ty tři vlasy 

z jeho zlaté hlavy opatřím, abych ti také darmo nebyla kmotrou. Ale tak, synáčku, jak tu 

jsi, zůstat nemůžeš! Můj syn je sice dobrá duše, ale když přijde navečer hladový domů, 

mohlo by se lehko stát, že by tě upekl a snědl k večeři. Je tu prázdná káď, přiklopím ji 

na tě. " - Plaváček prosil, aby se taky děda Vševěda zeptala na ty tři věci, co slíbil na 

cestě, že přinese odpověď. - „Zeptám, " řekla babička, „a dej pozor, co řekne. " 
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Najednou strhl se venku vítr a západním oknem do světnice přiletělo Slunce, starý 

dědeček se zlatou hlavou. „Čuchy, čuchy člověčinu!" povídá. „Někoho tu, matko, 

máš?" - „Hvězdo denní, kohopak bych tu mohla mít, abys ty ho neviděl? Ale tak je: 

celý den lítáš po tom božím světě a tam se té člověčiny načicháš; i není dhm, když večer 

domů přijdeš, že ti ještě voní!" Stařeček neřekl na to nic a sedl k večeři. 

. . .K ránu strhl se zas venku vítr a na klíně své staré matičky probudilo se místo stařečka 

krásné zlatovlasé dítě, boží Slunéčko, dalo matce sbohem a východním oknem vyletělo 

ven. 

Babička zas odklopila káď a řekla Plaváčkovi: „ Tuhle máš ty tři zlaté vlasy, a co děd 

Vševěd na ty tři věci odpověděl, už také víš. Jdi spánembohem, už mne víc neuhlídáš, 

není toho třeba. " Plaváček babičce pěkně poděkoval a šel. " (16, s. 19, 20) 

JOKCPK 

Barevný vzorník. Žlutá barva není jen jedna. Podívej se, kolik může mít odstínů 
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PŘÍLOHA č. 2 

Motivační materiály k námětu UCTÍVÁNÍ BOHA SLUNCE 

Toto je egyptská představa božstva Bůh Hórus je umístěn nad královým 

slunce. Bůh-sokol Hór s parukou a symbolem (hadem). 

lidskýma ušima. 

Bronz byl typický pro pozdní egyptské 

umění. Patřil k objevům, které okouzlily 

dávné Řeky a ještě dnes působí na diváka 

zvláštní, tajuplnou sílou.(17) 
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Slunce - současné mexické umění 
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Aztécká bohyně Jitřenky Božstvo Slunce, ukázka aztécké zlatnické 

práce 

Aztécká představa božstva Slunce 
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PŘÍLOHA č. 3 

Motivační materiály k námětu HLEDÁME CENTRUM ENERGIE 

Podívej te se, j ak vypadaj í l idské postavy zachycené termo kamerou. 

Ne rozpoznáváme detaily, a l e j e vidět odlišné zbarvení (podle teploty) různých částí 

těla. 
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PŘÍLOHA č. 4 

Motivační materiály k námětu DNES NEMĚL PETR SLUNNÝ DEN 
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PŘÍLOHA č. 5 

Motivační materiály k námětu VZPOMÍNKA NA LETNÍ SLUNCE 

www, na f u rfoto.cz 

. V. 

£> JIH Hohdnl 

Kukačka obecná Kukačka obecná 
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