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Úvod
Publikace, kterou držíte v rukou, je jedním z výstupů projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné
příležitosti realizovaného pod vedením Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy ve spolupráci
s řadou partnerů. V období od roku 2017 do června 2019 probíhala pod vedením Společnosti pro kreativitu
ve vzdělávání aktivita Podpora spolupráce učitelů a umělců.
Cílem aktivity bylo využití uměleckých předmětů a umění napříč školou. Stěžejní oblast tvořila spolupráce
základních škol s učiteli ze základních uměleckých škol v oblasti výuky předmětů s využitím umění a partnerské spolupráce mezi učiteli, umělci a žáky.
Na každé zapojené partnerské škole spolupracoval učitel ZŠ s umělcem – učitelem ze ZUŠ, kteří prostřednictvím strukturované spolupráce rozvíjeli kreativní výukové metody využívající umění ve výuce různých
předmětů.
Realizovaná aktivita navazovala na zkušenosti a programy kreativního učení Společnosti pro kreativitu
ve vzdělávání (www.spkv.education). Kreativní učení chápe Společnost pro kreativitu ve vzdělávání jako
vzdělávání, ve kterém umění a kulturní aktivity vědomě cílí k rozvoji kompetencí, afektivních a kognitivních
schopností, tj. porozumění, dovedností dětí, žáků a mladých lidí a jejich znalostí. Učení probíhá ve spolupráci
s profesionály z kulturních a kreativních průmyslů (od scénických umění přes design až po animaci či herní
vývoj). V rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti byly principy kreativního učení využity v nastavování spolupráce mezi učiteli základních škol a učiteli základních uměleckých škol a také
v přímém využívání postupů, technik a nástrojů umění v rámci výuky širokého spektra předmětů.

Kreativní učení si v České republice, ale také v dalších zemích získává ohlas díky přínosům,
které má pro žáky i učitele. Žákům přináší zejména:
- rozvoj kreativity,
- rozvoj motivace a zvýšení zájmu o předmět, ve kterém projekt probíhal,
- zvýšení sebevědomí,
- zlepšení vzájemné spolupráce mezi žáky,
- zlepšení spolupráce mezi žáky a učitelem,
- pozitivní změnu sociálního klimatu ve třídě,
- větší samostatnost a schopnost diverzifikovaného myšlení.

Přínosy pro učitele jsou zejména:
- inspirace a nové výukové metody,
- rozvoj profesních kompetencí,
- reflexe zkušeností ve výuce se zapojeným umělcem,
- pozitivní změna sociálního klimatu ve třídě,
- zlepšení spolupráce mezi žáky a učitelem.
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Do projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti se zapojilo celkem 14 učitelů
ze sedmi základních škol:

– ZŠ Strossmayerovo náměstí, Praha 7,
– ZŠ Korunovační, Praha 7,
– 2. ZŠ Propojení, Sedlčany,
– ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň,
– ZŠ Na Podlesí, Kadaň,
– ZŠ T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou,
– ZŠ a MŠ Potštát.

V průběhu školního roku 2018/2019 realizovali učitelé ZŠ výuku ve spolupráci s umělci-učiteli základních
uměleckých škol postavenou na principech kreativního učení. Realizace projektů tříd prokázala výrazný potenciál a přínosy spolupráce umělců s učiteli. Tato publikace shrnuje zkušenosti zapojených učitelů
a umělců, popisuje realizované projekty tříd i dopady na žáky a přínos pro učitele a nabízí inspiraci, jak lze
využívat umění pro rozvoj kreativních metod učení na základních školách.
Publikace je rozdělena do dvou částí. V první části popisujeme do hloubky průběh projektů tříd, s důrazem
na reflexe zapojených učitelů a umělců, specifikaci obsahových celků i konkrétních dopadů na žáky.
V druhé části publikace jsou shrnuty stručné informace o všech dalších projektech tříd zapojených do projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.
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Část I
Detaily projektů
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Je to v nás
Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou
třída: 7. B
předmět: český jazyk a literatura
umělecká oblast: divadlo
herečka: Štěpánka Prýmková
učitelka: Hana Prchlíková
počet žáků: 26
Do projektu na Základní škole T. G. Masaryka byla vybrána třída, ve které zapojená učitelka vyučuje
pět hodin týdně. Hlavním cílem projektu bylo probudit v žácích 7. třídy zájem o předmět český jazyk
a literatura, prohloubit jejich kompetenci k učení a podnítit jejich spontaneitu. Při plánování projektu
byl pojmenován problém – slabý, neukotvený zájem o studium a nízká motivace k učení u žáků se SVP
i některých dalších žáků. Aktivity projektu byly proto nastavovány tak, aby se žáci se SVP přirozeně
zapojovali, spolupracovali a vykonávali uložené úkoly.
Jako umělkyně se do projektu zapojila herečka Štěpánka Prýmková, která ve spolupráci s učitelkou
do výuky zařazovala prvky dramatické výchovy. Žákům byl nastavený přístup blízký a umělkyně již měla
předchozí zkušenosti s tímto stylem práce. Spolupráce s učitelkou probíhala tak, že vyučující seznámila
umělkyni s osnovou předmětu, následně společně vyznačily nosná témata. Obsah jednotlivých setkání
učitelka připravovala z hlediska literárně-historického a umělkyně z hlediska dramaticko-výchovného.
Výuku vždy vedly společně.
Umělkyně výuku zahajovala hlasovou rozcvičkou s žáky a snažila se nastavit ve třídě bezpečnou atmosféru na principu „ať to uděláš jakkoli, bude to dobře“. Formy zpracování učební látky se lišily dle potřeby.
Nejčastěji to byly drobné divadelní scénky, dále vlastní úvaha na dané téma a její prezentace, umělecké
čtení a společná recitace. Jako doplnění projektu děti navštívily dvě divadelní představení a jedno dopoledne strávily prohlídkou zákulisí Divadla F. X. Šaldy v Liberci.

„Paní učitelka žáky dobře znala a dokázala rovnoměrně rozdělovat úkoly mezi děti divadelně
aktivní a ty, které se zúčastňovat nechtěly, anebo se styděly. Tím jsme se vždy dopracovali
uspokojivého výsledku. Veřejného projevu se žáci již tolik nebojí, stoupnou si a mluví.
Někteří žáci měli problém se čtením, jako nápověda jsem jim četla text a oni jej opakovali –
jako v divadle. To fungovalo velmi dobře. Paní učitelka byla někdy překvapena, co někteří žáci
(herci) dokázali. Mnohdy právě ti, u kterých by to čekala nejméně. Obecně lze říci, že úspěch
projektu je hodně závislý na dobré spolupráci umělce s pedagogem,
jak při přípravě, tak ve třídě.“
(Štěpánka Prýmková)
Žáci se ve spolupráci s učitelkou a umělkyní zpracovávali např. následující témata:
- legenda o sv. Ludmile a sv. Václavovi (práce s dialogy, etudy, v nichž vystupuje několik žáků a zbytek
třídy se zapojuje v roli davu),
- pověst Oldřich a Božena (forma rozhlasové hry),
- Mastičkář (nejdříve seriózní kostelní provedení hry o Mariích, poté improvizace žáků při rozvíjení hry
světským způsobem na principu středověkého divadla),
- Vita Caroli (umělecké čtení – část četby v latině, propojení s oblastí snu a tématem války jako běžné
součásti života ve středověku),
- Jan Hus: řečové cvičení o pravdě (setkání v kostele a diskuse o pravdě),
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- renesance (vypůjčení kostýmů z libereckého operního divadla, práce se seříznutým brkem),
- Villonova báseň Závěť (společná recitace, práce s dvojveršími a jejich návazností),
- Shakespeare (Romeo a Julie, ukázky z filmových zpracování her, využití témat pro zpracování a zahrání
vlastních scén).

