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Úvod
V souvislosti se změnami životního stylu dochází v české společnosti ke snižování 

porodnosti. V rodině žijí většinou maximálně 2 děti, a také proto jsou jejich možnosti 

naučit se vycházet se svými vrstevníky značně omezené. Největší příležitost pro kontakt 
dětí stejného nebo podobného věku poskytuje mateřská škola. V lepším případě se zde děti 

učí spolupráci mezi sebou, komunikaci, setkávají se s prvními konflikty a snaží seje řešit.

Během svého studia jsem se ale na praxích v mateřských školách často setkávala 

s dětmi, které měly potíže s začleněním mezi ostatní děti. Mnohdy se jednalo o děti české 

národnosti, ale ještě častěji to byly děti cizinců, které stály na okraji zájmu dětské skupiny. 

Právě učitelky mateřské školy by mohly být dětem v tomto směru velkou pomocí, ale jak 

se stávalo, často neměly vypracovaný žádný přesnější program, jak dětem pomoci 

v rychlejší a úspěšnější socializaci.

Nástup do mateřské školy je pro každé dítě náročným obdobím, ale pro děti českého 

původu, které nemají jazykovou barieru a lépe znají místní zvyky a kulturu, nemusí 

představovat tolik obtíží. Děti cizinců přicházejí naopak do zcela neobvyklého prostředí, 

které u nich může vyvolávat strach a nejistotu.

Zamýšlela jsem se nad tím, jak by se dalo pomoci nejen dětem cizinců, ale i dětem 

českým a jak zlepšovat vztahy ve skupině. Ve své práci jsem se proto rozhodla zaměřit se 

na tuto oblast prostřednictvím třeba i elementární formy dramatické výchovy.

Cílem mojí práce v oblasti teoretické je věnovat se problematice začleňování dítěte 

do mateřské školy, s bližším zaměřením na děti cizinců. Zaměřila jsem se i na analýzu 

dramatických her z odborné literatury, které by příznivě pomáhaly rozvoji altruistického 

chování předškolních dětí, a které by zároveň napomohly přijetí odlišnosti. Vzhledem 

k nedostatku literatury na téma integrace dětí cizinců a částečně také českých dětí do 

mateřské školy, bych ráda sestavila zásobník her a postupů, které mohou adaptaci na 

dětskou skupinu a mateřskou školu jako celek urychlit.

V praktické části jsem chtěla ověřit program, který jsem sestavila. Chtěla bych 

zjistit, jak budou děti tento program přijímat a k jakým změnám vztahů ve skupině dojde 
po realizaci tohoto programu.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

1. Vymezení klíčových pojmů:
Abecedně jsou řazeny a vysvětleny formulace a pojmy, které se v práci objevuji:

Altruismus je láska k bližnímu, nezištný a laskavý vztah k druhému člověku nebo lidem, 

nesobeckost.1 2

• • • 2 Altruista je nesobecký člověk, člověk s dobrým vztahem k druhým lidem.

Asimilace je splývání jednoho národa s druhým postupným přizpůsobováním.

Citlivost je míra schopnosti přijímat podněty3, sociální citlivost proto chápu jako schopnost 

vyhodnocovat podněty přicházející ze skupiny, reagovat na ně a adekvátně k nim volit 
způsoby chování.

Dramatické hra je námětová hra založená na mezilidském kontaktu a komunikaci, na 

setkávání různých lidských jedinců v situacích, osob, které na sebe vzájemně působí. V této 
hře je se situací a dějem propojen různý stupeň osobní účasti hráčů a míry jejich 

„převtělení“. Při simulaci jednají hráči za sebe, jen dané okolnosti se liší od jejich okolností 
přirozených.4

Dramatická improvizace je tvůrčí projev bez předchozí přípravy jen s pomocí dovedností 
a inspirace. Improvizace tohoto typu je založena na lidské schopnosti jednat v navozených 
situacích, jako by byly skutečné.5

Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jedince prostřednictvím 
prvků a postupů dramatického umění. Využívá především dramatické improvizace.6

1 Rejman, L. Slovník cizích slov, Praha: SPN, 1971
2 Rejman, L. Slovník cizích slov, Praha: SPN, 1971
3 Hartl, P. Psychologický slovník, Praha: Tercie, 1996
4 Machková, E. Metodika dramatické výchovy, Artama, Praha-Ústí n/Orlicí 1992
5 Bláhová, K. Uvedení do systému školní dramatiky, Praha: 1POS, 1996
6 Bláhová, K. Uvedení do systému školní dramatiky, Praha: IPOS, 1996



Integrace je včlenění jednotlivce nebo skupiny do nového prostředí nebo nových poměrů, 

a to bez proměny vlastní identity nebo ztráty specifičnosti.

Multikulturalita je vytvoření přátelského prostředí a vzájemného respektu pro soužití lidí 

různých etnik a národností. Vychází z předpokladu, že všechny kultury mají vzájemně 

srovnatelnou hodnotu a jsou si rovny a že soužití nositelů různých kultur vede 

k vzájemnému plodnému obohacení.7 8

Prosociální chování je chování pozitivně ovlivňující mezilidské vztahy a dosahování 

společných cílů. Prosociální chování je ale také výsledkem sociálního učení nápodobou, 

resp. vzniká na základě identifikace, ale i s pomocí vysvětlování a podmiňování (tj. 

trestem a odměnou). Jestliže dítě nemá v rodině vhodný model, nelze očekávat, že by se 

mohlo chovat žádoucím způsobem. Za těchto okolností dítě často ani neví, jaké chování je 
vhodné.9

Průpravné hry a cvičení jsou metody, vedoucí k rozvíjení složek psychiky a procvičování 

určitých dovedností prostřednictvím her a cvičení.

Socializace je postupné začleňování jedince do společnosti prostřednictvím nápodoby a 

identifikace. Uskutečňuje se ve svém základě v úzkém rodinném uskupení, posléze 

v malých skupinách s převažujícími vztahy vrstevníků(mateřská škola, školní třída, 

zájmové skupiny). Naplňuje svoji podstatu v zapojení jedince do širších společensko 

kulturních vztahů s přijetím základních norem té které společnosti.10

7 Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha: Portál, 1998
8 Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu, Praha: Portál, 1998
9 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000
10 Koťátková, S.In: Metodické listy pro předškolní vzdělávání, Praha: Raabe, 1999-2006
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2. Historicko-společenský kontext českých zemí

Po celá dlouhá staletí žily na českém území různé národy, mísily se odlišné kultury. 

Také v dobách Rakousko-Uherské monarchie se na území dnešní České republiky, ale 

především v Praze setkávali lidé všech národností. V Čechách například žilo 37% 

německého obyvatelstva (na Moravě asi 29%)”. Stále výraznější bylo ale odcizení mezi 

oběma národy, které se neprojevovalo pouze ve válečných konfliktech, ale také 

v uspořádání školského systému. Tak se stalo, že začaly vznikat školy jen pro děti německé 

nebo české a tyto školy se také snažily přetahovat na svou stranu děti druhého národa. 

Vztahy mezi jednotlivými národnostmi se tak spíše ještě zhoršovaly, neboť tento model 

„národního školství“ působil na identitu, uvědomování si vlastní národnosti a situace se 

výrazně nezměnila ani po první světové válce, kdy přibylo českých škol a Němci se stáhli 
do defenzívy. Období protektorátu znamenalo opětovný nástup Němců k moci a vlivu na 

školství, což nemohlo vztah Čechů k nim jakkoliv vylepšit, to se také hned po 2. svět válce 

ukázalo v podobě odsunu osob hlásících se k německé národnosti.

Po nástupu komunistického režimu k moci neměli Češi mnoho příležitostí naučit se 
soužití s jinými národnostmi, vzhledem k výrazné uzavřenosti země. Vztah Čechů a 

Slováků byl do jisté míry politicky udržován.

Po revoluci v roce 1989 pak došlo ve společnosti k velkým změnám. Zatímco do té 
doby Československo opouštěli stovky emigrantů, nyní se stalo cílovou zemí pro obyvatele 

ekonomicky méně vyspělých zemí, kteří zde chtějí najít nový domov, ale zároveň si 

zachovat svoje národní hodnoty či zvyky. Neznalost těchto národů vede často Čechy 

k neopodstatněným obavám a nevoli k soužití s těmito lidmi. Tyto pocity se mohou 

samozřejmě už od ranného věku přenášet také na děti, které by ve své přirozenosti žádné 

výraznější rozdíly nepociťovaly. Na vinně je často i jazyková bariéra, která vede k mylným 

úsudkům o tom kterém národě a v mateřské nebo základní škole k vyloučení dítěte 

z kolektivu. A tak je právě na mateřských školách, aby už od útlého věku pomáhaly 
odbourávat předsudky.

11 Kol. autorů: Dějiny zemí koruny české, Praha-Litomyšl, Paseka 1997



3. Charakteristika dítěte předškolního věku:

Předškolní věk bývá vymezen šíře (0-6 let) nebo úže, což je doba mezi 3 a 6 lety. 

Konec této fáze není určen jen fyzickým věkem, ale především kognitivně, dále sociální a 

dovednostní vybaveností dítěte pro vstup do základní školy. Charakteristickým znakem je 
postupné uvolňování vázanosti na rodinu a rozvoj aktivity, která už není tak samoúčelná, 

umožňuje např. dítěti, aby se uplatnilo a prosadilo ve vrstevnické skupině.

Myšlení dítěte je ještě stále egocentrické, vázané na subjektivní dojem a aktuální 

situační kontext. Dítě se živě zajímá o dění kolem sebe, je otevřené novým podnětům.

3.1 Vývoj poznávacích procesů v předškolním věku:
Poznávací procesy se u dítěte v tomto věku vyvíjejí velmi intenzivně. Vnímání 

převládá synkretické (celistvé), při němž dítě nevyěleňuje podstatné části předmětů, 

nerozezná základní vztahy mezi nimi. Vnímá především nápadné předměty, které upoutaly 

jeho pozornost a především ty předměty, které mají vztah k činnosti, tj. podněcují ji nebo 

souvisí s činností, která dítě zajímá.12

Vnímání je spojeno s aktivní činností a s experimentováním, pasivní vnímání, bez 
zapojení pohybuje pro dítě z vývojového hlediska velice obtížné.

Pokud jde o paměť, převládá zatím konkrétnost a mimovolnost a paměť 

mechanická, opírající se o vnější náhodné znaky. Rozvíjí se ale také paměť logická, 

postihující vnitřní vztahy. Známé a často se opakující události dovede dítě reprodukovat na 

základě logického sledu a logických souvislostí.

Poznávání se projevuje především v zaměřenosti na nejbližší svět a pravidla, která 
v něm platí, na to, co dítě zajímá a upoutává. Důležitá je potřeba řádu a z něho 

vyplývajícího výkladu dění ve světě. Vysvětlení příčiny nějakého dění nemusí být vždy 

logické, ale musí být subjektivně uspokojující. Pokud se realita pro dítě jeví 

nesrozumitelná, vysvětluje si ji tak, jak umí. Dítě je schopno zkreslit svůj úsudek o tomto 

dění, protože je pro ně emočně nepřijatelné. Tato nepřesnost v poznávání je motivována 
potřebou jistoty a bezpečí.

12 Plevová, I. In: Přehled vývojové psychologie, Olomouc: UPO, 1999, str.69



z r r r z 13Tento způsob dětského myšlení můžeme shrnout do čtyř bodu, které uvádí Vágnerová :

■ Egocentrismus - ulpívání na subjektivním pohledu, tendence zkreslovat úsudky na 

základě subjektivních preferencí a nebrat v úvahu jiné, z nichž se může posuzovaný 

objekt jevit úplně jinak.

■ Fenomenismus — tj. důraz na určitou zjevnou podobu světa, eventuelně na takovou 

představu. Svět je pro dítě takový, jak vypadá a jeho podstatu vesměs ztotožňuje se 

zjevnými znaky. Vázanost na zjevné znaky je zcela obecná, projevuje se i ve vztahu 

k sobě samému. Proměna vnějších znaků vlastní bytosti je často chápána jako 

proměna identity. Dítě se jinak cítí i odlišně chová např. v nějakém převlečení.

■ Magičnost - tj. tendence pomáhat si při interpretaci dění v reálném světě fantazií, a 

tak jeho poznání zkreslovat. Fantazie v tomto období má harmonizující význam, 

dítě se sjejí pomocí vyrovnává s realitou, které nerozumí, s nedostatky vlastního 

myšlení a zkušeností. Je důležitá pro citovou a rozumovou rovnováhu.

■ Absolutismus — tj. přesvědčení, že každé poznání musí mít definitivní a 

jednoznačnou platnost.

Jak uvádí Plevová13 14, rozvoj vnímání obohacuje představivost. Vybavování představ je 

plynulejší, o čemž svědčí schopnost dítěte souvisle reprodukovat děj pohádky, popisovat 

prožité události apod. Intenzivně se rozvíjejí fantazijní představy, uplatňují se i ve 

výtvarném projevu, roste záliba v pohádkách. Představivost se uplatňuje v námětových 

hrách, ale i mimo ně. Mnohdy jsou představy tak živé a opravdové, že je dítě často 

neodlišuje od vjemů a považuje je za realitu.

Také v myšlení dochází k velmi výrazné vývojové změně. Dítě opouští fázi 

předpojmového myšlení a přechází na úroveň názornou, intuitivní. Dítě již nyní uvažuje 

v celostních pojmech, které vznikají na základě vystižení podstatných podobností.

Ve věku 4-6 let dochází k rozvoji pojmového myšlení. Projevuje se v tendenci utvářet 

všeobecné rodové pojmy. Dítě začíná chápat, že některé předměty může pojmenovat 

společným názvem (stromy, zvířata apod.)

13 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, str.102
14 Plevová, I. In: Přehled vývojové psychologie, Olomouc: UPO, 1999, str.69



V tomto období se poznávací aktivita odráží také v rozvoji řeči. Děti zajímá příčina, 

ptají se „proč“. Zlepšuje se mluvnická struktura aktivního slovníku, řeč se stává 

převládajícím dorozumívajícím prostředkem.

Rozvoj poznávacích procesů ovlivňuje i sebepojetí. Dítě o sobě uvažuje, uvědomuje si 

svoji jedinečnost a odlišnost od ostatních lidí, vzniká vědomí vlastní identity.

Jak uvádí Vágnerová15, sebehodnocení je vzhledem k citové a rozumové nezralosti dětí 

předškolního věku ještě stále jednoznačně závislé na názoru jiných osob, zejména rodičů. 

Dítě o sobě sice také uvažuje, ale činí tak způsobem, odpovídajícím jeho vývojové úrovni. 

Egocentrismus mu pomáhá potvrdit vlastní významnost, magičnost uvažování a snadnost 

zkreslení skutečnosti mu umožňuje uchovat si přijatelný obraz sebe sama.

3.2 Základní potřeby dítěte:

Děti se od sebe mohou lišit vzhledem, původem, kulturními zvyky nebo jazykem, 

ale jedna věc je všem dětem společná. Pokud dítě nějakým způsobem strádá, všímáme si 

především jeho fyzické stránky, která není samozřejmě zanedbatelná. Pokud nejsou 

uspokojovány biologické potřeby dítěte, nemůže se optimálně rozvíjet ani po psychické 

stránce, ale pokud nedochází k naplnění potřeb psychických jsou, dle mého názoru, škody 

na osobnosti dítěte mnohem větší. Pokud v mateřské škole pomůžeme dítěti uspokojovat 

nejen jeho biologické potřeby, ale především ty psychické, můžeme významně pomoci 

v jeho integraci do dětského kolektivu a adaptaci na prostředí mateřské školy.

Základními psychickými potřebami, dle J. Langmeiera a Z. Matějčkal6jsou:

1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů

2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů, tj. k osobám prvotních vychovatelů

4. Potřeba identity, tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy

15 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, str. 116
16 Matějček, Z. Co děti nejvíc potřebují, Praha: Portál, 2003, str. 37-38



V prostředí mateřské školy není zcela možné naplnit všechny tyto potřeby, protože 

např. učitelka nemůže být dítěti prvotním vychovatelem a nahrazovat rodinu. Také potřeba 

otevřené budoucnosti je v největší míře na rodičích, resp. vychovatelích, ale stále ještě 

zbývá mnoho prostoru pro mateřskou školu, která zde spočívá především v pozitivních 

reakcích na jeho projevy a dovednosti. Právě mateřská škola může dětem poskytovat 

přiměřené množství podnětů, mnohdy poprvé dítě seznamuje s existencí určitého řádu a 

pravidel a je ideálním místem pro vznik nových sociálních vztahů. Na učitelce v mateřské 

škole je, aby dokázala všechny tyto podněty pomoci dětem zpracovávat a napomáhala jim 

zaujmout určité místo v dětské skupině.

3.3 Dítě a hra

Hra je jedna z hlavních činností, ve které probíhá proces socializace. Hra odráží 

složité vztahy mezi dítětem a jeho životním prostředím, hraje významným socializačním a 

motivačním činitelem, je základní psychickou potřebou. Je také ukazatelem vývojové 

úrovně dítěte, umožňuje pozorovat vývojové zvláštnosti, je pro dítě jedním ze způsobů, jak 

vyjádřit svůj názor na svět.

Volné hry si dítě vymýšlí samo (pohybové, konstrukční), patří mezi ně i hry 

námětové (hry „na něco“). To, co dítě reprodukuje ve svých hrách, nemusí být přesným 

odrazem skutečnosti, upravuje si souvislosti a vztahy dle svých vlastních představ. 

Repertoár herních námětů se s věkem obohacuje. Závislost na hračce se postupně oslabuje, 

zvyšuje se však náročnost na opravdovost hračky a na spolupráci s ostatními dětmi.

V námětových hrách vznikají pravidla a hra se stává méně individuální.

V průběhu předškolního věku se ve hře začínají projevovat intersexuální rozdíly, tedy 

rozdílnost celkového rázu hrové aktivity u děvčat a chlapců (náměty her, výběr hraček, 

výběr partnerů). Temperamentové vlastnosti se projevují výrazně, protože nejsou zatím 

ovlivněny vůlí. Koncem předškolního věku dítě začíná odlišovat práci od hry a práce 

začíná být samostatnou specifickou aktivitou.17

17 Kol. autorů: Přehled vývojové psychologie, Olomouc: UPO, 2001



Brierley18 uvádí, že zkoumání a hra pravděpodobně napomáhají rozvoji mozku, 

zlepšují řeč a rozumové schopnosti dítěte, zdokonalují jeho tělesné dovednosti a připravují 

základy pro rozvíjení citových vztahů. Zkušenosti získané hrou musejí být uloženy 

v mozkových buňkách jako součást „modelu světa“ dítěte. Tento model, vytvořený 

v mozku na základě zkušenosti, pak bude člověku pomáhat při předvídání a při 

rozhodování v situacích s nimiž se někdy setká.
Vágnerová19 se domnívá, že fantazie má v tomto období pro dítě harmonizující 

význam. Je nezbytná pro citovou a rozumovou rovnováhu. Dítě má potřebu alespoň občas 

přizpůsobovat realitu svým potřebám a interpretovat ji bez ohledu na objektivní skutečnost.

Hra a vyprávění jsou dalším způsobem k vyjádření vlastní interpretace reality a 

postoje ke světu, eventuelně i k sobě samému. Symbolická hra slouží předškolnímu dítěti 

jako prostředek k vyrovnání s realitou, která je pro něj nějak problematická. Umožňuje mu, 

alespoň symbolicky, uspokojit různá přání, která v realitě uspokojit nelze. Ve hře může dítě 

zpracovat problematickou skutečnost jak samo chce. Dítě si může znovu přehrát situaci, 

které nerozumělo nebo se jej citově dotkla, a najde alespoň na této úrovni přijatelné řešení.

18 Brierley, J. 7 prvních let života rozhoduje, Praha: Portál, 1996, str.72
19 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, str. 106,110



4. Dramatická výchova

Dramatickou výchovu můžeme chápat dvěma způsoby:

■ Jako samostatný subjekt, který pomáhá budovat svět představ a fantazie.

■ Jako metodu, kdy se orientuje na obsah učiva, integrování vědomostí a 

zkušeností dětí a osvojování faktů.
Dramatická výchova tak, jak ji chápe Machková20, je učení zkušeností, tj. jednáním, 

osobním, nezprostředkovaným poznáváním sociálních vztahů a dějů, přesahujících aktuální 

reálnou praxi zúčastněného jedince. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání 

mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí. Toto prozkoumávání se děje ve fiktivní 

situaci prostřednictvím hry v roli, dramatického jednání v situaci. Je to proces, který může, 

ale nemusí vyústit v produkt (představení). Cíle dramatické výchovy jsou pedagogické, 

prostředky dramatické.
Podle E. Machkové21 je základem dramatu a dramatiěnosti dramatická situace, tj. 

taková situace, v níž dochází k vzájemnému působení osob na svá jednání.

Dramatická výchova je zaměřena na osobnostní a sociální rozvoj jednotlivce 

prostřednictvím prvků a postupů dramatického umění. Využívá především dramatické 

improvizace, jež jsou založeny na lidské schopnosti jednat v navozených situacích, jako by 

byly skutečné.

Dramatická výchova pomáhá utvářet vnitřně bohatou osobnost, vědomou si své 

hodnoty a zároveň otevřenou světu, schopnou sociálního porozumění a spolupráce. Proto se 

domnívám, že i dramatická hra by měla dostat v mateřských školách dostatek prostoru. Jen 

málokterá činnost dokáže dětský kolektiv tak stmelit, jako dobře vedená dramatická hra.

S tím souvisí také názor E. Machkové22. Podle ní je důležitým obsahovým prvkem 

dramatické výchovy vytváření atmosféry hodiny, a tím postupně i dlouhodobějšího klimatu 

skupiny. Osvojování dobrých sociálních vztahů a dovedností je možné jen v uvolněné, 

souhlasné, přívětivé, demokratické atmosféře. Ta totiž usnadňuje a zefektivňuje každé 

učení, protože dodává učícímu se pocity jistoty a úspěšnosti, které ho motivují. A tím spíše 

to platí pro osvojování vztahů, které jsou úzce vázány na city a bezprostředně se dotýkají 
nejintimnějších oblastí osobnosti.

20 Machková, E. Úvod do studia dramatické výchovy, Praha: IPOS, 1998, str.32
21 Machková, E. Metodika dramatické výchovy, Praha - Ústí n/ Orlicí: Artama, 1992, str. 14, 15
22 Machková, E. Metodika dramatické výchovy, Praha - Ústí n/ Orlicí: Artama, 1992, str.31,32



Jak uvádí A. Baudisová23 k dramatickým hrám je třeba účasti někoho, kdo hru vede 

- tedy dospělého.Je tu tedy méně svobody, než při volné hře. Dramatická výchova staví na 

pravidlech, z nichž nej základnější je spolupráce mezi hráči a pohotovost přizpůsobit svou 

činnost činnosti ostatních.

Dramatická hra může probíhat jen za přítomnosti dospělého, jenž připomíná dříve 

nastíněná pravidla hry, na které se právě zapomnělo, a pomáhá oživovat činnost nebo 

dialog.

Abychom dětem pomohli, musíme určit v prostoru opěrné body - aby nezapomněly, 

že na tomto místě je trh, cirkusová manéž nebo obchod. Musíme také počítat s tím, že 

životní zkušenosti dětí jsou do jisté míry omezené a chudší než zkušenosti dospělého 

člověka, a tomu by měla být uzpůsobena struktura dramatických her.

Dramatická hra vychází z dětské spontánní hry a je skupinovou hrou. Během ní 

probíhá neustále proces socializace. Dítě, ač v roli někoho jiného, hledá své místo ve 

skupině, může se osvobodit od toho, kým skutečně je a chovat se tak, jak by se v reálném 

životě nechovalo. Role do níž dítě vstupuje a skrze níž jedná se stává jakýmsi ochranným 

mechanismem, za který se lze skrýt. V praxi se mi potvrdilo, že i některé ostýchavější děti 

se během dramatických her dokázaly proměnit a zaujmout vůdčí místo ve skupině.

4.1. Dramatická hra v mateřské škole
V dnešní době získává dramatická výchova v mateřských školách rovnocenné 

postavení jako výtvarná, hudební nebo tělesná výchova a stále častěji se také setkáváme 

s mateřskými školami specializovanými právě na dramatickou výchovu. Z praxe ale vím, 

že některé mateřské školy se za dramatickou výchovu pouze skrývají, aniž by se zajímaly o 

to, v čem by jejich zaměření opravdu mělo spočívat. Navštívila jsem například mateřskou 

školu, která měla v názvu „se specializací na dramatickou výchovu“. Děti v této mateřské 

škole ale většinu dne trávily prací u stolečků a dramatická výchova spočívala v tom, že 

jednou za měsíc mateřskou školu navštívilo divadlo pro děti. Domnívám se proto, že stejně

23 Baudisová, A., Jenger-Dufayetová, Y. Hry a cvičení pro dramatickou výchovu na MŠ a ZŠ, Praha: Portál,
1997, str. 15



jako se vzdělávají učitelky jiných oborů, které pomáhají naplňovat obsah práce v mateřské 

škole, měly by být i učitelky pro dramatickou výchovu vzdělané.

Dramatická výchova v mateřské škole má svá specifika, podmíněná věkem dětí, i 

mírou jejich dosavadních zkušeností. Děti přicházejí do nového prostředí, které ne vždy 
přináší jen radost, zvídavost a nadšení, ale také strach, obavy a nejistotu. Často jsou také ve 

skupině přítomné děti tříleté až šestileté a pro všechny věkové skupiny by se měl najít ve 

společných činnostech prostor. Je důležité mladší děti neizolovat, ale zapojit je do společné 

činnosti. Děti je nutné nejdříve vybavit základními dovednostmi pro společnou práci. 

Vzhledem ke všemu výše uvedenému mají v mateřské škole opodstatnění různé průpravné 

a propojující motivované hry a cvičení. S ohledem na uplatňování dramatické výchovy je 

ale také důležité vědět, proč tu kterou činnost zařazujeme, co jí sledujeme, kam směřujeme, 

abychom nesklouzli k samoúčelnosti.

Jak píše Švejdová24 dramatická výchova jde přirozeně naproti vývojovým 

zvláštnostem předškolních dětí, včetně specifičnosti učení v předškolním věku, kde bez 

zkoumání není poznání, kde co projde tělem a zasáhne emoce, se ukládá do paměti. Nutné 

je v této souvislosti podotknout, že uplatňování dramatické výchovy v mateřské škole nás 

ale nezbavuje nutnosti určité rovnováhy činností spontánních a záměrně navozených, 

činností statických a dynamických, verbálních a neverbálních, obtížných a méně 

zatěžujících, soustředěných a uvolněných, individuálních a skupinových, předem 

připravených a improvizovaných.

Dramatická hra se sice od hry volné v některých momentech liší, dítěti ale dává 

možnost prožívat situace, se kterými se v životě setkává a hledat jejich řešení za pomoci 
kamarádů, v rámci dětských možností se zamyslet nad důsledky svých rozhodnutí. Tímto 

jim zároveň umožňuje zažít a pochopit množství lidských citů, myšlenek a názorů, hledat 

skutečné motivy jednání, naučit se v nich orientovat a odpovědně se rozhodovat.

Protože v dnešní době stále více mateřských škol přechází k věkově heterogenním 

třídám, ráda bych zde uvedla podmínky pro fungování dramatické výchovy ve věkově 
smíšené třídě tak, jak je shrnuje Gregorová25:

■ Vnímat věkově smíšenou skupinu jako pozitivní hodnotu, která funguje 

v přirozeném souladu se základními cíly dramatické výchovy, jako je

24 Švejdová, H. In: Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, Praha: STD 2001
25 Gregorová, V. In: Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa, Praha: STD 2001



zprostředkování nej rozmanitějších sociálních zkušeností, vedení k toleranci a 
podpoře empatického cítění.

■ Zajistit týmovou spolupráci obou učitelek nebo učitelky a asistenta alespoň 

v některé dny, aby bylo umožněno pracovat s dětmi i ve skupinách.

■ Naučit se v rámci této spolupráce společně plánovat jak témata a jejich východiska, 

tak i přípravy na každý den strukturované z hlediska společné, skupinové, i 

individuální práce s dětmi.

■ Průběžně a pravdivě reflektovat vlastní práci, aby se zamezilo formálnosti a 

povrchnosti při využívání metod dramatické výchovy a nedocházelo k manipulaci 
dětí.

Axiom J. Brunera říká26, že tím hlavním, co lze o lidské paměti po století intenzivního 

zkoumání říci je, že každý jev musí být umístěn do strukturovaného vzorce, jinak bude 

rychle zapomenut. Pokud látka postrádá strukturu, dítě si zapamatuje mnohem méně, než 

když je látka pospojována do vzorce, jakým je třeba příběh nebo věta. To samé lze 

samozřejmě uplatnit, při použití strukturovaného dramatu, případně i dramatických her 

v mateřské škole. Děti zde získávají důležitý prostor k aktivnímu učení, a to jim zase nabízí 
hlubší prožitek, možnosti experimentovat a oproti frontálnímu způsobu práce také 

příležitost získat více zkušeností.

26 Brierley, J. 7 prvních let života rozhoduje, Praha: Portál, 1996, str.89



5. Socializace dítěte v předškolním věku
Dítě by se dalo přirovnat k čerstvě napadanému sněhu, do kterého dospělí a okolní 

vlivy otiskují své stopy. Zkušenosti dítěte se tak odrážejí na jeho chování a přístupu 

k ostatním. Dítě akceptuje taková pravidla chování, jaká jsou mu předávána autoritami, 

které dítě uznává a není prozatím schopné posuzovat kvalitu těchto norem. Pro úspěšnou 

socializaci dítěte by měly být vytvořeny takové podmínky, ve kterých bude dítě 

respektováno a kdy budou naplněny jeho základní i sociální potřeby. Nelze samozřejmě 

opomíjet také určité vrozené dispozice, jejichž vliv ale můžeme pozitivním působením na 

dítě částečně ovlivňovat.

Podle Z. Heluse27 jsou pro socializaci osobnosti podstatné 3 body:

1. Začleňování do mezilidských vztahů, zejména těch, v nichž jedinec nachází své 

místo (postavení, roli, jistotu a bezpečí)

2. Zapojování do společných činností, zejména těch, v nichž jedinec spolu s druhými 

realizuje vzájemnou pospolitost, vytváří produkty, dosahuje výkony,zlepšuje 

životní podmínky, zajišťuje budoucnost

3. Integrování do společensko-kultumích poměrů, to znamená především do 

pospolitosti těch, kteří sdílí určité hodnoty/cíle, respektují určité normy/zásady a 

uchovávají určité konvence/zvyklosti

Na schopnost dítěte včleňovat se do skupiny působí také prostředí, ze kterého pochází. 

V životě člověka se vyskytují tzv. citlivá období, tj. čas, ve kterém je na dítě ze 

socializačního hlediska nej vhodnější působit. Pokud zůstanou tato období nevyužita, ztráta 
se dohání velice obtížně.

Nakonečný28 uvádí, že socializace je v podstatě proces sociálního učení, který má u 

člověka specifické formy:

■ Nápodoba na základě identifikace

■ Učení na základě pozitivního a negativního modelu
■ Učení na základě odměn a trestů

27 Helus, Z. Úvod do sociální psychologie, Praha: UK, 2001, str.70
28 Nakonečný, M. Základy psychologie, Praha: Academia, 1998, str.221



Z toho se dá odvodit, že socializace je procesem, odehrávajícím se v určité kultuře. Každá 

kultura klade na jedince odlišné nároky a každá kultura má různá pojetí slušnosti, 

mravnosti, spravedlnosti, krásy, přátelství, mateřství apod. Pokud jedinec nároky 

společnosti splňuje je potvrzena jeho normalita v té které společnosti. Výrazné odchylky od 

normality se naopak stávají důvodem k vyloučení ze společnosti.

5.1 Vrstevnické vztahy a role

Prvním prostředím, ve kterém se odehrává proces socializace je ve většině případů 

pro dítě rodina. Prvních sedm let dítěte rozhoduje, jak se bude nadále vyvíjet jeho osobnost, 

to můžeme zjednodušeně odvodit z názvu Brierlyho knihy. Někteří psychologové uvádějí, 

že toto období je dokonce ještě kratší, mezi 1-3 roky. A právě to je doba, kterou stráví dítě 

téměř výhradně v rodině. Z toho by se dalo usuzovat, že ve chvíli, kdy dítě přichází do 

mateřské školy, je již definitivně „hotovo“ a my nemůžeme nic změnit. To ale samozřejmě 

není pravda. Právě v tomto raném věku je nejsnazší na dítě působit. Formují se také vztahy 

k lidem. Dítě přichází do skupiny podobně starých dětí a v této skupině si buduje svoje 

postavení, získává určitou sociální roli, učí se spolupracovat, prosadit se i porozumět 
druhému.

Ve vztazích mezi vrstevníky se většinou jedná o symetrický vztah, ve kterém si oba 
partneři jsou rovni, mají podobné kompetence i status. Úkolem učitelek mateřských škol je 

napomáhat dětem v hledání místa ve skupině. Je důležité dítě podpořit a hledat prostředky, 

které by toto psychicky obtížné období ulehčily.

Vágnerová uvádí, že vztah s vrstevníkem poskytuje dítěti mnohem méně jistoty 

než vztah s dospělým. Od vrstevníka nelze očekávat ochranu a toleranci, nelze se na něj 

v tomto směru spoléhat. Aby dítě takový vztah zvládlo, musí dozrát na určitou vývojovou 

úroveň, kdy už takovou podporu a potvrzení bezpečí nepotřebuje.

Podle Vágnerové výběr kamaráda v předškolním věku ovlivňují hlavně zjevné znaky a 
situační faktory:

■ Významným faktorem pro výběr kamaráda je pohlaví.

29 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, str. 127



■ Dítě má představu, jak mají jeho vrstevníci vypadat, a když se od tohoto 

stereotypu nějak odchylují, jsou pro ně méně atraktivní. Shoda s normou 

uspokojuje jeho potřebu jistoty.
■ Sociální atraktivitu zvyšuje vlastnictví zajímavého předmětu (např. hračky nebo 

jiné věci, zvířete). Se zajímavou věcí tak akceptují i jeho majitele - dítě.

■ Chování je dalším viditelným znakem, který spoluurčuje sociální úspěšnost. 

Populární děti bývají přátelské, dobře laděné a sociálně zdatnější.
Děti, které se chovají nepříjemně, které ostatní ruší, kterým nelze dobře rozumět, 

které nedovedou respektovat pravidla, bývají odmítány.