Reflexe učitelky:

„Do projektu jsem se zapojila se 7. ročníkem základní školy a s paní Štěpánkou Prýmkovou,
herečkou Divadla F. X. Šaldy Liberec. Vzájemnou spolupráci s paní Prýmkovou vnímám
jako velmi přínosnou pro všechny strany. Žáci měli díky projektu a díky paní Prýmkové
možnost nahlédnout pod pokličku divadelní a herecké práce. Sami si vyzkoušeli dramatizaci
literárních děl. Zjistili, že každý člen souboru – třídy – je pro úspěšnost divadelního představení
velmi důležitý. Zapojili se i žáci se SVP, postupně ztráceli ostych a např. do loutkového
představení, ve kterém za ně promlouvala jejich loutka, se vrhli s vervou a nadšením.
Díky projektu jsme mohli navštívit večerní divadelní představení, prohlédnout si celé divadlo
včetně kostymérny a vlásenkárny, projít se po prknech, která znamenají svět. Žáci se díky
projektu dostali do prostor, které by jim byly běžně uzavřeny. Vnímám projekt jako přínos
hned v několika rovinách: v didaktické (žáci zjistili, že učit se lze opravdu nejrůznějšími
způsoby), společenské (navštívili jsme divadelní představení se vším, co k němu patří,
tzn. společenské oblečení, chování atd.) a sociální (díky vstupům docházelo
k užší komunikaci mezi žáky, mnou a umělkyní).“
Reflexe umělkyně:

„Na začátku projektu byl samozřejmě i ostych, ale já jsem jim říkala: Já se před vámi také
stydím a teď budeme všichni křičet: ,Sláva Ludmile, fuj Drahomíra!´, tak jsme nahlas společně
křičeli. Myslím si za sebe, že pro žáky je dobré učit se vystupovat před ostatními a nebát se
toho. Jeden z kluků, který se učí na čtyřky, si dodal odvahy a zahrál Boleslava úplně skvěle.
Pro třídu bylo zásadní, že šli dvakrát do divadla, většina z nich tam byla úplně poprvé.
Byli jsme na představení večer a žáci pak říkali, že už by chtěli chodit vždycky takhle večer,
snad jim někde vzadu v hlavě zůstane, že jít do divadla je vlastně docela zábava a že se
nemusí stydět. Paní učitelka si práci pochvalovala a bavily jsme se o další možné spolupráci.“

Čeho jsme dosáhli:
Největším přínosem bylo stmelení třídy, odbourání limitů, zapojení se do skupinové práce a větší otevřenost mezi žáky a učitelkou. K posunu došlo v oblasti pracovní a komunikativní kompetence. Žáci se
SVP byli při výuce aktivnější, zapojili se do kolektivu, snažili se vytvořit něco nosného a tvůrčího. Třída
se naučila, že každý má svou důležitou roli, a pozitivní změny nastaly také v oblasti vztahu ke studiu
a motivace k vlastnímu učení. Při společné divadelní práci se žáci naučili na jedné straně vzájemně se
respektovat a poslouchat, na straně druhé se přestali ostýchat a nebáli se podstoupit riziko, vystoupit
před ostatními.
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Je to v nás

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou
Cíl: Zapojit žáky 7. ročníku, probudit zájem o předmět český jazyk a literatura, podnítit spontaneitu,
Osobní vklad do učení se. Prohloubit kompetenci k učení

17/10/2018
Legenda o sv. Ludmile
Ztvárnění příběhu, reflexe
18/10/2018
Legenda o sv. Václavu
Ztvárnění scény, reflexe

18/12/2018
Hus
Veřejný
projev
v kostele
Žací mluví
před sebou
o pravdě

23/10/2018
Legenda o sv. Vojtěchu
Ztvárnění scény

22/11/2018
Oldřich a Božena
Středověké drama
13/12/2018
Karel IV.
Vita Caroli
29/1/2019
Renesance
Realizace lekce
s prvky dramatické
výchovy

10/11/2018
Líčení, volný verš

I. pololetí

Je to v nás

Základní škola T. G. Masaryka, Hrádek nad Nisou

05. 02. 2019
Renesance
Humanizmus

15/04/2019
Exkurze
Divadlo F.X.Šaldy
Liberec

05–07/02/2019
Villon

10/05/2019
Shakespeare

02–04/04/2019
Don Quijote

Výstupů bylo
v rámci projektu
několik – vždy
po ukončení tématu.
Šlo o dramatickozvukové výstupy
Svatý Václav, Kázání
Jana Husa v kostele,
Shakespearovy hry, ...

Největším přínosem bylo stmelení
třídy, odbourání limitů a větší
otevřenost mezi žáky a pedagogem.

II. pololetí
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Koncept, kontext, text
ZŠ Korunovační, Praha 7
třída: 8. B
předmět: český jazyka a literatura
umělecká oblast: vizuální umění
sochař: Pavel Humhal
učitelka: Tereza Richtrová
počet žáků: 13
Spolupráce konceptuálního umělce Pavla Humhala a učitelky Terezy Richtrové ve třídě 8. B měla za cíl
podpořit spolupráci mezi žáky, odstranit jejich vztahové problémy, zlepšit porozumění textu a zvýšit soustředěnost žáků při výuce. Dalším záměrem bylo přivést žáky k porozumění kontextuální propojenosti
světa vizuálního umění a textu. Navzdory menšímu počtu žáků nebyly jejich vztahy ideální a ve třídě někdy
docházelo až k vyhroceným situacím. V kolektivu byli žáci se SVP, žáci z neúplných i sociálně slabých
rodin, žáci s potížemi socializovat se či vycházet s vrstevníky apod. Aktivity byly proto hodně zaměřeny
na stmelování kolektivu a vytvoření pracovních podmínek, které by byly příjemné pro všechny zúčastněné.
Projekt byl rozdělen na dvě poloviny, které kopírovaly školní rok a svým pojetím se od sebe mírně lišily.
Učitelka a umělec se na výběru témat a úryvků vždy společně domlouvali. Umělec pro danou oblast
vymyslel a připravil vhodné aktivity i potřebné materiály. Během hodin pracovali tandemově, a oba se
tak aktivně podíleli na výuce. Díky tomuto přístupu měli prostor pro intenzivnější sledování žáků a mohli
se více věnovat žákům, kteří při práci potřebovali větší podporu. V rámci projektu měli žáci možnost tvořit
také v ateliéru na ZUŠ Biskupská, kde umělec působí, a navštívit výstavu ve Veletržním paláci „Finalisté
Ceny Jindřicha Chalupeckého“. Žáci své výtvory instalovali ve třídě a na nástěnky na školní chodbě.
V rámci Kulturotéky poté proběhly tři vernisáže – pro školu a pro rodiče. Na závěr obou pololetí si žáci
vyhodnotili, co je nejvíce bavilo a co jim výuka literatury v takové formě přinesla.