5.2 Sociální citlivost a prosociální chování
Jak dítě roste, učí se postupně zvládat respektovat potřeby ostatních lidí, kdy je 

schopno ovládat a přizpůsobovat vlastní aktuální potřeby. Koncem předškolního věku je již 

dítě částečně schopno dívat se na svět z pohledu druhého člověka.
Vágnerová30 uvádí, že v tomto období se rozvíjí prosociální chování, které lze 

chápat jako pozitivní, respektující ostatní. Jeho rozvoj je spojen s dosažením určité úrovně 

empatie, se schopností ovládání aktuálních emocí a vlastních aktuálních potřeb (tj. např. 

naplnění potřeby jistoty a bezpečí).

Vágnerová dále uvádí:
1. Jedním z předpokladů pro rozvoj prosociálního chování je uspokojení dětské potřeby 

jistoty a bezpečí. Děti, které se cítí nejisté a ohrožené, snadněji reagují asociálně.
2. Rozvoj prosociálního chování je závislý na dosažené úrovni kognitivních kompetencí. 

Ke konci předškolního věku je dítě schopné alespoň omezeně uvažovat z pohledu jiného 

člověka, a tudíž chápat i jeho potřeby.
3. Prosociální chování je ovšem také výsledkem sociálního učení nápodobou, resp. na 

základě identifikace, ale i pomocí vysvětlování a podmiňování (tj. trestem a odměnou).

30 Vágnerová, M. Vývojová psychologie, Praha: Portál, 2000, str. 123



Děti předškolního věku dovedou projevit empatii a zkouší pomoci, když je jiné dítě 

či dospělý v nesnázích. Avšak schopnost empatie i reálné pomoci je v tomto věku 

omezena.

Jak také Vágnerová uvádí, altruismu se dítě učí především na úrovni primárné 

symetrických vztahů, v nichž se občas dostává do výhodnější pozice než v jaké je kamarád. 

Je proto důležité, aby děti měly možnost setkávat se s takovými situacemi co nejěastěji. 

Domnívám se, že čím kvalitnější a různorodější bude jejich sociální zkušenost, tím budou 

altruismu spíše schopny i v situacích, ze kterých nebudou mít přímý prospěch.

5.3 Mateřská škola a její vliv na socializaci a integraci dítěte
Vstup do mateřské školy je významnou změnou v životě každého dítěte a pro děti 

cizinců toto platí dvojnásobně. Mateřská škola je totiž většinou prvním sociálním 

prostředím, kde dítě zůstává bez rodičů. Dítěti sice mateřská škola přináší množství 

podnětů a sociálních kontaktů, ale pro dítě, které je v dnešní době (vzhledem k trendu 

snižující se porodnosti a tím pádem také velikosti rodin) v rodině středem zájmu, může být 

tento přechod velmi stresujícím. V mateřské škole se stává jedním z mnoha dětí ve skupině 

a je především na učitelce, aby v dítěti dokázala vytvářet smysl pro skupinu a zároveň 

pomáhala rozvoji jeho individuality. Ale také právě díky této skutečnosti můžeme u dětí ve 

skupině lépe rozvíjet soudržnost, spolupráci, toleranci a přátelství a učit děti hledat a 

zaujímat názory, postoje a místo ve skupině.

Pro úspěšný přechod dítěte z rodiny do mateřské školy je vhodné zajistit dětem 

jakýsi pevný bod. Tím se může stát např. přítomnost známé osoby (sourozenec, kamarád) 

nebo předmětu, která zmenší nejistotu a strach z neznámé situace.

Děti cizinců se mnohdy teprve v mateřské škole dostávají do užšího kontaktu 

s dětmi majoritního národa, jejich zvyky a společenskými normami. Na mateřské škole je, 

aby dětem cizinců pomáhala pochopit novou kulturu a naopak, dětem českým jejich kulturu 

přiblížila. Pro cizojazyčné dítě by se měla stát jistotou a podporou, případně prostředníkem 

v komunikaci s ostatními dětmi.



B. Haefele a M. Wolf-Filsinger31 uvádějí několik způsobů, jak napomoci přirozenému 

začlenění dítěte do kolektivu:

■ Kontakt s rodiči - konzultovat s rodiči zvyky a zvláštnosti dítěte, začít 

spolupracovat s rodiči už před začátkem školního roku.

■ Ulehčení orientace v nové situaci - pomoci dětem získat počáteční orientaci, 

podpořit dítě prostřednictvím různých her a speciálních opatření ( to usnadňuje 

dítěti příjem informací a zprostředkuje mu nej důležitější pravidla a normy chování).

■ Umožnit samotu - uzavření se do sebe - napětí a nové zážitky ve školce děti brzy 

unaví. Učitelka by tedy dětem měla nabídnout buď klidnou hru nebo pro nováčka 

připravit koutek na odpočinek.

■ Nabídnout vhodný vzor - je vhodné, aby zkušené děti převzaly patronát nad 

novými. Nové dítě se necítí tak ztracené a osamělé a zkušenější dítě se naučí nést 

zodpovědnost a brát ohled na mladší, příp. slabší členy skupiny.

■ Propojení starého a nového týdne - pozvolné zvykání nováčků je narušeno 

víkendem. Učitelky se mohou pokusit propojit oba týdny tak, že práci, kterou 

začaly v pátek, a která se dětem líbila, dokončí v pondělí. Tím zabrání tomu, aby 

děti bezcílně bloumaly po školce a stýskalo se jim po víkendu.

■ Práce s rodiči - na dobrou spolupráci má vliv rodičovská schůzka, určená pro 

rodiče nováčků, ale také pořádání schůzek v průběhu roku. Dle mého názoru by 

bylo vhodné uspořádat obdobnou schůzku také pro děti, nováčky, s rodiči. Mohly 

by se tak seznámit s prostředím mateřské školy, aniž by byly rušeny dětmi, které 

jsou zde jako doma a zároveň by se seznámily s ostatními nově příchozími dětmi, 

prostorami školky a učitelkami.

5.4. Počty dětí v MŠ podle státního občanství ve školním roce 2003/2004:

Pro doplnění uvádím tabulku32, ukazující počty dětí v MŠ, dle jejich národní 

příslušnosti. Děti cizinců tvoří sice pouze 1,1 % dětí navštěvujících mateřské školy, 

přesto se domnívám, že tato problematika stojí za pozornost. Se vzrůstající

31 Haefele,B.;Filsinger, M. Wolf Každý začátek v mateřské škole je těžký, Praha: Portál, 1993, str.42-43
32 Ústav pro informace ve vzdělávání



ekonomickou vyspělostí ČR roste množství cizinců, přicházejících trvale zde žít a 

zakládat rodiny.

Státní občanství
Mateřské školy

Děti %
Celkem 280 491 100%

Česká republika 277 270 98,9%
cizinci 3 221 1,1%
státy EU 161 5,0
ostatní evropské 1 361 42,3
ostatní státy 1 699 52,7
s trvalým pobytem 1 998 62,0
s přechodným pobytem 1 188 36,9
azylanti 35 1,1
Vietnam 1 264 39,2
Ukrajina 520 16,1
Slovensko 295 9,2
Rusko 214 6,6
Kazachstán 26 0,8
Mongolsko 50 1,6
Arménie 33 1,0
Bělorusko 30 0,9
Srbsko a Černá Hora

(bývalá Jugoslávie) 29 0,9

Moldavsko 32 1,0
Polsko 30 0,9
Čína 62 1,9
Rumunsko 38 1,2
Bulharsko 42 1,3
Německo 62 1,9
Chorvatsko 56 1,7
Spojené státy 56 1,7
Bosna a Hercegovina 21 0,7
Ostatní 361 11,2

Informace, které uvádím, pocházejí z roku, ve kterém probíhalo moje šetření. Od roku 2004 

se počty dětí cizinců sice proměňují, ale stále navyšují. V budoucnosti se budeme s těmito 

dětmi stále častěji setkávat v mateřských školách, a proto je důležité připravit se na tuto 

situaci již dnes a jinojazyčným dětem první vstup do české společnosti ulehčit.



II. PRAKTICKÁ ČÁST

6. Cíl, otázky a metody

Cíl výzkumu
Cílem praktické části je nalézt, vybrat a s dětmi vyzkoušet dramatické hry, které by 

podpořily a rozvíjely přijetí odlišnosti a pozitivní až altruistický přístup dětí.

Zjistit, zda je možné využívat dramatické hry pro práci s dětmi z odlišného 

kulturního a jazykového prostředí a zda je možné tyto hry použít jako pomocníka 

v integraci těchto dětí do prostředí české mateřské školy.

Dále si ověřit, jestli tyto hry přijímají jak děti české, tak děti cizinců, zda jim 

pomáhají začlenit se do dětské skupiny a zda-li je i u takto malých dětí možné objevit 

prvky altruistického přístupu.

Otázky pro praktickou část
Otázky, které si kladu jsou v souladu s cílem mojí práce:

1. Jak děti reagují na způsob práce, který má základ v dramatické výchově?

2. Je možné zapojit pomocí dramatických her děti cizinců do vrstevnické skupiny 
v mateřské škole?

3. Dokáže hra zaujmout děti natolik, že přestanou vnímat své odlišnosti a zapojují se do 

hry?

4. Bude rozdíl v zapojení dětí do her v závislosti na věku a národnosti?

5. Je možné probudit u dětí v tomto věku altruismus a dále ho rozvíjet?

6. Odbourá dramatická výchova určité bariery případně negativní postoje vůči dětem 

z odlišného kulturního a jazykového prostředí a dojde k vzájemnému poznávání a 
sbližování dětí?



Metody
V teoretické části jsem se zaměřila především na analýzu materiálů, vztahujících se 

k integraci dětí cizinců do českých mateřských škol. Jejich vyhodnocení ve vztahu ke 

sledovaným otázkám v praktické části práce, a také syntézu názorů z odborných textů.

V praktické části jsem využila tyto výzkumné metody:

■ strukturovaný rozhovor s učitelkou a s dětmi před realizací projektu a po ní

■ pozorování skupiny dětí při volné hře i během řízených činností

■ analýza informací o skupině

■ pedagogický experiment založený na realizaci programu zahrnujícího průpravné a 

dramatické hry.

Moje ověřování cílových skutečností probíhalo v období od října do prosince roku 

2004 na mateřské škole zaměřené na systém daltonské výuky. Pozici jsem měla částečně 

ulehčenou tím, že všechny děti, tedy i děti cizinců, bez větších problémů rozumí češtině. 

Domnívám se, že kdyby některé z dětí česky nerozumělo, situace by byla poněkud odlišná 

a odlišné by byly možná i výsledky mého ověřování.



7. Výchozí deskripce situací - pozorování na MŠ:
Moje pozorování probíhala v období dvou týdnů, v říjnu 2004 v mateřské škole, 

zaměřené na Daltonský systém výuky. V prvním týdnu jsem děti pouze pozorovala, snažila 

se s nimi seznámit, orientovat se v režimu dne a ve fungování mateřské školy jako celku. 

Zároveň jsem uskutečnila rozhovor s učitelkou ve třídě, kterou jsem si vybrala. Do třídy je 
zapsaných asi 25 dětí, přičemž jich stabilně dochází 15-20. Tři děti jsou jiné než české 

národnosti (2 Vietnamci, Zuzka a Robin, 1 chlapec z Bosny-Hercegoviny, Damir).

V době mého prvního pozorování v mateřské škole hovořila ótiletá Zuzka téměř 
plynnou češtinou, pouze s občasnými chybami ve skloňování slov. Zuzka žije v České 

republice od narození, v rodině nikdo česky nehovoří, má ale českou opatrovatelku. Zuzka 

se bez protestů se účastnila většiny řízených činností, ale při volné hře nejraději seděla u 

stolečku a kreslila si nebo skládala různé hry. Výrazný odpor projevovala k pohybovým 

činnostem.

Robin, 3,51etý, hovořil češtinou s častými chybami a někdy nesrozumitelnými 

výrazy, přesto se snažil zapojovat do dětských, převážně chlapeckých aktivit, které 

nevyžadovaly složité vysvětlování. Chlapci ho mezi sebe přijímali, ale často se během hry 

stalo, že se oddělil a nakonec si hrál sám. Robin se také narodil v České republice, ale ani 

v jeho rodině česky nikdo nemluví. Většinu času doma tráví s ruskou au-pair.
5tiletý Damir naproti tomu vůbec nemluvil jak s dětmi, tak s učitelkou a vyjadřoval 

se pouze pomocí škály zvuků. Jak jsem se od učitelky dozvěděla, Damir nastoupil do 

školky teprve v září 2004, tedy v době, kdy mu bylo 5 let a 10 měsíců. Má dvě téměř 

dospělé sestry, které hovoří plynně česky, matka a otec česky hovoří pouze částečně a 

doma hovoří pouze srbsky. Rodina žije v České republice již delší dobu (přibližně pět let). 

S rodinou Damir komunikuje bez větších problémů, češtině také dobře rozumí, přesto se 

ve školce vůbec neprojevuje. Damir si většinou z domova přinesl nějakou hračku, ke které 

pak upínal svojí pozornost celé dopoledne a ostatním dětem se úzkostlivě vyhýbal. 

Neúčastnil se ani organizovaných činností dětí a při každém pokusu zapojit ho do děje byl 
plačtivý.

Vztahy mezi ostatními dětmi ve skupině byly velmi dobré. Děti spolu dokázaly 

pěkně spolupracovat a nikoho nevyčleňovaly. Při spolupráci ve dvojicích se děti mezi 

sebou různě vyměňovaly a podobně se vztahy ukázaly také při rozhovorech s dětmi.



Režim dne je v Daltonském programu téměř stejný jako v mateřských školkách 

klasického typu. Třídy jsou zde heterogenní, ve třídě kde jsem pracovala bylo nejvíce 

starších dětí a předškoláků. Děti se scházejí do 8.30 hod, hrají si a předškoláci plní „úkoly“, 

kterých je na každý týden šest. Úkoly jsou různé, většinou jde o cvičení na rozvoj jemné 

motoriky, malování, vystřihování, doplňování, učení se písničky nebo básničky apod.. Za 

každý splněný úkol si mohou dát na nástěnku jednu kytičku/hvězdičku podle barvy dne a 

čísla úkolu.Většina předškoláků tyto činnosti dělala s radostí a menší děti se samozřejmě 

také mohly přidat pokud chtěly.

Obě vietnamské děti se plnění úkolů účastnily. Menší Robin jen někdy, protože 

většinou šlo o věci, které na něj byly těžké. Starší Zuzka naopak plnila všechny úkoly 

s velkou radostí a mnohdy jí ještě paní učitelka musela vymýšlet další. Damir se úkolů 

příliš neúčastnil, jen občas se ho podařilo přesvědčit, pokud šlo o jednodušší manuální 

úkol.

Tato mateřská škola klade velký důraz na volnou hru dětí, po deváté hodině mají 

většinou paní učitelky připravenou řízenou činnost ( převážně šlo o hraní různých her, 

zpívání, malování nebo tělocvik). V 9.30 už je připravená svačina, proto jsem se musela 

potýkat s nedostatkem času pro svoji řízenou činnost. Po svačině si děti ještě většinou hrají 

a pak už se jde ven - na procházku nebo na zahradu.

S dramatickou výchovou neměly děti žádnou předchozí zkušenost, ale možná právě 

z tohoto důvodu přistupovaly k této nové zkušenosti a k novým hrám velice pozitivně a 

většinou se jich aktivně účastnily.



7.1. Rozhovor s dětmi před realizací programu:

Rozhovory s dětmi probíhaly v průběhu dvou dnů, v říjnu 2004. Rozhovor s každým 

dítětem byl individuální, přičemž každou otázku jsem dětem pokládala až po zodpovězení 

předchozí otázky. Odpovědi jsem zaznamenávala písemně. Stejné otázky jsem dětem 

položila také po ukončení programu, v prosinci 2004.

1. Chodíš do školky rád(a)? Proč?

a) František,5 let, 3 měsíce: „Jo, protože doma nemám tolik hraček. “

b) Zuzka, 5 let, 11 měsíců: „Ano, mám ráda paní učitelku. “

c) Terezka I., 6 let, 1 měsíc: „Ráda, protože si můžu hrát s Fandou a Verunkou.

d) Veronika, 5 let, 9 měsíců: „Do školky chodím ráda. Baví mě plnit úkoly.

e) Robin, 3 roky, 5 měsíců: „Jo. Nevím. “

f) Kryštof, 5 let,5 měsíců: „ Když musím plnit úkoly, tak ne. Nerad kreslím. “

g) Damir, 5 let, 10 měsíců: na mou otázku mlčí a kroutí hlavou, nechce se se mnou 

bavit

h) Terezka II., 4 roky, 4 měsíce: „Ano.Hrajeme si s Pavlínkou. “

i) David, 5 let, 6 měsíců: „Ano. Rád si hraju s Verčou a s klukama. “

j) Jan I., 4 roky, 3 měsíce: „Ano. Doma nemám Lego. “

k) Jakub, 4 roky, 6 měsíců: „Jo. Můžu si tady hrát s klukama. “

l) Pavlínka, 3 roky, 2 měsíce: „ Ano. Nevím. “

m) Anežka, 4 roky, 1 měsíc: „Jo. Nevím. “

n) Pavel, 5 let, 2 měsíce: „Jo, doma se nudím. “

o) Michaela, 4 roky, 10 měsíců: „Ne, stýská se mi po mamince. “

p) Jan II., 5 let, 3 měsíce: „Ne, protože musím ráno vstávat. “

q) Vojtěch, 4 roky, 3 měsíce: „Jo, mám si s kým hrát. “

r) Tomáš, 4 roky, 5 měsíců: „ Ne, jsem radši s dědou. “

2. Kdo je ve školce tvůj kamarád/ tvoje kamarádka?

a) František: Terezka, Kuba, Honzík

b) Zuzka: Terezka, Tomáš



c) Terezka I.: Zuzka, Davídek

d) Veronika: Davídek, Terezka

e) Robin (po dlouhém váhání): Kryštof

ť) Kryštof: Davídek, Fanda

g) Damir: bez odpovědi

h) Terezka II.: Pavlínka

i) David: Verča, Kryštof

j) Jan L: Terezka II., Tomášek, Robin

k) Jakub: Davídek, Fanda

l) Pavlínka: Terezka II.

m) Anežka: Vojta, Pavlínka

n) Pavel: Honza I.

o) Michaela: nevím ( Míša docházela do školky pouze 5 dní v měsíci, její 

nerozhodnost přisuzuji tomuto faktu)
p) Jan II.: Pavlík

q) Vojtěch: Honzík II.

r) Tomáš: Nevím.