„Žáci poznali literaturu z úplně jiné strany, začali říkat, že je to hodina, kde se neučíme,
kde se bavíme a tvoříme.“
(Tereza Richtrová)

„Půlka projektu je již hotova, jsem nadšený, jde to perfektně. Dali jsme dětem dotazník
s otázkou, jak se jim projekt líbí – všechny odpovědi byly zcela pozitivní. Během půlroku se nám
povedly opravdu hravé věci. Vše je tvořeno na základě vybírané literatury.“
(Pavel Humhal)
V prvním pololetí bylo realizováno větší množství témat a aktivit, při kterých se propojovala práce s textem (či pouze slovem) s kreativním a uměleckým ztvárněním. Žáci se ve spolupráci s učitelkou a umělcem
zaměřili na následující:
- psaní milostného dopisu neobvyklou formou,
- etuda na téma „Porovnávání školní a vysněné židle“ (popis a vlastní ilustrace),
- vytváření pozadí pro úryvek z textu (zkoumání vlivu pozadí na vyznění textu),
- Máj Karla Hynka Máchy (čtení úryvku z díla, land art a tvůrčí práce s přírodními materiály ve Stromovce),
- Kollárův panslavismus (čtení úryvku z díla Slávy dcera, využití části textu či motivu a jeho ztvárnění
na kůži henou, diskuse o aktuálním tématu migrace v protikladu k nacionalismu),
- psaní slov v reliéfu a vytvoření třídní věty (práce s hlínou a odlévání ze sádry),
- biblické příběhy (psaní mlékem, práce se symboly a motivy z příběhů),
- zpěvy staré Číny (seznámení se s haiku a čínskou kaligrafií, psaní tuší),
- Edison Vítězslava Nezvala (automatická kresba během četby, surrealismus),
- Kaleidoskop Raye Bradburyho (seznámení se žánrem sci-fi, rozvíjení příběhu přes sociální sítě).
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Druhé pololetí bylo rozděleno na tři hlavní témata: 1. humor, 2. erotika, 3. existence a politika. Sledovalo
se, jak se tato témata objevují v literatuře a ve vizuálním umění, a žáci porovnávali obě formy. V hodinách se žáci opět setkali s velkým množstvím literárních ukázek, které byly vybrány z čítanky nebo jiných
zdrojů, k přečteným textům psali komentáře a o svých názorech následně diskutovali ve třídě. Každé
téma bylo zakončeno kreativní činností (např. tvoření hliněných figurek s prvky humoru, psaní neveřejných milostných dopisů v lahvi). V závěru školního roku navštívili žáci výstavu „Možnosti dialogu“, kde
se mohli seznámit se současným uměním, které reaguje na ostré existenciální otázky. Celé druhé pololetí
bylo tedy zaměřeno na hlubší porozumění kontextům, konceptům a dialogům. Hlavní snahou bylo, aby se
žáci učili vést diskusi, argumentovat a přemýšlet nad literaturou, aby chápali umění obecně jako formu
komunikace, která ověřuje a tvoří naše názory.

Koncept, kontext, text
ZŠ Korunovační, Praha 7
20/09/2018
Úvodní hodina
Seznámení s umělcem
a jeho dosavadní prací.
Představení projektu
a vysvětlení pojmu
konceptuální umění.

27/09/2018
Milostná lyrika
Žáci si měli vzájemně napsat
„milostný” dopis, vytvářeli je
originálním způsobem, měli
k dispozici různé druhy
papíru, mohli psát tuší, někdo
využil jako plochu i vlastní kůži.

04/10/2018
Židle v pojetí konceptuálního
umění
Žáci měli porovnávat dvě židle –
svou školní a vysněnou. Měli za
úkol je popsat a přidat ilustraci.

11/10/2018
Tvorba v ateliéru
ZUŠ Biskupská (3 hod.)
Žáci pracovali s částí textu
(mohlo jít o slovo, větu,
případně kratší úryvek),
kterou měli nejdříve vytrhnout
z kontextu a poté k ní vytvořit
nový kontext. Výběr výtvarné
techniky byl na nich, takže
vznikl pestrý výběr děl.

I. pololetí

01/11/2018
Ján Kollár a Slávy dcera, malování hennou
Četba ukázky ze Slávy dcery a následné
využití části textu či motivu a jeho ztvárnění
na kůži.

25/10/2018
Myšlenka nacionalismu
versus migrace
Povídání o aktuálním tématu
migrace v protikladu k nacionalismu. Prezentování Kollárovy
myšlenky panslavismu. Příprava
na následující hodinu.

18/10/2018
Romantismus
(K. H. Mácha – Máj) + land art
Představili jsme si umělecký
směr romantismus. Jako konkrétního představitele jsme
zvolili Karla Hynka Máchu a jeho
Máj, přečetli jsme si úryvek.
Druhou hodinu jsme strávili
ve Stromovce, kde žáci využili
přírodní materiály k vytvoření
děl založených na básni. Jedna
skupina předvedla performance.

08/11/2018
Tvorba v ateliéru na ZUŠ
Biskupská
Žáci si vytvořili větu, která se
měla týkat jejich třídy jako celého
kolektivu. Poté si jednotlivá slova
rozdělili a vyryli je na hliněné tabulky, které zalili sádrou, takže jim
vznikly odlitky tvořící větu. Nyní je
máme pověšené ve třídě.

15/11/2018
Biblické příběhy nápisy mlékem
Přečetli jsme si ukázky biblických příběhů.
Na základě příběhu Stvoření světa žáci
vytvářeli nápisy a obrázky mlékem.
Když je zahřáli horkovzdušnou pistolí,
vystoupily z bílé plochy čtvrtek.

22/11/2018
Zpěvy staré Číny, haiku
a čínská kaligrafie
Četba ukázek, zhlédnutí videa
s vytvářením kaligrafie a následná
tvorba žáků. Pracovali tuší na velké
čtverce papíru. Mohli využít již hotový
text nebo si vymyslet vlastní haiku.

Reflexe učitelky:

„Pro mě bylo během práce na projektu nejdůležitější to, jak se dá literatura propojit s výtvarnou
výchovou. Zjistila jsem, že nejsem kreativní tak, jak by bylo potřeba, a ta spolupráce s umělcem
mi dala opravdu spoustu inspirace, takže z toho rozhodně budu čerpat i do dalších let. Nadchlo
mě zejména propojování textů s tématy z historie i současnosti. Vše bylo využito na maximum,
včetně možnosti dětí vyjádřit se, částečně rozhodovat o dění ve výuce, aktivně se podílet
na takové události, jakou je výstava. Na základě úkolů a jednotlivých aktivit jsem získala větší
důvěru v žáky. V druhém pololetí jsme pracovali s textem a potom diskutovali, myslela jsem,
že to nezvládnou, ale ve finále to vlastně bylo úžasné, i když ne všichni se zapojili hned
napoprvé. Hlavní pýchou byla závěrečná výstava, protože na ní byly vidět výsledky celoroční
práce. Přípravu výstavy jsme řešili s žáky a oni i při samotné vernisáži komentovali své vlastní
výtvory. Vzpomínali na jednotlivá setkání a dokázali o nich mluvit.“
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Reflexe umělce:

„Do projektu jsem se chtěl zapojit z několika důvodů. Zaprvé mám představu,
že by se výuka na našich základních školách měla odklonit od memorování směrem
ke kreativitě a kontextuální výuce, a chtěl jsem si ověřit, zda je moje představa reálná.
Jako nejvíce potenciální se mi začalo jevit překrývání českého jazyka a literatury
s konceptuálním přístupem k vizuálnímu umění. Obojí používá jazyk jako výchozí formu
myšlení a jeho záznamu. Vytvořili jsme tedy projekt Koncept, kontext, text, který zkoumal
text jako základní měřítko různých situací, a žáky seznámili s pojmem koncept. Určitá
neškolenost výtvarného řemesla nebyla vůbec na škodu, naopak byla mnohdy zcela překryta
poctivou snahou žáků o vyjádření. Samotné výstupy byly překvapivé svou upřímností
a otevřeností. Většinou jako kdyby čistá radost z tvorby zcela vyrušila rozpaky z jisté výtvarné
nedostatečnosti a výsledek pozvedla na vysokou úroveň. S kolegyní Terezou Richtrovou jsme
se nicméně shodli, že největší překážkou pro kontextuální a kreativní výuku je členění hodin
na čtyřiceti pětiminutové úseky, které nestačí pro rozvinutí tématu. Snad jsou vhodné pro výuku
matematiky a cizích jazyků, ale ne pro předměty, ve kterých je třeba téma rozvíjet z různých
úhlů pohledu, tedy předměty, jako je literatura, dějepis a další.“
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Čeho jsme dosáhli:
Žáci začali brát náměty a texty vážně, literatura se jim stala partnerem. Celkově se na hodiny literatury
více těšili a brali je jako zábavu. Zajímali se o to, čemu se budou při výuce věnovat, a vyjadřovali svou
spokojenost s aktivitami. Byla patrná větší soustředěnost na daný problém, schopnost kontextualizace
jednotlivých námětů a zabývání se problémy z různých úhlů pohledu. Žáci si postupně uvědomovali, že
text je třeba vnímat komplexně, že nejde jen o příběh, ale zejména o další vrstvy významů a jejich smysl
pro život čtenáře, o odkazy na různé oblasti a schopnost odhalit důležitá sdělení skrytá tzv. mezi řádky
a že s informacemi z textu lze dále (kreativně) pracovat.
Žáci se také výrazně zlepšili v oblasti kritického myšlení. Zamýšleli se nad významy textů, pochopili, že
při diskusích je třeba společně komunikovat, vzájemně si naslouchat, doplňovat se a reagovat na názory
ostatních. Při tvůrčí práci se vzájemně podporovali, oceňovali své nápady a výtvory. Komunikace obecně
v průběhu celého projektu fungovala dobře.
Dále se zlepšila schopnost kooperace, žáci často pracovali společně, ve dvojicích či menších skupinách,
případně jako celý tým. Neobjevovaly se zbytečné konflikty a celkově bylo lepší pracovní klima. Třídu
a práci s ní si začali více chválit i ostatní učitelé. Posílila i soustředěnost, žáci byli schopni pracovat
a nevyrušovat, a to jak při klidovějších činnostech (př. automatické kreslení), tak i při dynamičtějších
aktivitách (př. práce ve Stromovce). Nikoho nebylo potřeba nutit do práce, všichni se zapojovali s chutí
a se zájmem, činnostem se věnovali aktivně.
Žáci poznali, že hodiny literatury nemusí být pouze prací s čítankou. Měli pocit, že se ani neučí, sami
tvrdili, že nemají češtinu, ale „literární výtvarku“. Učili se tedy přirozeně, nenásilným způsobem, který
vnímali spíše jako zábavu. Projekt byl aktivizující pro všechny žáky. Žáci se SVP měli prostor pro projev
své snahy, která byla vždy oceněna pochvalou, případně i známkou. U některých došlo ke zvýšení aktivity
během hodin. S radostí prezentovali to, co vytvořili. Na vernisáži zvládli o svých dílech mluvit, překonali
nervozitu a potíže, které při vyjadřování před lidmi mívají.
Koncept, kontext, text
ZŠ Korunovační, Praha 7
14/02/2019
Výstava Pavla Humhala
„Všichni se dívají jedním
směrem”
Návštěva výstavy „našeho“
umělce v galerii NoD
a povídání o jednotlivých
exponátech.

14/03/2019
Humor v literatuře
Teoretický úvod s ukázkami. Umělec hovořil
o původu slova, lidských
temperamentech, a druzích humoru.
Ukázky: Jaroslav Hašek – Švejk, L. Smoljak – Vražda v salonním
coupé. Za domácí úkol
dostali žáci k ukázkám
napsat komentář, zamyslet se nad tím, jak je v nich
humor prezentován.

II. pololetí

04/04/2019
Tvorba v ateliéru ZUŠ Biskupská (3 hod.)
Vytváření hliněných figurek s humornou tematikou.
Každý žák si vymyslel vlastní návrh a vymodeloval
jej z hlíny. Vzniklo mnoho originálních nápadů –
např. figurka, jak vejce smaží na pánvi člověka.

27/03/2019
Humor v literatuře - J. Žáček
Žáci ještě prezentovali své
plakáty z předchozí hodiny
a vysvětlili, co do nich
zakreslili či zapsali a proč.
Nad humorem jsme se ještě
zamýšleli u ukázky básně Ufo,
ufo, ufoni od Jiřího Žáčka. Žáci
vypracovali úkoly k textu a
na závěr měli nakreslit, jak si
sami představují ufona.

21/03/2019
Humor v literatuře
Hodina začala tvorbou myšlenkové mapy přes Mentimetr, každý žák napsal tři
body k tématu a přečteným
ukázkám. Potom proběhla
mezi žáky diskuze na základě
jimi napsaných komentářů
k ukázkám a nakonec ve skupinách vytvořili plakáty, na
kterých shrnuli své myšlenky.

11/04/2019
Erotika v literatuře
Příklady, jak se erotické motivy objevují v literatuře
a umění obecně. Hlavní ukázkou byl Vodník z Kytice
od Karla Jaromíra Erbena. Žáci měli za úkol opět
pracovat s ukázkou doma a napsat komentář.
02/05/2019
Erotika v literatuře
Brainstorming a vytvoření myšlenkové
mapy s body odkazujícími na prezentaci erotiky v literatuře. Následovala
diskuse, která už byla obsáhlejší díky
zkušenostem žáků s první diskusí.
14/06/2019
Příprava výstavy a vernisáže v rámci
Kulturotéky - závěrečný výstup
Žáci instalovali své výtvory ve třídě
a nástěnky na chodbě. Rozdělili vybraná
díla a opatřili je cedulkou s komentářem,
o jakou činnost šlo. Ve dvojicích si
připravili, co řeknou o projektu obecně
a poté také o vybraných výtvorech.
V rámci Kulturotéky posléze proběhly
tři vernisáže – pro školu a pro rodiče.