3. Co ve školce nej raděj i děláš?

a) František:„//ra/w si na Godzilu. “

b) Zuzka:„Kreslím. “

c) Terezka \;.„Hraju si v domečku a taky mě baví hry s paní učitelkou. “

d) Veronika:,, Nejradši se honím s Davídkem. “

e) Robin: „Nevím. “

f) Kryštof: „Nejradši si hraju s klukama na Godzilu. “
g) Damir: bez odpovědi

h) Terezka II.:„ Hraju si s panenkama v domečku. “

i) David:,, Rád si hraju s garážema a stavebnicema. “

j) Jan: „ Stavím z Lega. “

k) Jakub: „Stavím si zoo."

l) Pavlínka:,, Hraji si s Terezkou. "



m) Anežka: „ Poslouchám pohádky od paní učitelky. “

n) Pavel: „ Hraju si s klukama na dinosaury. “

o) Michaela: „ Hraju si s panenkama. “

p) Jan II.: „ Hraju si s klukama na zahradě. “

q) Vojtěch: „Nejradsi si hraju s auty. “

r) Tomáš: „ Hraju si v domečku. “

Některé děti nedocházely do mateřské školy pravidelně, 4 děti byly zapsány, ale 

mateřskou školu v době mého působení nenavštěvovaly, další 4 do mateřské školy 

docházely např. jen jednou v týdnu. Tyto čtyři děti jsem sice do výzkumu zařadila (jsou 

uvedeny pod písmeny o) - r), jejich začlenění je ale pouze orientačního charakteru.

Z rozhovorů vyplynulo, že naprostá většina dětí navštěvuje svoji mateřskou školu ráda, 

především kvůli možnosti hrát si s kamarády. Pouze čtyři děti zvolily zápornou odpověď. 

Tři z těchto dětí byly ve skupině, která nedocházela do mateřské školy pravidelně. Třináct 

dětí se vyjádřilo kladně. Bez odpovědi zůstala má otázka pouze jednou, a to když jsem se 

ptala Damira. Ten se mnou odmítal komunikovat, přesto by se jeho odpověď v jistém 

smyslu dala považovat za negativní, neboť na moji otázku kroutil záporně hlavou.

Mezi dětmi se ukázal být nejoblíbenějším David, naopak nikdo nejmenoval Damira a 

on sám také nikoho neuvedl. Také velice společenská Zuzka se ve volbě dětí objevila 

pouze jednou, zatímco Robina, ač byl tak malý, jedno z dětí uvedlo. Děti většinou 

jmenovaly svoje vrstevníky, a to děti, se kterými si ten den hrály nebo které se zrovna ve 

chvíli dotazování pohybovaly v jejich blízkosti (to především u mladších dětí).

7.2. Rozhovor s učitelkou před realizací programu:
Rozhovor s učitelkou probíhal 1. týden v říjnu 2004, zaznamenáván byl písemně.
(Učitelka 23 let, 4 roky praxe)

1. Jak dlouho pracujete v této třídě?

„Přešla jsem do této třídy teprve letos v září. Paní učitelka, která třídu vedla přede 

mnou s dětmi téměř nepracovala, většinou je nechávala volně si hrát. Děti byly hodně



divoké a zpočátku bylo obtížné s nimi pracovat. Teď už jsme se ale lépe seznámili a 

vytvořili určitá pravidla chování.“

2. Jaké jsou podle vás ve třídě vztahy mezi dětmi?
„ Byla jsem překvapená, že i přes působení předchozí paní učitelky děti tvoří pěkný 

kolektiv. Většinou už se znaly z minulého roku a děti, které přišly do třídy letos přijaly 

bez problémů. Výjimkou je pouze Damir, který odmítá všechny snahy dětí o sblížení a 

drží se stranou. Poslední dobou už komunikuje občas alespoň se mnou. Trochu stranou 

se drží také Robin. Je ze všech chlapců ve třídě nejmladší, takže v některých hrách stojí 

trochu stranou.“

3. Máte nějaké předchozí zkušenosti s dětmi cizinců?
„V předchozí třídě jsem měla chlapce, který byl napůl Rus a napůl Čech, ten se ale bez 

problémů zařadil do kolektivu. A také několik vietnamských dětí, ty měly většinou 

české vychovatele, takže se rychle zapojily mezi ostatní děti.“

4. Domníváte se, že děti cizinců potřebují v MŠ zvláštní přístup?
„Do jisté míry ano. Děti potřebují vědět, že se na mě mohou kdykoliv obrátit. Nemohu 

se jim ale věnovat na úkor kolektivu, takže se spíše snažím, aby se děti zapojily do 

našich činností, aby pomoc, pokud ji potřebují a je to jen trochu možné, přicházela od 
ostatních dětí.

5. Dáváte přednost asimilaci nebo integraci dítěte do kolektivu?
„Myslím si, že integrace dětí je lepší. Děti se takto mohou naučit respektovat odlišnosti 

druhých, seznámit se s odlišnými zvyky a kulturou. Zároveň je důležité, aby také 

cizinci respektovali naše zvyky, ale s tím většinou ve školce není problém.“

6. Setkala jste se někdy s projevy rasismu ze strany rodičů? Myslíte, že názory 

rodičů se v tomto směru odrážejí a dětech?

„Ne, žádný rodič si nikdy nestěžoval, že by například jeho dítě mělo chodit do stejné 

třídy jako děti vietnamské a ani u dětí jsem podobné tendence nezaznamenala. „

7. Myslíte, že existuje dostatek materiálů věnujících se problematice integrace 
cizinců do MŠ?

„Musím se přiznat, že jsem se touto problematikou dosud nijak zvlášť nezabývala, ale 

rozhodně mám pocit, že toto téma bývá často opomíjeno.



8. Realizace programu:
Po týdnu pozorování dětí a denního řádu MŠ jsem přistoupila k realizaci programu. 

Abych zjistila, jaké jsou vztahy mezi dětmi, zařadila jsem nejprve několik her na zjištění 

vztahů, postupně jsem přešla k prosociálním a dramatickým hrám. Snažila jsem se program 

naplánovat tak, aby přecházel od jednodušších cvičení a her k obtížnějším, aby děti měly 

příležitost zvyknout si pomalu na poněkud odlišný způsob práce.

8.1. Hry zaměřené na zjištění vztahů ve skupině:
Pro zjištění vztahů mezi dětmi jsem na začátku zařadila také několik her. Snažila 

jsem se, aby šlo o lehčí hry, aby se děti snadno naučily nové společné hry. Domnívám se, 

že je velice důležité, aby se děti během hry cítily bezpečně. Jen tak mezi sebou mohou 

vytvářet pozitivní vztahy a zažívat pocity sounáležitosti s ostatními dětmi.

Pavučinka:

Cíl: Zjistit vztahy mezi dětmi, připravit děti na nové společné hry, radost ze společně 
vytvořeného díla - pavučinky.

Organizace: Děti sedí v kroužku a posílají klubíčko spolu se jménem kamaráda, kterému 

je určeno (přičemž mohou volit libovolného kamaráda, bez ohledu na to, kde sedí) 

Klubíčko nakonec vytvoří jakousi pavučinku.

Reflexe: Dětem se hra líbila, takže jsme ji několikrát opakovali, vždy s podobným 

výsledkem. Damir se neúčastnil ani jednou, v průběhu hry odešel do dětské kuchyňky a 

opět vše pouze pozoroval. Zuzka i Robin se zapojili bez problémů.

Kontaktní postup hry: David - Veronika - Robin - Kryštof - Terezka I. - Zuzka - Fanda 

- paní učitelka - Damir (ten ale klubíčko nechtěl poslat dál, a tak paní učitelka vybrala 

vedle sedícího Honzíka) - Honzík I - Terezka II. - Pavlínka - Vojtěch - Jakub - Honzík II.

Místo u srdíčka:

Cíl: Zjistit vztahy mezi dětmi, vyvolat u dětí zájem o kamarády.



Organizace: Děti sedí na židlích v kruhu, jedna židle je navíc. Začíná dítě, které má vedle 

srdíčka (vlevo od sebe) volnou židli a řekne:“Místo vedle mého srdíčka je volné, posadí se 

sem...“. Osloví křestním jménem kamaráda a vysvětlí, proč si ho vedle sebe pozval. Tím se 

uvolní další židlička a pokračuje ten, kdo má vedle sebe volné místo.

Reflexe: Damir měl sice v kroužku svojí židličku, ale hry se neúčastnil a vše pouze 

pozoroval z dětské kuchyňky. Některým dětem dělalo potíže vymyslet si důvod, kvůli 

kterému by si vedle nich měl někdo sednout. Mladší děti volily důvody spíše povrchní (má 

hezké tričko, sukni, panenku), a právě jim také dělalo větší potíže vůbec nějaké zdůvodnění 

nalézt. U starších dětí se objevily i hlubší důvody (např.povahové vlastnosti) Nejvíce 

altruismu projevila Zuzka, když si vybrala Honzíka, aby nebyl smutný. Robin nebyl v den 

realizace hry v mateřské škole přítomný.

Kontaktní postup hry:

Terezka L: „Zuzka, protože se mnou nejvíc kamarádí a včera mi dala žvýkačku. “

František: „ Kuba, protože mi půjčuje svoje dinosaury. “

Honzík I.: „Robin, protože má hezké tričko. “

Kryštof: „Davídek, protože se pořád směje. “

Damir: neseděl v kroužku, a tak jsem poprosila Pavlínku, která seděla na židličce vedle 
jeho

Pavlínka: „ Terezka II. “ (nedokázala říct proč)

Jakub: „ Fanda, protože je to můj kamarád. “

David: „ Verunka. Kamarádíme se spolu. “

Zuzka: „ Honzík I. Aby nebyl smutný, že si ho nikdo nevybral. “

Terezka II.: „Pavlínka, protože si se mnou vždycky hraje. “

Veronika: „Zuzka. Máze všech nejhezčí vlasy. “

Hry tohoto typu neměly ještě za cíl měnit vztahy ve skupině, zařadila jsem je 

především proto, abych děti připravila na další program a abych zjistila, jaké jsou ve 
skupině vztahy a jak budou děti reagovat.

Děti nebyly příliš zvyklé sedět v kroužku a naslouchat ostatním, a to byl největší 

problém, se kterým jsem se musela potýkat. Hry přijaly pozitivně, i když na začátku 
nepochopily dobře zadání.



8.2. Hry s prosociální tematikou:
Domnívám se, že hry, které jsem vybrala jsou vhodnou přípravou na strukturované 

hry, které jsem chtěla zařadit později. Snažila jsem se o výběr her, ve kterých je zapotřebí 

vyšší míra empatie, o hry, které by rozvíjely vztahy ve skupině a rozšířily okruh kamarádů 

jednotlivých dětí.

Vláček jede:

Cíl: Vytváření důvěry v kamaráda, pocitu sounáležitosti a ohleduplnosti k ostatním dětem 

Organizace: Děti jsou ve dvojicích, první dítě ve dvojici je porouchaná mašinka ( dítě, 

které má zavřené oči), za ní jede vagónek, který má za úkol mašinku beze slov navigovat 
do depa, kde ji opraví.

Reflexe: Tuto hru jsem s dětmi hrála, když jich byl ve třídě menší počet, měla jsem strach, 

že by do sebe narážely a mohly se i zranit. Jako depo jsem každé dvojici vybrala jiné místo, 

aby riziko srážky s jinou mašinkou bylo co nejmenší. K zakrytí očí jsem nepoužívala šátky, 

vycházela jsem z toho, že některé děti se se zavřenýma očima nemusí cítit dobře a 

spokojila jsem se s tím, že jsem kontrolovala, jestli nešvindlují. Také utvoření dvojic jsem 

prozatím ponechala na dětech, aby si tuto hru vyzkoušely s někým, komu důvěřují. Děti si 

většinou vybraly osvědčené herní partnery, jen o Davídka se strhnul boj mezi Terezkou I. 

A Veronikou. U menších dětí byla znát nejistota z pohybu poslepu, a tak jsem 

zaznamenala, že některé švindlovaly. Damira si do dvojice nikdo nevybral a ani on 

neprojevil o hru zájem. Seděl stranou a vše pozoroval, stejně jako Zuzka, která se původně 

účastnit nechtěla, ale nakonec se v průběhu hry přidala, protože ostatní děti hra bavila.

Zrcadla:

Cíl: Vnímat kamaráda

Organizace: Děti stojí ve dvojicích proti sobě ve vzdálenosti 2-3 kroků, jedno je skutečné, 

druhé jeho odrazem v zrcadle. Zrcadlo se snaží napodobovat grimasy a pohyby 
„skutečného“ dítěte. Během hry se nemluví.

Reflexe: Děti jsem rozdělila do dvojic pomocí kartiček pexesa. Každé dítě se mělo snažit 

najít svého partnera se stejnou kartičkou. Děti hodně běhaly po třídě a hledaly se, takže ve



chvíli kdy se nalezly a měly začít spolupracovat a soustředit se na sebe to pro ně bylo 

obtížnější. Také požadavek, aby nemluvily během hry pro ně byl obtížně splnitelný. Pokud 

bych podobně postupovala v budoucnu, buď bych děti upozornila, že nesmějí mluvit ani 

během hledání partnera nebo bych je rozdělila sama.

Damir se hry opět neúčastnil, ale pozoroval děti z lavičky. Zuzka i Robin se zapojili, Robin 

ale nedokázal udržet pozornost, dováděl a na Pavla, se kterým byl ve dvojici se moc 
nesoustředil.

Lepidlo:

Cíl: Přijímat tělesný kontakt, navázat nová přátelství, spolupracovat

Organizace: Děti jsou libovolně rozmístěné po třídě. Současně s hudbou chodí / běhají po 

třídě. Když hudba dozní, mají za úkol se k sobě ve dvojicích přilepit určitou částí těla. 

Reflexe: Tato hra byla nejpodobnější hrám, které jsem děti viděla hrát s paní učitelkou 

během pozorování. Možná také z tohoto důvodu dětem nečinilo žádné potíže zapojit se do 

ní, jediný Damir opět seděl stranou, a i když se zdálo, že by se rád zapojil, nepodařilo se mi 
ho přemluvit.

Na babu:

Cíl: Vytvoření přátelské atmosféry a kontaktu mezi dětmi, vzájemná pomoc

Organizace: Hraje se jako klasická honěná. Kdo dostane babu, na místě zkamení. 

Zachránit ho může jen kamarád, který k němu přijde a pohladí ho.

Reflexe: Po prvním kole jsem musela hru přerušit a vysvětlit dětem, že kamarády mají 

opravdu hladit a ne plácat. V zápalu hry se děti snažily hlazení odbývat. Do hry se zapojil i 

Damir, ale běhal bezcílně po třídě mezi dětmi, nikoho neosvobozoval a i když byl chycen 

“babou“ stejně dál běhal po třídě. Zuzka se nechtěla účastnit, protože nerada běhá, nakonec 

se mi ji ale podařilo přesvědčit. Robin hrál hru od začátku, ale několikrát se stalo, že se 

nechtěl smířit s tím, že zkameněl a pokračoval v běhu.



Také tyto hry byly dětmi přijaty kladně a pokaždé je chtěly opakovat. Obě 

vietnamské děti, Zuzka i Robin se snadno začlenily do skupiny a také Damir, projevoval o 

hry zájem, ač se jich neúčastnil. Ostatní děti ho ale i navzdory tomu, že se her neúčastnil, 

přijímaly mezi sebe, pokud o to projevil zájem.

8.3. Dramatizace pohádek:
Pro začátek jsem se rozhodla pro pohádky, které již děti znají z dřívějška. Neměly 

dosud zkušenosti s dramatickou výchovou, a tak jsem se domnívala, že pro ně bude 

jednodušší sledovat děj a vžít se do něj.

8.3.1. Pohádka o veliké řepě:
(viz. příloha č.l)
1. den: Dětem jsem v kroužku přečetla pohádku. Všechny děti se zúčastnily čtení pohádky, 

Damir ale neseděl v kroužku a sedl si na lavičku vzdálenou cca metr. Zuzka se hlavně 

snažila, aby mohla sedět vedle mě a po celé čtení se snažila upoutávat mou pozornost 

(brala mě za ruku, chtěla si ke mně lehnout,...), Robin seděl v klidu a poslouchal. V textu 

se často opakuje věta:“Táhnou, táhnou, nevytáhnou.“ Snažila jsem se děti zapojit do děje a 

vždy, když došlo na tuto větu přerušila jsem čtení a větu jsem odříkávala spolu s dětmi. To 

se nejvíce líbilo malým dětem, pro které je ještě, jak se domnívám, opakování děje 

důležité. Potom jsme si s dětmi povídali o jednotlivých postavách - jak vypadají, jaké mají 

vlastnosti, jak se pohybují. Vyzvala jsem děti, aby se vystřídaly uprostřed kroužku a 
zkoušely předvádět jednotlivé postavy z pohádky. Ostatní děti hádaly, koho představují. 

Některé děti měly trochu problémy se ztvárňováním/uhodnutím jednotlivých postav, 

zařadila jsem proto ještě cvičení, při kterém děti za zvuku bubínku běhaly po třídě. Když 

jsem přestala na bubínek bubnovat, proměnily se v určenou postavu. Snažila jsem se dětem 

zopakovat, jak postavu charakterizovaly. Nejtěžší pro ně bylo předvádět vnučku.

2. den: Další den jsme si celý děj zopakovali za pomoci obrázků ( viz.příloha č.2), kdy se 

děti samy snažily upořádat děj. Uspořádávání obrázků a charakterizace jednotlivých postav



se z těchto tří dětí účastnila aktivně pouze Zuzka. Také ona jediná se snažila předvést jednu 

z postav. Robin se po chvilkovém váhání také postavil do středu kroužku, ale očividně byl 

nervózní a žádné zvířátko si nevybral. Možná to ale bylo způsobeno spíše tím, že menší 

děti obecně měly se splněním úkolu větší potíže a uchylovaly se k Jednodušším“ postavám 
- kočka, pejsek.

Při posledním cvičení se účastnily všechny děti, jen Damir opět seděl stranou a držel 

v náručí svojí plyšovou myšku. Když se děti proměnily v kočky, překvapivě vstal 

z lavičky, začal běhat kolem nich a nastavoval jim svojí myšku, aby jí chytaly. To byl jeho 

první pokus o kontakt s ostatními dětmi.

3. den: S dětmi jsme si v kroužku opět zopakovali děj pohádky a jeho hrdiny. Navrhla jsem 

jim, že si na pohádku zahrajeme. Sama jsem přejala roli dědečka, který svolává ostatní, aby 

mu pomohly. Protože samozřejmě dětí bylo více než rolí rozdělila jsem je do několika 

skupinek o cca 3 dětech, přičemž jsem se snažila zapojit do naší hry i Damira. Ten měl 

tento den opět s sebou svojí myšku, proto jsem ho zařadila do skupiny myšek ( a také 

protože myška přichází až poslední, má možnost vše pozorovat a pokud by se Damir necítil 

ve hře dobře, mohl kdykoliv „odejít“, aniž by tím výrazně narušil koncentraci ostatních 

dětí. Jako řepu jsem vybrala velkou molitanovou kostku, kterou jsem se v roli dědečka 

mamě snažila vytáhnout ze země, a pak už jsem volala jednotlivé postavy. Aby se děti, 

které zrovna neměly nic „na práci“ nenudily, zapojila jsem do hry větu o vytahování řepy ( 

Táhnou, táhnou,...), kterou jsme všichni společně odříkávali, když jsme se snažili řepu 

vytahovat. Tentokrát s námi odříkával i Robin, který byl evidentně potěšený, že si větu 

pamatuje z předchozího dne. Damir opět seděl na lavičce a vše pouze pozoroval, i když 

přišla řada na myšky. Když se ale řepu konečně podařilo vytáhnout a všichni jsme leželi na 

zemi „na hromadě“, Damir se přidal k nám. Zdálo se, že v situacích, kdy není pozornost 

upřená na něj a které nejsou zaměřeny na přímou komunikaci se cítí nej bezpečněji.

Na konci jsem všem poděkovala, že mi pomohli vytáhnout řepu ze země a všechny děti 
jsem pohladila.

Zdálo se, že i Damir byl nakonec spokojený, že se mohl hry účastnit, ale po jejím skončení 
se opět stáhl do ústraní.



4. den: S dětmi jsme si povídali o tom, jak nakonec pohádka dopadla. Snažila jsem se je 

dovést k tomu, že bez pomoci i tak malého tvora jako je myška, by se ostatním nepodařilo 

řepu vytáhnout, že všichni jsou stejně důležití, i když se to na první pohled nemusí zdát. 

Jako poslední činnost jsem zvolila kreslení. Děti kreslily sebe v roli, jak vytahují řepu. 

Když byly obrázky hotové, vystříhali jsme společně všechny postavy a já jsem je nalepila 

na jednu velkou čtvrtku za řepu, kterou jsem si připravila předem. Obrázek jsem pověsila 

ve třídě, takže děti měly možnost hádat, kdo je kdo. Kreslení se účastnil i Damir, a když si 

pro něj v poledne přišla maminka, hned jí obrázek, na kterém se podílel, ukazoval.

8.3.2 POHÁDKA CHALUPA ROUBENKA

(viz. příloha ě.3)

1. den: Seděli jsme opět v kroužku a tentokrát jsme si povídali o tom, jaká zvířátka děti 

znají. Snažila jsem se jim pomoci také obrázky, které jsem donesla. Poprvé za celou 

realizaci programu si Damir sedl k nám do kroužku, ale aktivně se povídání neúčastnil. 

Zuzka i Robin se naopak často zapojovali.

Poté jsem dětem řekla, aby si vybraly každý jedno zvířátko, příp. ho pojmenovaly a řekly 

jaké je. Sama jsem si vybrala medvěda a upozornila děti, že medvěd může být jen jeden. 

Když si každé dítě vybralo svoje zvířátko a pojmenovalo si ho, povídali jsme si v kroužku, 

kde zvířátka žijí a zároveň jsme se seznámili s tím, jaké si kdo vybral zvíře. Potom jsem 

dětem řekla, že teď jim přečtu pohádku o zvířátkách, která neměla svůj domov, a jak ho 

našla a přečetla jsem jim celou pohádku.

2. den: Připomněli jsme si děj pohádky z předchozího dne, a také jsme si zopakovali, kdo 

si vybral jaké zvířátko. Já jsem dětem navrhla, že bychom mohli postavit také takový dům, 

jaký si postavila zvířátka. Využila jsem k tomuto účelu velké molitanové kostky, které byly 

ve školce k dispozici. Vybrala jsem 1 dítě, které začalo stavět domeček a postupně posílala 

do hry další děti, které zatím seděly stranou na lavičce. Dětem jsem vysvětlila, že každé 

zvířátko se představí a zeptá se ostatních, jestli může stavět domeček s nimi. Organizaci 

stavby už jsem ponechala na dětech, jen jsem je upozornila, že v domečku musí být 

dostatek místa, aby se do něj vešla všechna zvířátka. Některé starší děti se hned ujaly



organizování a radily menším, kam mají kostky stavět. Zuzka i Robin se zapojili hned od 

začátku, i když se Zuzce zpočátku do stavění nechtělo a radši by šla kreslit, aby se 

nemusela moc hýbat. Damir se zapojil později a zcela samovolně. Nikoho se ale nezeptal, 

jestli smí také pomáhat se stavbou domečku. Přidal se ke stavění, ale s ostatními dětmi 

nekomunikoval.

Když byl domeček hotový, poděkovala jsem dětem, že postavily tak krásný dům a navrhla 

jim, aby si v domečku hrály jako zvířátka v pohádce.

3. den: Uprostřed domečku jsem umístila pruh látky, který představoval stůl. Zavolala jsem 

děti k sobě a řekla jim, že dnes budou mít zvířátka slavnostní oběd. Každý uvaří svým 

kamarádům nějaké jídlo, které má rád, řekne, co uvařil a přinese (imaginární) jídlo na stůl. 

Až se všichni vystřídají, budou na všech dobrotách hodovat.

Snažila jsem se nevstupovat dětem příliš do děje a až když byla hostina v plném proudu, 

přišla jsem, v roli medvěda a za dveřmi děti prosila, abych s nimi mohla bydlet. Překvapilo 

mě, že většina dětí mě zvala dál a některé mi nabízely, že s nimi mohu obědvat. Předstírala 

jsem, že do domku už se nevejdu a navrhla, že si vlezu na střechu a domek jsem dětem 

pobořila. Měla jsem trochu strach z jejich reakcí, ale zdálo se mi, že některé to dokonce 

čekaly. Mladší děti to mrzelo víc, než starší, které se s tím dokázaly lépe vyrovnat. Já, stále 

v roli medvěda, jsem se dětem začala omlouvat a navrhla jsem jim, že jim pomohu postavit 

nový domeček, s čímž děti souhlasily.

Když byl domek hotový, ještě jsme si sedli do kroužku a povídali jsme si o pocitech, které 

děti měly, když jim medvěd domeček zbořil, a také o tom, jestli se jim někdy stalo něco 

podobného. Většina dětí se cítila smutná. Některé byly na medvěda rozzlobené. U mladších 

dětí a dívek převažoval smutek, starší děti a chlapci byly spíše rozzlobení.

Pro svoje kamarády chtěl tentokrát vařit i Damir, který upekl švestkový koláč. Mezi 

Zuzkou, Robinem a ostatními dětmi nebyl už v zapojení do činností žádný rozdíl.



8.3.3 BRÉMŠTÍ MUZIKANTI:

(viz. Příloha č.4)

1. den: Dětem jsem přečetla pohádku až do místa, kdy zvířátka uvidí světélko v dálce. 

Znovu jsme se vrátili na začátek celého příběhu, povídali jsem si o tom, jestli bylo správné, 

když se lidé zvířátkům za jejich věrné služby odměnili jen nevděkem. Potom jsme zkoušeli 

vymyslet, jak by se ještě zvířátka mohla uplatnit, i když už byla stará a neměla tolik sil. 

Rozdělila jsem děti do čtyř skupinek po 4 dětech. Každá skupina si mohla vybrat libovolná 

zvířátka a po poradě vždy nějaký dobrovolník/dobrovolníci z jejich středu předváděl(i) 

pantomimou před ostatními dětmi, co by mohlo zvířátko dělat. Ostatní zkoušeli tyto 

činnosti uhodnout. Z této činnosti jsem měla trochu strach, protože jsem si nebyla jistá, jak 

se děti s poměrně náročným úkolem vypořádají, ale výsledek mě příjemně překvapil. Děti 

vymyslely pro zvířátka mnoho činností, např. s kočkou by se mohl někdo mazlit, oslík by 

mohl vozit děti, pes by mohl hlídat dům,...Aktivit se navíc účastnily všechny děti, včetně 

Damira.

2. den: Po rozcvičce na téma „Jak se pohybují zvířátka“ jsme se opět vrátili k textu 

pohádky. Připomněla jsem dětem, kde jsme skončili a zeptala se jich, co asi zvířátka 

v dálce mohla vidět. Děti, které pohádku již předtím znaly, hned jmenovaly chaloupku, 

některé si v souvislosti se světélkem vzpomněly na perníkovou chaloupku, případně domek 

čarodějnice. Někdo navrhoval bludičku a Zuzka se domnívala, že je to měsíček, který 

zvířátkům svítí na cestu. Damir poslouchal návrhy ostatních dětí, ale sám nebyl příliš 

aktivní, Robin byl zase natolik rozdivočelý z rozcvičky, že mu činilo velké problémy zůstat 

v klidu sedět. Nakonec jsem dětem přečetla další kousek pohádky, až k okamžiku, kdy 

zvířátka přijdou k chaloupce a pozorují loupežníky uvnitř.

3. den: Děti, které pohádku neznaly byly už od rána zvědavé, jak všechno dopadne a 

přemlouvaly mě, abych už jim jí dočetla do konce. Nejprve jsme si s dětmi zahráli na 

putování zvířátek. Ujala jsem se role oslíka, který zvířátka vede, děti šly za mnou a já se 

cestu snažila popisovat (přeskočíme louži, podlezeme větev, jdeme lesem ve kterém je tma 

a my nic nevidíme, přecházíme po kládě potok, brodíme se řekou apod. Dětem se tahle 

„výprava“ moc líbila, takže jsem nakonec tuto část prodloužila, aby si jí dostatečně užily.



Také této aktivity se Damir účastnil, a to poměrně aktivně, takže když jsme přeskakovali 

kořen stromu, dokonce předstíral, že upadl.
Když už jsme ušli velký kus cesty, navrhla jsem dětem, že už musí být po takové cestě 

unavené a posadili jsme se na imaginární louce do trávy.

Vzpomínali jsme, jak zvířátka objevila chaloupku, a kdo jí obýval. Děti jsem rozdělila do 

tří skupin po 5 dětech a navrhla jim, aby ve skupinkách zkusily znázornit, co asi zvířátka 

udělají dál. Snažila jsem se, aby menší děti byly rovnoměrně rozdělené do všech skupin, 

protože jsem předpokládala, že budou mít větší problémy se ztvárňováním některé postavy. 

Ukázalo se, že se především moc styděly. Kdo se nechtěl scének účastnit, nemusel, a stal se 

pouze divákem, přičemž pro tuto variantu se rozhodly 2 děti. Obě tyto děti chyběly 

v předchozích dnech v mateřské škole a nechtěly se scének účastnit Vznikly tak skupiny po 

4 dětech, což byl nakonec přesný počet zvířátek. Jedna skupina, která již znala děj příběhu, 

se rozhodla, že loupežníky z chaloupky vyžene, další se rozhodly přespat raději v lese a 

druhý den pokračovat v cestě do Brém a třetí skupina čekala až loupežníci usnou a potom 

poslala kočku a psa, aby přinesli nějaké dobroty z loupežnického hodování. Damir byl ve 

skupině spolu s Zuzkou, Pavlem a Anežkou a z jejich spolupráce se zrodila velmi pěkná 

scénka.
V kroužku jsme potom ještě probírali další varianty. Této diskuse se velmi ochotně účastnil 

i Damir, který také sám navrhl ještě další dvě varianty. Nakonec jsem dětem pohádku 

dočetla.

4. den: Tento den se nesl ve znamení zvířecího muzicírování. Také tentokrát se již 

účastnily všechny přítomné děti, včetně Damira, kterého, jak se ukázalo, zpívání opravdu 

bavilo. S dětmi jsme zkoušeli různé lidové písničky zpívat jako zvířátka (mňoukat, štěkat, 

hýkat i kokrhat). Na úplný závěr jsem děti rozdělila opět do čtyř skupinek. Každá skupina 

měla zpívat jako jedno zvířátko. Byl z toho pěkný zmatek, takže jsme si ještě popovídali o 

tom, jaké to je, když všichni mluví a neposlouchají ostatní. Toto zpívání se ukázalo pro děti 

cizinců jako velmi prospěšné, protože tyto děti nemají příležitost naučit se české písničky 

jinde než ve školce, často neznaly texty a byly ze zpívání vyloučeny. K těmto písničkám 

slova nebyla potřeba, a tak zpíval i Robin, který se jindy během zpěvu držel stranou a nudil 

se. Ke konci už ale především menší děti ztrácely koncentraci, protože dlouho seděly. 

Příště bych tuto část doplnila nějakou pohybovou aktivitou (tanec zvířátek apod.).



5. den: K ukončení celého týdne jsem si vybrala již jen kratší aktivitu, založenou na práci 

celé skupiny. S dětmi jsme si povídali o tom, že loupežníci se asi zvířátek opravdu museli 

hodně polekat, když tak rychle utekli. Navrhla jsem dětem, že zkusíme vytvořit takový 

lekací stroj z nás uprostřed třídy. Sama jsem začala (tleskala jsem rukama a cenila hrozivě 

zuby), abych dětem pomohla pochopit, co jsem měla na mysli. Dětem chvíli trvalo, než se 

osmělily a přidaly se ke mně, ale když se našel první dobrovolník, ostatní už se přidaly 

vcelku rychle. Podařilo se nám vytvořit krásné „soukolí“. Zuzka byla mezi prvními 

příchozími, Damir se naopak přidal až jako poslední a zdálo se, že v této aktivitě se necítí 

ještě příliš jistý. Robin v tento den v mateřské škole chyběl.



9. Rozhovor s dětmi po realizaci programu:
Rozhovory s dětmi probíhaly stejnou formou jako v předchozím případě. Děti byly 

dotazovány individuálně, v průběhu dvou dnů a zápis rozhovorů byl písemnou formou.