09/05/2019
Dopisy v lahvi ostrov Štvanice
Žáci měli za úkol
napsat text, případně jej obohatit
také kresbou, který byl pro neznámého adresáta.
Jednotlivé dopisy
dali do lahve a zapečetili voskem.
Lahev poté poslali
po vodě za doprovodu komentáře,
jaký text vytvořili.
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Putování světem literatury
ZŠ Korunovační, Praha 7
třída: 7. A
předmět: český jazyka a literatura, tělesná výchova
umělecká oblast: tanec
tanečnice: Lucie Charouzová
učitelka: Barbora Horáková
počet žáků: 29
Hlavními cíli projektu, na němž spolupracovaly učitelka Barbora Horáková a tanečnice Lucie Charouzová,
bylo stmelení kolektivu 7. A, zkvalitnění vztahů ve třídě, podpora kooperace žáků, jejich samostatnosti
a zodpovědnosti. Při práci se žáky se SVP byly respektovány individuální potřeby jednotlivců a projevovala se snaha o pozitivní motivaci k zapojení se do aktivit, takže žáci se většinou nácviků účastnili s chutí.
Třída se setkávala v pátek dopoledne v aule. Učitelka vždy vybrala obsah nebo text, který se při výuce
probíral, a umělkyně připravovala formu zpracování a konkrétní aktivity. Žáci také navštívili představení
v Divadle Ponec, které jim pomohlo se na projekt naladit a získat inspiraci. V prvním pololetí se projekt
věnoval biblickým příběhům, bajkám a shakespearovským dramatům. Žáci také tvořili vlastní kroniku
a pověst. Od března se seznamovali se sbírkou balad od K. J. Erbena a na závěr nacvičovali stínové
divadlo. Při společném plánování projektu žáci vyjádřili ve svých návrzích přání věnovat se něčemu
strašidelnému. Realizovala se proto jedna z nejstrašidelnějších balad ze sbírky, a to Svatební košile,
spojená s putováním po škole. V rámci školní akce nazvané Kulturotéka proběhla dvě představení, jedno
pro žáky školy a další pro rodiče.
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Putování
světem
literatury

Prosinec – leden
Legenda, báje
Hlasové hry a cvičení
pro aktivizaci hlasu jako
dalšího nástroje pro
tvorbu. Vytvoření svého
vlastního příběhu a poté
vytvoření vlastní hlasové
nahrávku – práce se
zabarvením hlasu,
artikulací a tvorba
atmosféry.

ZŠ Korunovační,
Praha 7

Září 2018
Bible
Seznámení se stvořením
světa a příběhem
o Noemově arše a o Pilátovi
skrze pohybové skupinové hry.
Cíl: Stmelení kolektivu
a seznámení se s třídou.
Nastavení pravidel.

Říjen – listopad 2018
Antika
Použití svého těla jako nástroje
pro vyjadřování příběhu.
Seznámení s prací s rekvizitou –
př. masky. Využití hudebních
a rytmických cvičení k pochopení další vrstvy pro tvorbu
představení.

Únor 2019
Seznámení se se stínovým
divadlem a jeho možnostmi.

I. pololetí
Žáci ve spolupráci s učitelkou a umělkyní zpracovávali následující témata:

-B
 ible (pohybové skupinové hry inspirované příběhy: stvoření světa, Noemova archa, Pilát Pontský –
pro stmelení kolektivu a nastavení projektových pravidel),
- antika (použití vlastního těla jako nástroje pro vyjádření příběhu, práce s rekvizitou – př. masky, hudební
a rytmická cvičení pro pochopení další vrstvy tvorby představení),
- legenda a báje (hlasové hry a cvičení pro aktivizaci hlasu jako nástroje pro tvorbu, vytvoření vlastního
příběhu a hlasové nahrávky, práce se zabarvením hlasu, artikulací a atmosférou),
- Shakespeare (seznámení se s dílem, převedení Romea a Julie do komedie),
- Kytice (stínové divadlo a jeho možnosti),
- příprava a realizace vlastního projektu (zpracování vlastního návrhu projektu, písemný projev, zpracování představení stínového divadla a jeho realizace před publikem).

Reflexe učitelky:

„Spolupráci s umělkyní hodnotím velmi kladně. Sedly jsme si jak v pracovním přístupu,
tak i lidsky. Hodiny jsme plánovaly společně. Největší přínos pro žáky shledávám v tom,
že se naučili více spolupracovat, naslouchat a být zodpovědní za svoje jednání. Největší posun
jsem zaznamenala u žáka s autismem, který měl jednu z největších rolí a v kolektivu pracoval
výborně. Ráda bych ve své výuce zařazovala více hodin čtení. Žáci s vyšší studijní aspirací
a zájmem o studium se obávali, že přicházejí o vzdělávací obsah, proto bych chtěla ještě více
pracovat s textem a se čtením s porozuměním. Pohybové aktivity a další formy výuky do hodin
literatury určitě zapojím. Je skvělé využít i jiné prostory, než je třída, pro nácvik představení
či jiných aktivit.“
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Reflexe umělkyně:

„Pro mě osobně bylo přínosem setkání s výbornou aktivní učitelkou Bárou a potřeba reagovat
na situace, které se děly přímo při výuce. Ze začátku třída testovala hranice a poté pochopila,
že naše komunikace se bude odehrávat v trošku jiném režimu, než jsou zvyklí. Požadovala
jsem od nich názor, kreativitu a zodpovědnost za dílo a to se postupně začínalo dít, a i když
nejsem zastánce závěrečných výstupů jako toho nejdůležitějšího v celém projektu, ten zážitek
a výborná sehranost celé třídy mi udělaly velkou radost a opravdu jsem na ně byla hrdá.
Neměli jednoduchý úkol, a zvládli ho.“
Čeho jsme dosáhli:
Učitelka a umělkyně pozorovaly, že se v průběhu projektu otevírali žáci, kteří jinak ve třídě působí spíše
introvertně. Nyní dokázali projevit své názory a kreativitu. Žáci měli možnost být zodpovědní za své
dílo a učili se improvizovat v nečekaných situacích, sdíleli své názory a rozvíjeli fantazii skrze mluvený,
pohybový a psaný projev. Učili se dát si navzájem prostor, vzájemně se vnímat a udržet pozornost, když
někdo jiný ze třídy aktivně plnil úkol na jevišti.
Vliv projektu na žáky se SVP považují obě za pozitivní (aktivně se zapojoval např. žák autista). Žáci se
SVP si našli svoji roli (př. zvukař, hudebník…) a v rámci této role plnili své úkoly zodpovědně a s nadšením.
Přes počáteční obavy z vystoupení měli žáci radost, že se jim představení povedlo, a tato zkušenost je
pozitivně ovlivnila do budoucna.

Putování
světem
literatury
ZŠ Korunovační,
Praha 7

Březen 2019
Návrh svého projektu
Vyzkoušení si vlastního písemného
projevu a sepsání vlastního návrhu
projektu a jeho odeslání každým
žákem mailovou poštou.

II. pololetí
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Duben – červen 2019
Realizace projektu –
stínové divadlo
Děti zvládly odehrát celkem
tři představení pro diváky.