1. Chodíš do školky rád(a)? Proč?

a) František,5 let, 5 měsíců: „Jo, můžu si tady hrát s klukama. “

b) Zuzka, 6 let, 1 měsíc: „Ano, ráda si s vámi hraji na pohádky. “

c) Terezka I., 6 let, 3 měsíce: „Ano, je tady spousta hraček, které doma nemám. “

d) Veronika, 5 let, 11 měsíců: „Jo, protože si můžu hrát celý den. “

e) Robin, 3 roky, 7 měsíců: „Jo. Abych si hrál s klukama. “

f) Kryštof, 5 let, 7 měsíců: „Jo, hlavně když si hrajeme s klukama na zahradě. “

g) Damir, 6 let: „ Když si můžu hrát s Pavlíkem, tak jo. “

h) Terezka II., 4 roky, 6 měsíců: „Jo, protože je tady moc krásných panenek. “

i) David, 5 let, 8 měsíců: „Ano. K nám domů by se tolik dětí nevešlo. “

j) Jan I., 4 roky, 5 měsíců: „Ano. Hraju si s Legem. “

k) Jakub, 4 roky, 8 měsíců: „Jo. Mikuláš nám přinesl krásný auta. “

l) Pavlínka, 3 roky, 4 měsíce: „Ano. Můžu si hrát s holčičkami. “

m) Anežka, 4 roky, 3 měsíce: „Ano, mám tady kamarádku. “

n) Pavel, 5 let, 4 měsíce: „Jo, doma se se mnou pere brácha. “

o) Michaela, 5 let: „Někdy jo. Ale někdy bych byla radši s maminkou “

p) Jan II., 5 let, 5 měsíců: „ Ne, dostal jsem novou hru na počítač a chtěl bych jí doma 

hrát. “

q) Vojtěch, 4 roky, 5 měsíců: „Jo, můžu blbnout s klukama. “

r) Tomáš, 4 roky, 7 měsíců: „Jo. Doma už se někdy nudím. “

2. Kdo je ve školce tvůj kamarád/ tvoje kamarádka?

a) František: Kuba, Honzík, Kryštof

b) Zuzka: Terezka, Tomáš, Verěa

c) Terezka I.: Zuzka, Davídek
d) Veronika: Davídek, Terezka, Zuzka

e) Robin: Jakub, Honzík I.



f) Kryštof: Davídek, Fanda

g) Damir: Jakub, Pavlík

h) Terezka II.: Pavlínka

i) David: Verča, Kryštof, Fanda

j) Jan L: Tomášek, Robin

k) Jakub: Davídek, Robin

l) Pavlínka: Terezka II.

m) Anežka: Terezka II., Pavlínka

n) Pavel: Honza I., Kuba

o) Michaela: Anežka

p) Jan II.: Pavlík

q) Vojtěch: Honzík II.

r) Tomáš: Jan I.

3. Co ve školce nejraději děláš?
a) František:,, s klukama. “

b) Zuzka:„7/r«/í si s vámi hry. “

c) Terezka I.^Stavzzw puzzle a hraju si s holkama. “

d) Veronika:,, Já mám nejradši, když si hrajeme na divadlo

e) Robin: „ Hraju si s klukama s garáží. “

f) Kryštof: „ Stavím domečky s Fandou. “

g) Damir: „ Kouluju se s klukama. “

h) Terezka II.:„ Chodím na keramiku. “

i) David:,, Hraju si se stavebnicema a s klukama. “

j) Jan: „ Stavím z Lega. “

k) Jakub: „Hraju hry.“

l) Pavlínka:,, Hraju si v kuchyňce. “

m) Anežka: „Hraju si Terezkou II. “

n) Pavel: „ Hraju si na dinosaury. “

o) Michaela: „Nejradši mám divadlo. “

p) Jan II.: „ Hraju si s autama. “



q) Vojtěch: „Rád stavím z Lega. “

r) Tomáš: „ Hraju si na piráta s klukama. “

Ve srovnání s prvním rozhovorem děti většinou jmenovaly více kamarádů. Damir, 

který v prvním rozhovoru neoznačil nikoho, tentokrát jmenoval hned dvě děti. Také u 

Zuzky, Veroniky, Robina a Pavla se objevil jeden kamarád navíc.

V prvním rozhovoru byli Zuzka a Robin vybrány za kamarády dvěmi dětmi. Tentokrát 

se ve volbě dětí objevili Robin a Zuzka čtyřikrát, Damira ale opět nikdo nejmenoval. 

Naopak on sám si poprvé vybral kamaráda, se kterým trávil ve školce také nejvíc času. 

Ubylo dětí, které nerady chodí do školky. Negativně se tentokrát vyjádřily pouze 2 děti, 

z 18 dotazovaných.

V prvním rozhovoru také děti většinou uváděly aktivity, které nebyly vázané na 

přítomnost ostatních dětí. Pouze pět dětí jmenovalo aktivity závislé na kamarádech, oproti 

deseti ve druhém rozhovoru.

Ukázalo se také, že čím kratší je doba strávená ve školce, snižuje se také množství 

sociálních kontaktů. Děti, které docházely do školky pravidelně, uváděly více dětí jako 

svoje kamarády a byly častěji za kamarády považovány. Naopak děti, které do školky 

docházely pouze několik dní v měsíci, měly, soudě dle těchto rozhovorů, kamarádů méně. 

Také v oblíbených činnostech dětí, které ve školce trávily více času se objevovalo více 

sociálních kontaktů. Děti, které ve školce trávily času méně, volily spíše samotářské 

aktivity.



10. Shrnutí výsledků:
Nejprve se pokusím odpovědět na otázky, které jsem si kladla před započetím 

programu.

Odpověď na první otázku (jak děti reagují na odlišný způsob práce) není zcela 

jednoznačná. Většina dětí přijala moje působení ve třídě kladně. Vzhledem ktomu, že 

tímto způsobem ještě nikdy nebyly vedeny, trvalo cca 2 týdny, než se odvážily např. 

vystupovat před ostatními kamarády a pracovat částečně samostatně ve skupinách. Velký 

rozdíl byl dán také povahovými vlastnostmi dětí. Děti otevřené a aktivní lépe přijímaly tyto 

změny, než děti uzavřené.

Ani v odpovědi na druhou otázku (je-li možné zapojit pomocí dramatických her 

děti do vrstevnické skupiny v MŠ) nemohu dát jasnou odpověď. Děti, které na začátku 

experimentu stály na okraji dětské skupiny se mi sice během trvání experimentu do 

kolektivu podařilo zapojit. Ale například u Damira to trvalo téměř celou dobu mého 

působení v mateřské škole. Zdá se, že Damir by se mezi děti postupně začlenil, i pokud by 

nebylo použito dramatických her, jen by to asi trvalo o něco delší dobu. Přesto se ale 

některé vztahy mezi dětmi zlepšily a domnívám se, že významnou měrou pomohly 

dramatické hry také dětem české národnosti k jejich adaptaci se na prostředí mateřské 

školy.

Na třetí otázku, zda dokáže dramatická hra děti zaujmout natolik, že přestanou 

vnímat odlišnosti a zapojí se do hry se mi podařilo najít odpověď pouze částečně. Děti ve 

třídě, ve které jsem působila, mezi sebou měly pěkné vztahy již před mým příchodem. Děti 

ostatních národností nepřijímaly odlišně od dětí českých, tudíž přijímaly přirozeně i jejich 

odlišnost. Pokud se pokusím odpovědět z pohledu dětí cizinců, mohu konstatovat, že u 

těchto dětí došlo k výraznému posunu. Damir, který stál na počátku programu na samém 

okraji skupiny začínal postupně projevovat více zájmu o činnosti dětí, a to především 

během řízených her, ve chvílích, kdy nestál ve středu zájmu ostatních dětí. Ke konci 

programu se již bez výjimky účastnil všech her a bez větších obtíží komunikoval 

s ostatními dětmi.



Také Zuzka, která zprvu projevovala nelibost při realizaci pohybových her a 

cvičení, se brzy začala zapojovat do aktivit tohoto druhu a podle výsledků rozhovorů 

s dětmi po skončení programu, získala nové kamarády.

Pokud jde o čtvrtou otázku, rozdíl v zapojení dětí do her v závislosti na věku a 

národnosti nebyl výrazný. Naopak mě překvapilo, že menší děti se mnohdy dokázaly 

ponořit hlouběji do děje, než děti starší. Mladší děti ale také měly větší obtíže s plněním 

některých úkolů. U obou vietnamských dětí se projevovala výrazná nechuť ke cvičení a 

pohybovým hrám, což se mi částečně podařilo odbourat. U Robina se také projevil nižší 

věk. V některých aktivitách se držel stranou, někdy také špatně rozuměl zadání, snažila 

jsem se proto o co nejjasnější popis, a pokud ani to nestačilo, poprosila jsem o pomoc 

Zuzku, která Robinovi vše vysvětlila (přičemž většinou používala oba jazyky, češtinu i 

vietnamštinu).

Odpověď na pátou otázku, je-li možné probudit u dětí v tomto věku altruismus a 

dále ho rozvíjet je kladná. Během všech her a cvičení jsem se v maximální možné míře 

snažila střídat dvojice i celé skupiny. Vycházela jsem přitom z názoru E. Machkové , která 

se domnívá, že ve skupině je nutno podporovat mnoha způsoby bohatství kontaktů a 

vztahů, přičemž nej důležitější je podle ní právě neustálé střídání. Tímto způsobem se 

zamezí vytváření izolovaných skupin elit a outsiderů podle výkonnosti či úspěšnosti, ale 

především dojde k upevňování skupiny. Ta je totiž tím pevnější, čím více pevných a 

trvalých osobních vazeb je ve skupině, a to jak dvojic, tak vícečetných společenství. Tímto 

způsobem jsem se také snažila rozvíjet altruismus u dětí.

Ukázalo se, že i menší děti jsou schopny altruismu, ale je mnohem snazší navodit ho 

pomocí her, než se s ním setkat v běžném denním životě nebo o něm vyprávět. Malé děti 

(ve věku 3-4 let) byly schopné altruistického chování především ve chvílích, kdy neměly ze 

situace přímý prospěch nebo když se měly vzdát ve prospěch někoho jiného věci, na které 

jim výrazně nezáleželo.

Děti starší, tedy ve věku 5-6 let se v tomto ohledu jevily vyspělejšími. Samy pomoc 

nabízely a v některých okamžicích např. pouštěly mladší děti před sebe.

33 Machková, E. Metodika dramatické výchovy, Praha - Ústí n/ Orlicí: Artama, 1992, str.32



Na poslední, šestou otázku (odbourá-li dramatická výchova určité bariery případně 

negativní postoje vůči dětem z odlišného kulturního a jazykového prostředí a dojde-li 

k vzájemnému poznávání a sbližování dětí) je odpověď podobná jako na třetí otázku. 

Především pokud jde o odbourávání barier a negativních postojů dětí. Za celou dobu 

průběhu výzkumu jsem se u dětí nesetkala s negativními postoji vůči dětem cizinců ze 

strany českých dětí. Z opačného pohledu byl přístup dětí cizinců k českým dětem částečně 

obezřetnější, což se ale časem také změnilo. Tato skutečnost byla patrná především u 

Damira, ale i u malého Robina, který stále častěji vyhledával společnost ostatních dětí 

(hlavně chlapců).

Děti přijímaly tento způsob práce velice pozitivně a rychle si na něj zvykly. 

Nej vhodnější technikou pro práci s takto malými dětmi se ukázala být technika učitele 

v roli. Tímto způsobem bylo snazší komunikovat s dětmi pohrouženými do děje, aniž by 

byla výrazně narušena jejich koncentrace. Pro skupinu tohoto věkového složení se ukázalo 

být užitečné také boční vedení, kdy byly dětem některé informace a pokyny dávány až 

v průběhu činností. Na začátku každé činnosti jsme si sice ve skupině stanovili pravidla, ale 

děti, které se poté ponořily do děje měly tendence na ně zapomínat. Domnívám se, že by 

nebylo vhodné kvůli tomu přerušovat celou aktivitu, a tak se boční vedení ukázalo 

prospěšným.

Při povídání v komunitním kruhu jsem se snažila zapojovat kouzelný oříšek. Dítě, 

které ho drželo v ruce, mohlo mluvit a v kruhu si ho děti navzájem měly předávat. Zdálo se 

mi, že děti nebyly příliš zvyklé sedět v kroužku, protože se neustále pošťuchovaly, hádaly 

se kde kdo bude sedět a posunovaly se do středu kruhu a nedokázaly poslouchat vyprávění 

svých kamarádů. Postupně se situace zlepšila, děti si na tento způsob „práce“ zvykly, čímž 

došlo k významnému posunu při komunikaci v komunitním kruhu.

Nejsnáze se do skupiny dětí začlenila přátelská a otevřená Zuzka, kterou si děti ve 

hrách často vybírali za partnera, ale také malý Robin. Zdálo se mi, že někteří starší chlapci 

ve skupině (Fanda, Kryštof, David) si Robina vybrali k tomu, aby ho mohli ochraňovat. To 

se ale ze strany Robina nesetkávalo vždy s pochopením a např. když ho chlapci během 

putování lesem s Brémskými muzikanty pustili před sebe, s odůvodněním, že je přece tak 

malý, hrdě to odmítl s prohlášením, že vůbec malý není a že tedy může být na konci řady, 

protože všechny ubrání. Damir se do skupiny začleňoval mnohem pomaleji, ale jeho
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pokroky byly znatelné, a také ze strany ostatních dětí bylo jeho chování tolerováno. 

Navzdory odlišnostem v jeho chování nebyl nijak zesměšňován a moje návrhy na pomoc 

byly dětmi přijímány se samozřejmostí a ochotou.
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11. Závěr:
Mým cílem bylo nalézt takové hry, které by podporovaly a rozvíjely altruismus u 

dětí, což se mi myslím podařilo. Her zaměřených na zlepšování vztahů ve skupině a rozvoj 

empatie u dětí existuje v literatuře velké množství, bohužel jen zlomek z nich jde využít 

také při práci s dětmi v mateřské škole. Některé hry jsem musela přizpůsobit věku a 

zkušenostem předškolních dětí.

Jak se ukázalo, dramatické hry se staly vhodným prostředkem nejen k integraci dětí 

cizinců do mateřské školy, ale také ke zlepšování vztahů v rámci celé skupiny. Po 

počáteční nejistotě, způsobené nezkušeností dětí s dramatickou výchovou, se začalo u dětí 

pozvolně mírně zvětšovat množství kamarádů, což se potvrdilo i v závěrečném rozhovoru 

s dětmi. U všech tří dětí cizinců se zlepšila komunikace se skupinou, a také české děti 

začaly děti cizinců ještě lépe přijímat mezi sebe.

Potvrdilo se také, že dramatická výchova může být velice užitečným pomocníkem 

ve snaze o integraci dítěte do skupiny, i v oblasti zlepšování vztahů ve skupině a rozvíjení 

altruismu u dětí. Altruismus se u dětí objevil, i když ne v takové míře, jak jsem původně 

očekávala. Výrazněji se projevoval u starších dětí. Mladší děti se chovaly altruisticky 

především při povídání v komunitním kroužku a v průběhu realizace her podporujících 

prosociální chování. Během dramatických her už míra jejich ponoření do děje byla příliš 

velká, než aby dokázaly ve větší míře reagovat altruisticky.

Přesto se domnívám, že dramatická výchova se stala užitečným pomocníkem při 

začleňování dětí cizinců do skupiny českých dětí a zároveň dokázala zlepšit již fungující 

přátelské vztahy mezi dětmi.

Pro mě osobně byla příprava i realizace programu velice přínosná. Poprvé jsem 

měla příležitost pracovat prakticky samostatně s celou skupinou po delší časový úsek. 

Zároveň jsem se i já sama blíže seznámila s problematikou integrace cizinců do mateřské 

školy, vytváření pozitivních vztahů ve skupině a využitím dramatické výchovy k řešení 

konkrétních problémů. Domnívám se, že v budoucnosti budu moci mnoho zkušeností 

načerpaných během realizace programu využít také ve své pedagogické praxi. Ujistila 

jsem, se, že dramatická výchova je vhodným prostředníkem pro řešení problémů všeho 

druhu, protože děti snáze přijmou realitu jejím prostřednictvím, než pouhým 

vysvětlováním.
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PŘÍLOHA 1

VÝBĚR HER PODPORUJÍCÍCH PROSOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ U DĚTÍ:

Pokusila jsem se o výběr her, které jsem nerealizovala během programu v mateřské škole, 

ale o nichž se domnívám, že by pozitivně působily na rozvoj prosociálního chování 

předškolních dětí. Literaturu, z které jsem čerpala, uvádím v seznamu literatury.

1. Kutálení: Děti stojí v kruhu a jemně se drží za ruce. Společně všichni odříkávají 

říkanku:

„ Za ruce, za ruce, pojďte všichni k nám, jsme jedna skupina, jen mi podej ruku, vždyť jsme 

jako rodina. “

Děti si sednou vedle sebe do kruhu a kutálejí si s míčem. V okamžiku, kdy některé dítě 

chytne míč, musí všichni ostatní společně vyslovit jeho jméno. Toto dítě pak kutálí míč 

někomu jinému. Takto se pokračuje až do vyčerpání jmen všech dětí.

Obměny: Dítě, které zachytlo míč, může vyslovit jméno dítěte, jež mu jej poslalo.

2. Magnet: Děti chodí v kroužku dokola za zvuku hudby nebo bubínku. Když hudba 

ztichne, vyvolá učitelka jméno nějakého dítěte ve skupině. Všechny děti se pustí, utíkají 

k vybranému dítěti a jemně se ho dotknou rukou (příp. ho pohladí apod.). Jakmile se 

dotkne poslední dítě, všichni se zase chytí za ruce a hra pokračuje, dokud se v roli magnetu 

ne vystřídají všechny děti.

3. Tichá voda: Děti utvoří kroužek. Uprostřed nich stojí dobrovolník, který má zavázané 

oči. Ostatní děti se chytí za ruce a začnou chodit dokola. Odříkávají říkanku: „Dokola, 

dokola, dokola chodíme, kde se kdo zastaví, to nikdo nevíme. “ Po chvíli zavolá dítě stojící 

uprostřed: „Tichá voda!“. Nato se kroužek zastaví. Dítě se zavázanýma očima udělá 

několik kroků vpřed, až narazí na někoho z kroužku. Hmatem se snaží uhodnout, kdo to je, 

a řekne jeho jméno. Role se vymění a doprostřed kroužku jde buď další dobrovolník nebo 

uhodnuté dítě.

4. Ťuk, ťuk: Dvě židle stojí za sebou. První je „doma“, druhá „na návštěvě“. Děti sedí za 

židličkami. Jeden dobrovolník se posadí na židli jako „domácí pán“ a dívá se rovně před 

sebe. Když se domácí pán usadí, učitelka potichu vybere jedno dítě, které se potichu posadí 

na židli návštěvníka. Návštěvník zaklepe na židli domácího pána a pronese:“Ťuk, ťuk!“ 

Domácí pán odpoví slovy: “Poslouchej mě dobře,



teď mě nevidíš.

Poslouchej můj hlas a hádej,

pak se podivíš.“

Domácí pán pak vysloví jméno návštěvníka, aniž by se ohlédl. Potom si návštěvník sedne 

na židli domácího pána a roli návštěvníka převezme další dítě.

5. Záhadná osoba: Všichni sedí v kroužku a učitelka dětem oznámí, že bude myslet na 

někoho z nich, koho musí uhádnout. Popisuje vybrané dítě, dokud někdo neuhádne na koho 

myslela. Později se mohou v roli „myslitele“ vystřídat také děti.

6. Běží myška: Děti sedí v těsném kroužku. Učitelka přinese míč - myšku, která by si ráda 

zaběhala v kroužku. Zpočátku je myška unavená, a tak může běhat jen pomalu. Učitelka 

podá myšku dítěti sedícímu po pravé straně a řekne mu, aby ji podalo dále svému 

sousedovi. Postupně může myška zrychlovat svůj pohyb a opět zpomalovat. Když je 

skupina šikovná, může se přidat i druhý míč, který, pro ztížení, může postupovat 

v protisměru.

7. Vyhráli jsme všichni: Uprostřed kroužku se rozprostře kobereček - ten se stane pro tuto 

hru ostrovem. Děti jsou plavci, kteří se chtějí dostat na ostrov. Aby zjistili, kolik plavců se 

na ostrov vejde, musí spolupracovat. Jakmile jsou děti na ostrově, nesmí se už žádnou částí 

těla dotknout vody.

Obměna: Kobereček se složí na poloviční plochu, příp. sroluje do ruličky a celý postup se 

opakuje
8. Hlavolamy pro nás: Čtvrtky se rozstříhají na tři díly různého tvaru. Děti se rozdělí do 

skupinek po trojicích. Každé dítě v trojici dostane jednu část hlavolamu, Společně mají za 

úkol složit čtverec.

Obměny: čtvrtka se rozstříhá na více dílů

9. Dva ostrovy: Dětem vyprávíme příběh dvou ostrovů. Na obou ostrovech žili 

lidé.Obyvatelům těchto ostrovů se ale jednoho dne zachtělo podívat se na druhý ostrov a 

uvidět hezké věci na druhém ostrově. Neměli ale žádný most, po kterém by se k druhému 

ostrovu dostali, a plavat bylo příliš daleko. Jak asi mohli tento problém vyřešit?

Koberečky nebo obruče umístíme cca 3 metry od sebe, děti rozdělíme stejnoměrně na oba 

ostrovy. Z každého ostrova potom spustíme po jednom prkně. Děti mají za úkol dostat se 

na druhý ostrov, aniž by spadly do vody. Každý, kdo se dotkne vodní hladiny, se musí 

vrátit na svůj ostrov a začít znovu, ale děti si mohou samozřejmě pomáhat.



10. Partneři do karet: Na stole vztyčíme přepážku. Děti požádáme, aby se rozdělily do 

dvojic. Aby vyřešily problém, musí se svým partnerem spolupracovat. Jedno dítě je 

vypravěčem, druhé hadačem, zároveň si sednou tak, aby je oddělovala přepážka. Vypravěč 

dostane jeden obrázek, hadač celou sadu karet znázorňujících lidské emoce (rozesmátý, 

zamračený, udivený obličej). Vypravěč popíše hadači svou kartu, ten si poté vybere ze své 

sady tu, o které se domnívá, že vypravěč popisuje. Když neuhodne, snaží se vypravěč 

obrázek lépe popsat. Poté se děti vymění.

11. Trefíme se do koše: Hraje se ve dvojicích. Jedno dítě má zavázané oči. Partner má za 

úkol vést ho tak, aby se mu podařilo dopravit míč do nádoby. Nejprve nádobu umístíme 

vedle dítěte, když se daří, můžeme položit nádobu o několik metrů dál.

12. Ptáčkové na stromech: Některé děti jsou stromy, jiné ptáčky, poletujícími po lese. 

Pokud hraje hudba, znamená to, že je hezké počasí a ptáčkové mohou létat. Když ale hudba 

ustane, začne bouřka a ptáčkové musí hledat úkryt pod roztaženými větvemi stromů. 

Postupem času bude stromů ubývat, ale ptáčků bude naopak čím dál tím víc. Ptáčkové se 

musí pod stromy pořádně namačkat na sebe. Nakonec budou všechny děti ptáky a 

posledním stromem bude paní učitelka.

13. Hvězdné sedadlo: S pomocí dětí vyzdobí paní učitelka jednu židličku ve třídě. Ta se 

stane hvězdným sedadlem. Poté vybere učitelka jednoho dobrovolníka, který se na židli 

posadí. Když sedí, zmíní se učitelka o některých jeho vlastnostech, kterých si na něm cení, 

poté vyzve děti, aby také říkaly, co se jim na dobrovolníkovi líbí. V jeden den je dobré hrát 

hru maximálně se dvěmi dětmi.

14. Noční vlak: Jedno dítě je lokomotiva, další tři vagónky, které vezou hračky dětem do 

města, ostatní děti jsou stromy. Tři ze stromů si nasadí klobouky. Lokomotiva na své cestě 

musí projet kolem těchto stromů. Vagónky mají zavázané oči (jedou v noci a svítí pouze 

lokomotiva, která jediná také vidí na cestu), lokomotiva se proto musí pohybovat opatrně, 

aby se jim nic nestalo. Také stromy mohou upozorňovat na možnou blížící se srážku. Na 

druhý konec lesa si stoupne paní učitelka, lokomotiva má za úkol dopravit vagónky k ní. 

Postupně se děti střídají v různých rolích.

15. Kočky a myši: Polovina dětí se stane kočkami, druhá myšmi. Označeny jsou 

barevnými stužkami. Kočky myši nepožírají, ale objímají. Za zvuku hudby se všichni 

procházejí po místnosti, když hudba dozní, mají kočky za úkol obejmout něžně některou 

myšku. Kočky se mohou objímat i navzájem, podmínkou ale je, že každá dvojice koček



musí společně obejmout alespoň jednu myš. Po kratší době takového objímání si učitelka 

vybere jednu myš, která se promění v kočku. Tak se pokračuje s přidáváním dalších a 

dalších koček, až zůstane jen jediná myš, kterou budou objímat všechny kočky.

16. Na lovu v džungli: Skupina se rozdělí do několika menších skupinek po 4-8 hráčích, 

každá skupinka představuje zvíře nebo ptáka, vydávajícího charakteristický zvuk. Učitelka 

před hrou poschovává po místnosti větší počet předmětů stejného druhu, jako jsou např. 

hrášky, fazole, kostky cukru, kancel. sponky apod.. Děti je hledají, a jestliže některé z nich 

„uloví“ kořist, svolá zvířecím hlasem svou skupinu a odevzdá předmět vůdci smečky nebo 

hejna. Vítězí skupina, která má více nálezů.

17. Na babu ve dvojicích: hraje se jako klasická honěná, ale dvojice se drží za ruce a 

fungují jako jeden hráč
18. Luční květiny: Učitelka si s dětmi prohlíží různé květiny nebo jejich obrázky. Kolik 

mají různých barev a velikostí, jak voní. Nikde nelze nalézt dvě květiny, které by byly 

naprosto stejné. Děti se postaví a navzájem se prohlížejí. Ani lidé nejsou stejní. Každé dítě 

si potom vyrobí nějakou květinu, kterou na závěr ostatním dětem představí (děti mohou 

vymyslet jméno, kde květina roste, co ke svému růstu potřebuje,...)
19. Šťastné ruce: Každý den používáme ruce k různým věcem. Děti v kroužku se snaží 

vymyslet co nejvíce způsobů, jak ruce používat hezky, zároveň mohou každou činnost 

předvést před skupinou (např.tleskat, jemně se dotýkat ostatních, podávat si hračky, mávat 

na pozdrav, pohladit kamaráda,...)
20. Hra na opice: Učitelka si s dětmi povídá o pocitech, jaké člověk prožívá, když ho 

někdo napodobuje. Měly by to být pocity příjemné, vždyť mu vlastně ten dotyčný lichotí. 

Učitelka vybere jedno dítě, které bude hrát opici. Opici, kterou budou ostatní (opičí stádo) 

napodobovat, předvede nějakou činnost. Může například hýbat rukama, drbat se na hlavě 

dupat apod. „Opice“ se střídají.

21. Každý jsme jiný: Děti sedí u stolečků, před sebou mají pastelky a papíry. Paní učitelka 

je vede. Může např. říci: „Vezměte si červenou pastelku a něco s ní nakreslete. Teď si 

najděte zelenou a opět s ní nakreslete něco, co se vám líbí.“ Když učitelka skončí 

s udělováním instrukcí, sednou si děti do kroužku a navzájem si ukážou svoje obrázky. Je 

vhodné pohovořit s dětmi o tom, že jsme každý jiný. Ze stejných barev dokázal každý 

vytvořit jiný obrázek.



22. Schovávaná s broukem: Učitelka rozloží kameny po podlaze, vysvětlí dětem, že pod 

jedním z kamenů se ukrývá brouk. Děti se střídají v nadzdvihování jednotlivých kamenů. 

Dítě, které obrázek najde si může brouka odlepit. Ostatní děti mají zavřené oči. Šťastný 

nálezce brouka potom dostane od paní učitelky další obrázek, který nalepí pod jiný kámen. 

Tak se pokračuje, až se podaří všem dětem najít alespoň jednoho brouka.

23. Housenka: Nejprve si učitelka s dětmi popovídá o tom, jakým způsobem se housenka 

pohybuje (zdůrazní, že housenky jsou pomalé a opatrné). Děti utvoří zástup, kleknou si za 

sebe a snaží se napodobovat pohyb housenky, v čemž jim může pomáhat paní učitelka. 

Housenka postupuje na různá místa ve třídě. Každé dítě může navrhnout způsob, jak se lze 

pohybovat společně.

24. Zdřímnutí kočky: Učitelka vysvětlí dětem, že se na různých místech třídy schovávají 

bílé myšky (těmi mohou být např. papírové koule). Učitelka se promění v hladovou kočku, 

děti jsou myšími zachránci. Kočka předstírá, že si jde na chvilku lehnout. Zatímco kočka 

spí, děti se rozběhnou po třídě a hledají bílé myšky. Kdo nějakou najde, uloží ji do myší 

díry (např. krabice od bot). Tam na ně kočka nemůže. Po chvíli se kočka vzbudí a hlasitě 

zamňouká. Děti přestanou hledat a posadí se na podlahu. Kočka se snaží ulovit zbývající 

myši. Nakonec se myši spočítají. Když děti nasbírají více myší než kočka, podařilo se 

myšky zachránit, ale pokud byla kočka úspěšnější, může si ulovené myšky odnést do svého 

doupěte.

25. Projížďka na housence: Učitelka vybere jednoho dobrovolníka, ostatní děti se 

promění v housenku - tj. postaví se na čtyři do jedné řady těsně vedle sebe. Tak je 

housenka připravena k jízdě. Jezdec se jí položí břichem na záda a housenka se pomalu 

pohupuje dopředu a dozadu. Po chvíli jezdec sleze a učitelka vybere dalšího dobrovolníka. 

Pokračuje se, dokud se na housence nepovozí všechny děti.

26. Chytání ocasu draka: Děti stojí za sebou v řadě a drží se za ramena. První dítě je 

hlavou draka, poslední je ocasem. Hlava má za úkol chytit ocas, pokud celý drak 

spolupracuje a jí se to podaří, stává se ocas hlavou a hra může začít znovu.

27. Bubliny: Děti jsou rozdělené do skupin po 3. Každá skupina se stává bublinou, která 

létá po třídě (vedoucí hry může určit způsob pohybu). Při setkání sjinou bublinou se 

bubliny spojí a ve chvíli, kdy je už jen jedna velká bublina, na pokyn učitelky praskne a 

všichni spadnou na zem.



28. Deštíček: Všechny děti sedí v kruhu na židličkách, je-li počet dětí do 10, mohou 

v kruhu i stát. Učitelka je uvnitř kruhu a postupně se kontaktuje očima s každým 

dítětem.Dčti se postupně stanou jednotlivými kapkami v dešti. Učitelka začíná od jednoho 

dítěte v kruhu a říká: „Na koho se podívám, ten začne dělat stejný zvuk jako já. Úplně 

stejně i stejnou silou. A vydržte dělat ten pohyb, ať se děje, co se děje, dokud se na vás 

znovu nepodívám a neukáži přímo vám jiný pohyb a zvuk.“ Dívá se na první dítě a začíná 

tleskat v jednoduchém rytmu, až se dítě přidá. Tak pokračuje s jednotlivými dětmi po 

kruhu. Rytmus, síla zvuku i pohyb se mohou v průběhu hry měnit.

29. Zvon: Děti stojí v těsnějším kruhu obličejem dovnitř. Společně celá skupina začne 

vydávat zvuk jako zvon (se zavřenýma očima a pomalu s minimálním výdechovým 

proudem). Když si děti užijí společného sluchového zážitku, změníme trochu pravidla. 

Všechny děti opět pomalu rozeznívají zvon. Učitelka obchází kruh a ten, koho se dotkne, 

ztichne. Všechny děti soustředí svůj sluch na své okolí a snaží se rozpoznat, koho ve 

společném zvonu neslyší. Na konci hry o tom řeknou skupině.
30. Na klíčníka: Děti sedí v kruhu na židličkách asi půl metru od sebe. Židliček je o jednu 

méně než dětí. Jedno dítě je uprostřed kruhu a má v ruce svazek klíčů. Klíčník chodí uvnitř 

kruhu, zvoní klíči a vybere si jedno dítě, které pozve na procházku slovy:“Vyberu si na 

procházku...(jméno dítěte).“ Takto chodí po kruhu a první dítě stále občas zvoní klíči. 

Druhé dítě si pak vybírá stejnými slovy dalšího kamaráda. Tak to jde stále dál, až klíčník 

najednou nepozorovaně upustí klíče. V té chvíli si každé dítě hledá nějakou volnou 

židličku, na kterou si sedne. Na koho už se židlička nedostane, je v další hře klíčníkem.

31. Poznáváme sochy: Děti rozdělíme do skupinek maximálně po 4 a ke každé skupince 

přiřadíme prodavače, který bude hledat mezi svými sochami tu, kterou si učitelka koupila. 

Učitelka si zvolí jednu sochu, kterou si chce koupit (jedno z dětí ve skupině) a prodavač, 

který má zavřené oči, má za úkol ji mezi svými sochami nalézt po hmatu. Sochy mlčí a 

nesmí nic prozradit. Když prodavač sochu pozná, řekne její jméno a předá ji kupujícímu. 

Pokud neuhodne, musí to zkusit u další sochy.

32. Na čaroděje: Hrají všechny děti v prostoru herny, čaroděj (nejčastěji učitelka) má 

v ruce deku nebo neprůhlednou látku. Děti se mohou volně pohybovat, ale musí poslouchat 

pokyny čaroděje. Ten je proměňuje v různá zvířátka apod. Jakmile však řekne: „Zaklínám 
vás.“, musí se všichni schoulit do dřepu, dlaně na oči a hlavou čelem na kolena. Čaroděj si



vybere jedno dítě, které přikryje látkou. Ostatní děti pak osvobodí, a ty mají za úkol 

uhodnout, kdo se pod látkou skrývá.

33. Tichá pošta: Děti sedí v kruhu na zemi a jsou otočeny tak, že se dívají na záda dítěte 

před sebou. Po kruhu si posílají obrázek, nakreslený prstem na záda dítěte před 

sebou.Všechny děti mají zavřené oěi. Dítě, které dostane zprávu jako poslední, nakreslí to, 

co mu bylo nakresleno na záda na tabuli.

34. Skupinová kvarteta: Hra se hraje na principu hry Kvarteta. Potřebujeme 4 rozdílné 

obrázky po čtyřech kopiích. Děti jsou rozděleny do skupin po čtyřech. Každá skupina si od 

učitelky vylosuje 4 obrázky. Skupiny jsou od sebe oddělené, aby se navzájem nerušily a 

karty mají volně položené na zemi nebo na stolku. Společně se děti ve skupině dohodnou, 

který obrázek budou sbírat a pošlou posla, aby zjistil, jaké obrázky mají děti v ostatních 

skupinách. Další posel již jde vyjednávat o výměně k některé skupině. Ta může, ale nemusí 

obrázek vydat. Takto chodí vyjednavači z jednotlivých skupin k ostatním a snaží se získat 

potřebné obrázky. Vítězem je ta skupina, která první nasbírá všechny 4 stejné obrázky. 

Může se ale hrát i o další místa.

35. Lovec: Děti jsou shromážděny za čárou, jen jedno je na druhém konci herny a stojí 

zády k dětem i k ulovené veverce. Veverku může osvobodit některé z dětí za čárou, pokud 

se jí dotkne. Lovec se ale může kdykoliv obrátit, a koho uvidí se pohybovat, toho začne 

lovit. Honěné dítě se musí rychle vrátit za čáru do bezpečí. Když lovec dítě honí, ostatní 

zůstávají stát na své dosažené pozici.

Obměny: Koho lovec chytí, stává se další veverkou.