„Největší přínos pro žáky shledávám v tom, že se naučili více spolupracovat,
naslouchat a být zodpovědní za svoje jednání. Nejvýraznější posun jsem zaznamenala
u žáka s autismem, který měl jednu z nejdůležitějších rolí a v kolektivu pracoval výborně.
Žáci měli možnost být odpovědní za své dílo a dokázali improvizovat v nečekaných situacích.
Projevovali svůj názor a rozvíjeli fantazii skrze mluvený, pohybový a psaný projev.“
(Lucie Charouzová)
Zlepšilo se klima třídy a soustředění jednotlivců i skupiny jako celku. Učitelka pozitivně vnímala také
vyšší míru spolupráce mezi žáky a zvýšení komunikačních dovedností u žáků se SVP. Žáci se dokázali
přihlásit o slovo, vyjádřit svůj názor a respektovat názor druhých. Důležitá byla pro žáky sdílená radost
z výsledku a prožití společného úspěchu.
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Harmonika
ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň
třídy: 1. A a 1. B
předmět: český jazyk, prvouka a výtvarná výchova
umělecká oblast: výtvarné umění
výtvarnice: Nikol Dunková
učitelky: Dana Genserová a Stanislava Pučelíková
počet žáků: 51
Umělkyně Nikol Dunková spolupracovala v rámci dvou prvních tříd s učitelkami Danou Genserovou
a Stanislavou Pučelíkovou. Cílem třídního projektu bylo vytvoření leporela s hravou abecedou, při jehož
realizaci si děti osvojí učivo z českého jazyka a prvouky prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik. Zásadní byl prožitek z tvorby, tmelení nově vzniklého kolektivu žáků a hravé propojení výuky, umění
a reálného světa. Žáci se SVP se bez problémů zapojovali do veškerých činností a v případě potřeby se
s nimi pracovalo individuálně. Některé z hodin byly otevřené pro ostatní pedagogy i žáky školy, kteří se
mohli inspirovat také díky výstavkám v prostorách školy.
Na základě témat, která poskytly učitelky, připravila výtvarnice aktivitu k dané hodině. Po hodině vždy
proběhla evaluace a plánování další výuky. Výtvarné činnosti navazovaly na konkrétní tematický plán
v daném měsíci. Každé písmeno abecedy bylo zpracováno jinou výtvarnou technikou hodící se ke konkrétní výuce, ročnímu období, předmětu, schopnostem dětí atd. Z jednotlivých setkání vznikaly různorodé
výstupy, z nichž se na konci projektu každému žákovi vytvořilo originální leporelo. Bylo tak vytvořeno
51 originálních leporel, která představovala soubor veškerých žákovských prací. Leporela byla prezentována při oslavách 60. výročí školy, kde si je mohla prohlédnout široká veřejnost a kde proběhl také
workshop na motivy díla Pabla Picassa.

Harmonika
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18/01/2019
Grafika / Zkouší techniku tisku z výšky

25/01/2019
Koláž / Pomocí výstřižků tvoří divnozvíře

11/01/2019
Komiks / Propojuje výtvarno s hudební výchovou –
tvoří hudební komiks

21/12/2018
Míchání / Tvoří různé odstíny dané barvy

14/12/2018
Kopie / Využívá kopírovací papír pro kresbu zvířecích motivů

07/12/2018
Geometrie / Tvorba vlastního tvora pomocí geometrických tvarů

30/11/2018
Tuš / Bublinové tvoření v přírodě, otisky bublin

16/11/2018
Otisk / Z otisků běžných předmětů tvoří jedinečný obraz

09/11/2018
Mozaika / Propojuje barvy se symboly podzimu

26/10/2018
Pravěk / Zkouší nástěnné malby, využívá přírodní uhel

19/10/2018
Kvíz / Hravou formou rozšiřuje své povědomí
o výtvarném umění

12/10/2018
Barvy (akční tvorba) / Zkoumá barevné
spektrum, míchá barvy

21/09/2018
Znak / Tvorba vlastního znaku s charakteristickými prvky osobnosti

07/09/2018
Akční tvorba / Tvorba titulní strany leporela

I. pololetí

02/11/2018
Frotáž / Seznamuje se s technikou frotáže,
tvoří obraz

Cíl: Vytvoření leporela s hravou abecedou, při jehož realizaci si děti osvojí
učivo z českého jazyka a prvouky prostřednictvím nejrůznějších výtvarných technik.

ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Žáci si ve spolupráci s učitelkou a umělkyní vyzkoušeli například následující techniky:
- akční tvorba (titulní strana leporela),
- koláž (titulní strana časopisu),
- kresba (zdokonalení techniky),
- obraz (na motivy díla Andyho Warhola),
- znak (vlastní znak s charakteristickými prvky osobnosti),
- barevná akční tvorba (zkoumání barevného spektra a míchání barev),
- kvíz (rozšíření povědomí o výtvarném umění),
- nástěnná malba (využití přírodního uhle, téma pravěk),
- frontáž (seznámení se s technikou a tvorba obrazu),
- mozaika (propojení barev se symboly podzimu),
- otisk (jedinečný obraz z otisku běžných předmětů),
- tuš (otisky bublin, bublinové tvoření v přírodě),
- geometrie (vlastní tvor z geometrických tvarů),
- kopie (kresba zvířecích motivů přes kopírovací papír),
- hudební komiks (propojení výtvarné a hudební výchovy),
- suchá jehla (vlastní portrét),
- práce s bavlnou (prostorové dílo, téma iniciálu),
- inkoust a zmizík (zobrazení jarních motivů),
- malba nůžkami (obraz z odstřižků barevných papírů),
- socha (prostorové dílo z drátku, korku a korálků),
- kresba tělem (využití netradiční části těla pro kresbu portrétu),
- maska (na motivy díla Pabla Picassa),
- land art (tvorba v přírodě s využitím přírodnin).

II. pololetí

31/05/2019
Land art / Tvoří v přírodě, využívá přírodniny

13/06/2019
Workshop / Prezentace leporel při oslavách 60. výročí školy

03/05/2019
Kresba / Zdokonaluje techniku kresby
12/04/2019
Andy Warhol / Tvoří obraz na motivy
známého výtvarníka
17/05/2019
Zdobení / Využívá linie a symboly k dotvoření celku

26/4/2019 Pablo Picasso
Tvoří masku na motivy známého výtvarníka

05/04/2019 Monotyp
Tvorba vlastních obrázků dle své fantazie

29/03/2019
Lunapark / Tvoří prostorové dílo z barevných proužků

22/03/2019
Kresba tělem / Využívá netradiční části těla pro kresbu portrétu

08/03/2019
Socha v lunaparku / Tvoří prostorové dílo z drázku, korku, korálků

22/02/2019
Zmizík / Využívá inkoust a zmizík
pro zobrazení jarních motivů.

15/02/2019
Iniciála / Využívá bavlny pro vznik prostorového díla

08/02/2019
Suchá jehla / Tvorba vlastního portrétu

ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň

Nejdůležitějším přínosem pro žáky byla možnost vyzkoušet si širokou škálu výtvarných technik.
Díky hravému přístupu při výkladu látky se žáci ujistili, že tvořit může každý.
Projekt byl přínosný i pro učitele a jeho postupy budou využívány i nadále.