36. Na pyrotechniky: Děti uchopí konce provázků, kterých je poloviční počet, než je počet 

dětí. Tím se rozdělí na dvojice, které budou přenášet nebezpečné zápalné šňůry na druhý 

konec místnosti. Všechny šňůry musí být přeneseny a natažené uloženy na bezpečné místo. 

Pokud se šňůra povolí tak, že se dotkne země nebo nějakého člověka může explodovat. 

Dvojice, které se to stane pak musí šňůru položit na zem a ze hry odejít. Ostatní dvojice 

musí také dávat pozor, aby na některou položenou šňůru nešláply, musely by totiž také 

odejít ze hry. Jen ti nej šikovnější pyrotechnici donesou nebezpečný náklad na určené místo.



Příloha č.2:

POHÁDKA O VELIKÉ ŘEPĚ

„Už je, vráno,

dooráno,

ráno budu síti.

Hádej co, ty krákoravá,

to, co lidi sytí,

to co lidem zdraví dává.“

„Vím co, dědku, krák a krák!“

„Kdepak, vráno, kdepak mák!“

Dědek v dřepu

sází řepu:

„Deště z mraků, pomozte, 

ať mi řepa vyroste!“

Křápy křáp, křápy křáp, 

mokrá voda z mraků krápě, 

dědek ťap, ťápy ťap 

vesele tu v blátě ťápe.

Ťap, ťap, už je vody dost, 

duha postavila most, 

na tom mostě v poledne 

dědek slunce zahlédne.

Volá zdola: „Holá, holá, 

počkej zlatovlasý kloučku, 

neutíkej,



pomaloučku,

ať se tady dole

zahřeje mé pole!“

Když zahnalo slunce mraky, 

bába s vnučkou přišly taky: 

„Jdem ti, dědku, pomoci, 

byl bys tady do noci!“

„Bábo, dědek nezahálel, 

bez válečku pole zválel.

Jak na to šel? Inu, tudy - 

po políčku válel sudy, 

jeden sud, druhý sud, 

pole bylo plné hrud.

Vnučko, podruhé si popil, 

deštík bez konvičky kropil, 

kapka sem, kapka tam, 

cožpak já je spočítám?“

Zkrátka měly přijít ráno, 

už je všecko uděláno.

A tak si to naměří 

rovnou domů k večeři.

„Hamy ham, to se mám, 

kdo pomáhal tomu dám: 

První lžíce dědečkovi, 

druhá lžíce deštíčku - 

komu třetí - kdo to poví?

„Bábě!“



„Vnučce!“

„Kdepak vám! 

Kdo pomáhal, tomu dám - 

třetí lžíce sluníčku!“

„Hamy ham, to se mám! 

První lžíce dědečkovi, 

druhá lžíce dědečkovi, 

a ta třetí - kdo to ví?

„Kočce!“

„Kdepak! Dědkovi! 

Hamy ham, to se mám, 

kdo pomáhal, tomu dám!“

Dědek jí ají ají, 

bába s vnučkou vzdychají. 

Mají chuť na leccos, 

kočka olizuje vousy, 

pejsek zas mokrý nos.

Pak se všichni čtyři trousí 

do komory spát.

Ach, ti mají hlad!

Dědek jedl,

všechno snědl.

Tma a ticho v okolí,

Tma a jenom svíčka bliká. 

Na políčku na poli



Roste řepa převeliká...

Zas je ráno!

Vidíš, vráno,

Dědek už tuje.

Řepu tahá... tahá... táhne, 

táhne...ale nevytáhne, 

tahá hubuje.

„Kráky, krák, měl sít mák, 

kráky krák, měl sít mák!“

Dědek tahá.. .tahá.. .táhne, 

ale řepu nevytáhne.

„Bábo, vnučko pomozte, 

než mě řepa přeroste!“

„Sám si jedl, sám si tahej, 

sám si v práci napomáhej!“

Řepa je tak veliká, 

dědek tahá, naříká.

Bábě už je dědka líto:

„Tak my jdem ty nenasyto!“

Chytli se a tahají, 

dědek řepy, 

bába dědka, 

vnučka báby, 

táhnou... táhnou...,



nevytáhnou.

„Pomoz pejsku, kočičko!“

„Haf, haf, ale za kus kosti!“

„Mňau, mňau, ale za mlíčko!“

„Dobrá, dám vám do sytosti!“

Chytli se a tahají, 

dědek řepy, 

bába dědka, 

vnučka báby, 

pejsek vnučky, 

kočka pejska, 

táhnou...táhnou..., 

nevytáhnou.

Kočka volá myš:

„Poběž, myško, pomoz nám!“

„Ty mě, kočko, sníš!“

„Já už myši nechytám.“

Drží se a tahají,

myška kočky,

kočka pejska,

pejsek vnučky,

vnučka báby,

bába dědka,
dědek řepy,



táhnou... táhnou... 

pěkně v řadě, 

a v tom řepa - rup, 

vyletí jak zub!

Všichni leží na hromadě.

Chcete, abych povídal, 

jak to všechno bylo dál?

Otevřete se mnou dveře, 

spatříte je u večeře:

Dědek bábě nabízí, 

bába vnučku pobízí, 

pejsek s kočkou nečekají, 

až se dědek s bábou nají, 

pejsek v koutě hryže kost, 

kočička má mléka dost, 

myška sbírá, 

drobty sýra.

Dědek jim dá dneska všeho:

„Bábo, ber si víc!

Vím, že jeden bez druhého 

nedokáže nic!“



Příloha č. 3:

CHALUPA ROUBENKA

V širém poli stála chalupa roubenka.

Běžela kolem myška hrabalka. Zahlédla roubenou chalupu, zastavila se před ní a vyptávala 

se:

„Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“

Ale nikdo se neozýval.

Nastěhovala se tedy myška do chalupy a bydlela v ní.

Za čas přiskákala k chalupě žába kvákalka a vyptávala se:

„Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“

„Já myška hrabalka. A kdo jsi ty?“

„Já jsem žába kvákalka.“

„Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“

Žába hop! do chalupy. A už tam bydlely dvě.

Utíkal kolem zajíc rychlonožka. Zastavil se u prahu a vyptával se:

„Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“

„Já, myška hrabalka.“

„Já, žába kvákalka. A kdo jsi ty?“

„Já jsem zajíc rychlonožka.“

„Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“

Zajíc hopla! do chalupy. A už tam bydleli tři.

Šla kolem liška ryška. Zaťukala na okýnko a vyptávala se:

„Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“

„Já, myška hrabalka.“

„Já, žába kvákalka.“

„Já, zajíc rychlonožka. A kdo jsi ty?“

„Já jsem liška ryška.“

„Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“

Liška šup! do chalupy. A už tam bydleli čtyři.

Přiběhl vlk šedoboček, nakoukl do dveří a vyptával se:

„Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“



„Já, myška hrabalka.“

„Já, žába kvákalka.“

„Já, zajíc rychlonožka.“

„Já, liška ryška. A kdo jsi ty?“

„Já jsem vlk šedoboček.“

„Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“

Vlk vklouzl do chalupy. A už jich tam bydlelo pět.

Žili spolu ve svornosti a celé dny si prozpěvovali.

Jednou bloumal kolem nemocný medvěd. Zahlídl roubenou chalupu, zaslechl písničky a 

křikl, až se les třásl:

„Roubenko roubená, kdopak v tobě bydlí?“

„Já, myška hrabalka.“

„Já, žába kvákalka.“

„Já, zajíc rychlonožka.“

„Já, liška ryška.“

„Já, vlk šedoboček. A kdo jsi ty?“

„Já jsem medvěd nemotora.“

„Tak pojď dovnitř, místa je tu dost.“

Medvěd chtěl vlézt do chalupy.

Lezl, lezl, ale ať dělal co dělal, nešlo to, a tak povídal:

„Radši budu bydlet na střeše.“

„To nás všechny zamáčkneš!“

„Ale nezamáčknu.“

„No tak si tam vylez!“

Medvěd se vydrápal na střechu, ale sotva se na ní uvelebil, krov se prohnul, ve stěnách to 

zapraskalo a chalupa se zřítila.

Myška hrabalka, 

žába kvákalka,

zajíc rychlonožka,

liška ryška,

vlk šedoboček

měli co dělat, aby z ní živí a zdraví na poslední chvíli vyskočili.

Ale hned začali nosit trámy, řezat prkna a stavět. A postavili si novou, ještě lepší roubenku.



Příloha č. 4:
BRÉMŠTÍ MUZIKANTI

Jeden hospodář měl osla, který už léta letoucí trpělivě nosil do mlýna pytle s obilím, ale teď 

ke stáru pozbýval síly, takže se čím dál méně hodil k práci. Když jednou pod nákladem 

upadl, řekl si jeho pán: „Darmožrouta živit nebudu, dám ho pryč.“ Ale osel vytušil, že ho tu 

nic dobrého nečeká, utekl a vydal se na cestu do Brém. Myslil, že by se tam mohl uchytit 

jako muzikant. Když už chvíli šel, uviděl na cestě honícího psa. Ležel u příkopu celý 

udýchaný jako po rychlém běhu.

„Copak že ses tak uběhal, až plazíš jazyk, Chňape?“ zeptal se osel.

„Ale darmo mluvit,“ odpověděl pes. „Jsem starý a den ze dne slabší, na lovu taky už 

nejsem k ničemu, proto mě pán chtěl utratit. A tak jsem se vytratil a utekl. Jenže co teď, jak 

se obživím?“

„Co nevíš ty, vím já,“ povídá osel. „Jdu teď do Brém a tam budu muzikantem v městské 

bandě. Pojď se mnou a dej se taky k muzice. Já budu drnkat na loutnu a ty můžeš tlouci na 

buben, to vždycky dokážeš.“

Pes byl rád, že má společníka, a tak šli spolu. Netrvalo dlouho a uviděli kočku. Seděla pod 

roštím u cesty jako hromádka neštěstí.

„Ale, ale, copak se ti stalo, Lízinko?“ povídá osel. „Vždyť koukáš jako mračidlo.“ 

„Komupak je do smíchu, když mu jde o krk,“ odpověděla kočka. „Už nejsem žádná 

mladice, zuby mám vylámané a radši sedám za kamny a předu, místo abych číhala na myši. 

Proto mě paní chtěla utopit. Utekla jsem, ale teď si nevím rady: kam se poděju?“

„Tak pojď s námi do Brém, můžeš se stát muzikantem jako my. Ty přece v noci 

muzicíruješ jedna radost.“

Kočka si řekla, že to není špatný nápad, a šla. Teď už byli tři utečenci pohromadě a bylo 

jim veseleji. A tak rázovali po silnici, až přišli k jednomu dvorci. Tam seděl ve vratech 

kohout a kokrhal ze všech sil.

„Inu, inu, ty křičíš, až mě uši brní,“ povídá osel. „Copak to?“

„Kokrhám zplna hrdla, dokud ho ještě mám,“ povídá kohout. „Je to smutná historie. 

Prorokoval jsem pěkné počasí, aby dobře usušili sena, a nemám za to žádný vděk. Zítra je 

neděle, paní čeká hosty a už řekla kuchařce, že mě budou mít zítra k obědu. Dnes veěer si 

musím dát uříznout hlavu.“



„Ty bys tomu dal, Kokrháči,“ povídá osel. „Proč bys tady čekal na nůž? Jinde to horší 

nebude. Seber se a pojď s námi do Brém. Ty máš pěkný hlas, a když spustíme všichni 

najednou, bude to muzika - radost poslouchat.“

Kohout odpověděl: „To si dám líbit!“ sletěl k nim a dál už potom šli čtyři. Jenže cesta do 

Brém byla dlouhá, nedalo se tam dojít za jediný den. Když se večer setmělo, byli naši 

poutníčkové v hustém lese a chystali se tam přenocovat. Osel a pes si našli místo pod 

velkým smrkem, kočka se vyškrábala nahoru do větví a kohout vyletěl až do vršku, že tam 

bude nejspíš v bezpečí. Před usnutím se ještě jednou rozhlédl na všechny strany, a vida: 

v dálce jako by poskočila jiskřička, hořelo tam světýlko. Zavolal dolů na své kamarády, že 

nedaleko asi bude nějaké stavení, protože se tam svítí. Osel hned vstával a povídá:

„To se musíme honem sebrat a ještě tam dojít. Tady máme tuze špatné poležení.“

Pes se taky ozval:

„Pár kostí a trošku masa na nich by taky neškodilo!“

Kočka řekla:

„Já vám budu svítit na cestu očima.“

Tak se svorně zas vydali na cestu a kohout je vedl v tu stranu, kde zahlédl světýlko. Brzy 

je viděli všichni a bylo čím dál jasnější, čím dál větší. Nakonec se před nimi objevila lesní 

chaloupka: to její okénko svítilo do tmy. Osel, protože byl největší, přistoupil k oknu, 

podíval se dovnitř a vrátil se ke kamarádům.

„Cos tam viděl, Šedáku?“ zeptal se kohout.

„Co jsem viděl?“ povídá osel. „Ve světnici je prostřený stůl, na něm jídla a pití, co hrdlo 

ráčí, u stolu sedí zarostlí chlapi a hodují.“

„Zbývá jim ještě kus pečeně?“ zeptala se kočka.

„A mají taky buchty nebo koláče?“ zeptal se kohout.

„Všeho dost, všeho dost,“ řekl osel.

„To by bylo něco pro nás!“ povídá pes. „Beztoho jsou to loupežníci, to já poznám po 

čichu.“ A byli to opravdu loupežníci a ta chaloupka byla jejich skrýše.

„Toť se ví, toť se ví, jenom se tam dostat!“ řekl osel.

Potom dali hlavy dohromady a radili se jak to udělat, aby je hodovníci k té večeři pozvali. 

Nakonec se domluvili, že to zkusí se svou muzikou. Osel se předníma nohama opřel o 

okno, pes vyskočil oslovi na hřbet, kočka si vylezla na psa, kohout také vyletěl nahoru a 

stoupl si za kočku. Potom osel hodil hlavou a na to znamení všichni najednou spustili svou 

muziku. Osel hýkal jako posedlý, pes štěkal, kočka mňoukala a kohout kokrhal, až se



chalupa třásla. Nakonec osel kopyty okno promáčkl a zvířátka s řinkotem vpadla do 

světnice.

Loupežníci při tom pekelném ryku vyskočili od stolu, myslili, že na ně jde strašidlo, a 

vyletěli z chaloupky, jako když je vystřelí. Utekli do lesa a i tam se ještě strachy klepali. 

Zato milí čtyři muzikanti si libovali. Pěkně se usadili ke stolu, pustili se do toho, co po 

loupežnících zbylo, a jedli a jedli, jako by měli zůstat čtyři neděle o hladu.

Když dojedli, sfoukli světlo a uložili se ke spánku, každý na příhodné místo, kde měl 

nejlepší pohodlí. Osel si lehl na hnojiště, pes za dveře, kočka na ohniště k teplému popelu a 

kohout se usadil nahoře na hambalku. A protože byli po dlouhé cestě unaveni, všichni brzo 

usnuli.

Když minula půlnoc a loupežníci z dálky viděli, že se v chaloupce nesvítí a všude je klid a 

ticho, ozval se jejich vůdce: „Přece jsme se neměli dát tak hloupě zastrašit,“ a poručil 

jednomu, aby tam šel na zvědy a chalupu prohledal. Loupežník musel jít, třeba se mu 

nechtělo.

Pomalounku obešel chalupu, poslouchá - nikde nic, ani šustu, ani dechu. A tak kurážně 

zamířil rovnou do kuchyně. Ze všeho nejdříve si chtěl rozsvítit a sáhl na polici pro louč. 

Protože na ohništi svítila kočka ohnivýma očima, myslil si, že v popelu ještě zůstaly žhavé 

uhlíky, a chtěl si připálit. Sehnul se, přistrčil louč k těm uhlíkům, ale ouha! Kočka si to 

nedala líbit, zamručela, zaprskala, skočila mu do obličeje a do krve ho posekala. V tom 

hrozném leknutí zahodil louč a utíkal ze dveří. Jenže tam zakopl o psa, ten zavrčel a hned 

raf! Kousl ho do lýtka. Loupežník zaječel a vyrazil na dvůr, chtěl zpátky do lesa. Jak 

uháněl okolo hnojiště, osel ho kopl zadní nohou, až mu vyrazil dech. Tím dupotem a 

křikem se ke všemu ještě probudil kohout na hambalku a spustil své „Kykyryký!“ 

Loupežník upaloval do lesa, co mu nohy stačily, a hlásil svému vůdci, co vyzvěděl:

„Tohle nám byl čert dlužen! Chalupu nám obsadila ukrutná čarodějnice, vrhla se na mě a 

ostrými nehty mi celý obličej rozdrápala. U dveří hlídá chlap s nožem, bodl mě do lýtka. 

Na dvoře leží na hnoji černá obluda, ta do mě mlátila dřevěnou palicí. A nahoře na střeše 

sedí snad sám rychtář, aspoň podle toho, co za mnou volal: ,Jaké ryky, jaké křiky, chyťte 

mi ty loupežníky!' A tak jsem práskl do bot a koukal zmizet“

Loupežníci byli celí schlíplí, že mají přijít o chaloupku, ale co naplat, žádný z nich už si 

netroufal přes práh. Raději se z té krajiny vystěhovali.



Zato našim čtyřem muzikantům se v chaloupce tak zalíbilo, že se jim do Brém už vůbec 

nechtělo, a radši spolu zůstali, kde byli. A kdo to naposled vyprávěl, ten ještě pusu 

nezavřel.



Příloha č. 2
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