01/03/2019
Malba nůžkami / Využívá barevné papíry.
Z odstřižků tvoří obraz

Harmonika

Na konci projektu vzniklo 51 originálních leporel, která
představovala soubor veškerých žákovských prací.
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Reflexe učitelky:

„Klima třídy se nám u prvňáčků postupně utvářelo a atmosféra ve třídě byla při hodinách velmi
příjemná. Děti se setkávaly s novými metodami a technikami, které zatím ještě nepoznaly, a to
pro ně bylo velmi lákavé. Nikol měla vždy perfektně připravené pomůcky (tradiční i netradiční)
i úvod, který mnohdy odkazoval na historii, takže se děti dozvídaly nové informace, které si
spojovaly s přítomností. Za mě a kolegyni Stáňu velká spokojenost.“
Reflexe umělkyně:

„Jsem nadšená, prvňáčci sami sobě neustále dokazovali, že jim to jde. Spolupráce ve třídě byla
lepší, než jsem čekala, a nadchl mě zápal a spontánnost dětí.“
Čeho jsme dosáhli:
Žáci byli seznámeni s různými výtvarnými technikami a uměleckým světem s ohledem na jejich věk. Díky
hravému přístupu při výkladu látky se ujistili, že tvořit může každý. Všichni žáci si díky propojení češtiny
s výtvarnou výchovou lépe upevnili znalost písmen abecedy. Žáci se během projektu postupně rozvíjeli
a zdokonalovali v kompetenci komunikativní, sociální a pracovní i v kompetenci k řešení problémů. V nově
vzniklém kolektivu se vytvořily pozitivní sociální vazby. Pro všechny zapojené účastníky byl důležitý
prožitek z tvorby a z něj vyplývající svoboda sebevyjádření. Obě učitelky plánují nové výukové postupy
využívat i při další práci.
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7. B v rytmu
2. ZŠ Propojení, Sedlčany
třída: 7. B
předmět: hudební výchova
umělecká oblast: hudba
bubeník: Patrik Bartizal
učitelka: Gabriela Gyömberová
počet žáků: 30
Třídní projekt, na němž spolupracovali učitelka Gabriela Gyömberová a bubeník Patrik Bartizal, měl za
cíl podpořit kooperaci žáků, jejich komunikační kompetence a vytrvalost při práci na zadaných úkolech
a také pozitivní klima ve třídě. Žáci se seznámili se širokou paletou hudebních nástrojů i žánrů a učili se
vyjadřovat pomocí hudby. Učitelka s umělcem společně připravovali jednotlivé hodiny, vzájemně konzultovali postupy a při výuce se funkčně doplňovali.
Na začátku projektu žáci navštívili umělcovu zkušebnu, kde se seznámili s různými rytmickými hudebními nástroji, a začala se formovat společná idea roční spolupráce. Následující týdny žáci cvičili základní
techniku hry a učili se rytmickému a hudebnímu myšlení a cítění. V listopadu byl uspořádán třídní „bivak“
s přespáním ve škole. Třída vystoupila na sedlčanském masopustu, kde žáci s umělcem a učitelkou
doprovodili masopustní průvod. S pomocí zvukového technika žáci natočili profesionální zvukový záznam.
Nahrávky z této akce následně využila ZŠ Propojení a vložila je do svého studentského filmu, který měl
premiéru v místním kině v den ukončení projektu. V druhém pololetí proběhl ještě druhý společný „bivak“
zaměřený na stmelení třídního kolektivu. V květnu třída prezentovala svůj výstup na fotbalovém utkání SK
Sedlčany, kde jej mělo možnost vyslechnout (i zhlédnout) přibližně 500 diváků. Ve spolupráci s pedagogy
výtvarné výchovy žáci pracovali na tvorbě loga svého souboru, vytvořili si trička s tímto logem a také
vlajku. Celý projekt pak završila práce na společném videoklipu a vystoupení na školní zahradní slavnosti.

„Žáci dostávali informace o tom, co se bude dál při výuce dít, formou hádanek
a projevovali o to velký zájem.“
(Gabriela Gyömberová)
Příklad aktivit, jimž se žáci ve spolupráci s učitelkou a umělcem věnovali:
- práce s „říkačkou“ pro naučení se not,
- trénování rytmu,
- cvičení základní techniky hry,
- využití prostoru a akustiky školní budovy,
- natáčení videoklipu.
Reflexe učitelky:

„Důležité bylo seznámení se s umělcem a vychytání toho, jak spolu komunikovat.
Učili jsme se spolupracovat, nejenom tedy já a Patrik, ale společně s námi i žáci.
Naše práce byla závislá na možnostech a schopnostech žáků. S Patrikem jsme měli stanovené
cíle, ale museli jsme je upravovat v souvislosti s tím, co žáci byli reálně schopni dokázat.
Až když jsme to zjistili, bylo možné přesněji plánovat celý projekt. Důležité byly tedy dílčí
výstupy, které motivovaly nejen žáky, ale i nás. Když se nám podařilo žáky něco naučit, oni sami
měli radost, že mohou něco ukázat, ať už se jednalo o masopustní výstup, nahrávky v divadle
nebo závěrečnou prezentaci na zahradní slavnosti.“
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I. pololetí

7. B v rytmu

2. ZŠ Propojení, Sedlčany

13/11/2018
Bivak ve škole
Nácvik masopustního průvodu.

Učitelka a umělec vzájemně
úzce spolupracovali na přípravě hodin, vzájemně konzultovali postup při projektu
a doplňovali se při výuce.

05/03/2019
Vystoupení na masopustu,
doprovodný program
masopustního průvodu.

Cíle:
Žáci spolupracují na společném projektu.
Žáci komunikují a společně pracují na pohodové třídní atmosféře.
Učí se pomocí hudby vyjádřit.
Žáci se seznámí s širokou paletou hudebních nástrojů a žánrů.
Žáci se učí vytrvalé a dlouhodobé práci na projektu.

II. pololetí

7. B v rytmu

2. ZŠ Propojení, Sedlčany

05/04/2019
Nahrávání, záznam zvukové
stopy, práce s profesionálním
zvukařem v KDJS.

25/06/2019
Vystoupení na zahradní slavnosti
ZŠ, zahájení školní slavnosti k
příležitosti slavnostního rozloučení se se školním rokem.
Finální produkt projektu byl
plněn během celého školního
roku formou našich veřejných
vystoupení a pořízení zvukových a video nahrávek.
05/04/2019
Bivak ve škole
Příprava materiálu použitého
v klipu.

05/05/2019
Vystoupení na fotbale,
doprovodný program.
Nejdůležitější přínos pro žáky bylo zjištění, že
pro dosažení dlouhodobých cílů, je třeba týmová
a vytrvalá práce.
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Reflexe umělce:

„Již během května a června 2018 jsem absolvoval několik schůzek spolu s třídou
a snažili jsme se vytyčit si vizi a cíle našeho společného projektu pro příští školní rok.
Kolektivně jsme se shodli, že hlavním cílem našeho snažení bude třídní vystoupení
na zahradních slavnostech konaných na konci školního roku. Dále jsme řešili obsah a formu
tohoto vystoupení. Během prázdnin jsme s paní učitelkou konzultovali společné časové
možnosti a formu hodin. V září a říjnu jsme absolvovali několik hodin ve třídě bicích nástrojů
na ZUŠ, kde jsme se učili základy techniky, rytmického cítění, a především pochopení
systematiky práce s rytmem a čtení not, které ne všichni žáci ovládali. Postupně jsem
vypracoval pro žáky několik krátkých skladeb, které jsme začali studovat. Během prvních
měsíců projektu se ukázalo, že jsme si na začátku stanovili příliš mnoho cílů, které jsme
nebyli schopni v časové dotaci projektu zvládnout.“
„Mezi žáky se projevily viditelné rozdíly v pokročilosti jejich hudebních schopností.
Žáci, kteří již docházeli na hudební předměty do ZUŠ, začali být napřed před ostatními.
Také se téměř u všech žáků bez rozdílu začalo projevovat, že nejsou zvyklí na dlouhodobou
a systematickou práci bez okamžitě viditelných výsledků, kterou cvičení na hudební nástroje
vyžaduje. V reakci na tuto situaci jsme se v listopadu rozhodli uspořádat dvoudenní motivační
bivak ve škole spojený s celodenním nácvikem partů a rozdělením žáků do více skupin dle
jejich herních schopností. Žáky, kteří měli pocit, že se jim hudební část projektu nevede,
jsme zaúkolovali jinými, např. výtvarnými, dokumentárními či organizačními pracemi. Bivak
hodnotím velmi kladně, jako dobrou motivační pomůcku pro další práce na projektu. Pro
větší motivaci žáků jsme nově nastavili více krátkodobých cílů. První takovouto metou
bylo vystoupení na sedlčanském masopustu, kde jsme vedli masopustní průvod přes celé
centrum města, což se setkalo s velkým ohlasem. Na základě úspěchu našeho vystoupení
na sedlčanském masopustu si nás pozvali funkcionáři místního fotbalového klubu jako
bubenický doprovod na fotbalové utkání.“
Čeho jsme dosáhli:
Za nejdůležitější přínos projektu považují učitelka i umělec, že si žáci uvědomili důležitost týmové a vytrvalé práce pro dosažení dlouhodobých cílů. Žáci jsou nyní schopni společně věci plánovat, umějí rozdělovat role ve skupině, lépe komunikují, spolupracují a celkově projekt třídní kolektiv stmelil. Pro žáky
byl významný i dobrý pocit ze společného zakončení projektu jako odměna za odvedenou práci. Úkoly
kladené na žáky se SVP byly voleny individuálně dle dispozic každého daného žáka. Při práci na projektu
však nebyly patrné velké rozdíly mezi žáky se SVP a žáky bez SVP. Přístup, metody a techniky využívané při vzájemné spolupráci byly voleny dle okolností. Žáci se SVP měli možnost prokázat své kvality
v hodinách hudební výchovy i mimo ně a v rámci třídního kolektivu vystoupili ze svých rolí.

„Za největší přínos však považuji, že žáci se naučili základům systematické a dlouhodobé
práce. Podařilo se jim více semknout svůj kolektiv a v případě̌ potřeby táhnout za jeden
provaz. Žáci se SVP se během projektu velmi dobře začleňovali a bez výjimky byli
platnými členy našeho týmu.“
(Patrik Bartizal)
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Cesta do mytologie
2. ZŠ Propojení, Sedlčany
třída: 5. B
předmět: český jazyk, přírodopis, vlastivěda
umělecká oblast: výtvarné umění
výtvarnice: Vladimíra Křenková
učitelka: Iva Novotná
počet žáků: 28
Jako hlavní cíle projektu zvolily výtvarnice Vladimíra Křenková a učitelka Iva Novotná propojení českého
jazyka a výtvarné výchovy a seznámení žáků s novými výtvarnými technikami. Tématy byly objevení
objektu, oblast ekologie a ochrana zvířat. Celoroční systematická práce vycházela z knihy spisovatele
Geralda Durella Mluvící balík – společná cesta odhodlaných dětí za záchranu mytologie. Kniha je obrazem
a mementem za záchranu ohrožených druhů zvířat.
Umělkyně má jako ředitelka sedlčanské ZUŠ velké pedagogické zkušenosti, což se odráželo na systematickém vedení jednotlivých hodin, v nichž byl současně kladen velký důraz na svobodu projevu a výtvarný
experiment žáků. Se třemi žáky se SVP pracovaly učitelka a umělkyně individuálně.
V prvním pololetí žáci navštívili interaktivní výstavu Mluvící balík v písecké galerii Sladovna a také
fotoateliér, kde tvořili expozice a zkoušeli malování světlem. V druhém pololetí spolupracovali
s profesionálním sochařem v jeho ateliéru ve Vysokém Chlumci, kde vytvářeli sádrový reliéf. Ve třídě
měli žáci nástěnku mapující cestu projektu. V průběhu projektu bylo vytvořeno velké množství artefaktů,
které byly vystaveny u vstupu do školního dvora a prezentovány veřejnosti na konci školního roku v rámci
zahradní slavnosti. Žáci se podíleli na vytváření plakátu a pozvánek na tuto školní slavnost.

„Do výuky při tvorbě zařazujeme různá cvičení, například při společné práci s hlínou ve dvojicích
jeden představoval dobro a druhý zlo. Žáci spolu měli za úkol tvořit, aniž by spolu mohli mluvit.
Následně jsme se třídou diskutovali o psychologii tvarů. Žáci často pracují ve skupinkách,
do kterých je rozdělujeme podle různých, pro ně nepředvídatelných klíčů.“
(Vladimíra Křenková)
Žáci si ve spolupráci s učitelkou a umělkyní vyzkoušeli následující techniky:
- portrét (plastický portrét Geralda Durella),
- kombinovaný otisk (téma cesty, práce s tělem),
- mozaika (kombinace individuální a skupinové práce, vytvoření mozaiky na školním dvoře),
- land art, práce v plenéru (brána do světa mytologie, práce s přírodninami),
- výřezy a průsvity (stínové dílo, práce se světlem),
- plastika (téma dobro – zlo, práce s hlínou),
- grafika (monotyp),
- reliéf (odlitek sádry anděl),
- koláž (tvorba mapy mytologie suchou jehlou),
- fotografie (malování světlem),
- práce s odpadovým materiálem a ohněm (výroba bájných mořských příšer z plastu),
- velkoformátová malba akvarelem,
- textilní objekty (ryby a mořští živočichové),
- výřez a asambláž (karnevalová maska baziliška),
- kolorovaný vryp (téma svítání),
- práce s polystyrénem (zlatý kohout),
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- práce s kovovým odpadem (bájné zvíře),
- malba (monochronní zvětšenina dle vlastního návrhu),
- práce s kartonem a řezem (mytologické zvíře),
- černobílá malba (kulisy).

Reflexe učitelky:

„Hodiny výtvarné výchovy s Vladimírou Křenkovou nám přinesly spoustu krásných vzpomínek
a inspirací. Vlaďka měla celý roční projekt výborně připravený a na všechny její pestré hodiny
se celá třída vždy těšila. V šestém ročníku bude s touto třídou pracovat i nadále. Spolupráci
jsme zahájili exkurzí do Sladovny v Písku a končili vernisáží našich uměleckých děl na zahradní
slavnosti. Hodiny probíhaly nejen ve školním ateliéru a v přírodě, ale i ve fotoateliéru či
u pana sochaře. Pracovali jsme s různým materiálem a používali zajímavé výtvarné techniky.
Z každé dvouhodiny vznikla pozoruhodná díla. Vlaďčiných skvělých nápadů využívají i některé
kolegyně na 1. stupni a vychovatelky ve školní družině, připravuje pro nás úžasné semináře.
Díky za takové umělce do škol i za celý váš projekt.“

Reflexe umělkyně:

„Nejdříve jsme se zaměřili na autora a na sebe sama. Kdo jsme a co chceme v životě dělat.
Zaměřili jsme se na cestování, nejen na mapě, ale i v sobě. Druhým motivem byl balík, cestovní
pošta a překvapení. Co vše se dá schovat, ukrýt a poslat. Největším tématem byla bájná
zvířata, dobro a zlo. Proč lidé pomáhají, ekologické problémy a jak můžu pomoci já sám.
Rozvoj fantazie a vlastního přístupu. Cílem bylo ukázat žákům a paní učitelce různé výtvarné
přístupy a techniky. Propojit příběh a výtvarnou výchovu, začlenit je do češtiny a přírodopisu.
Dotkli jsme se i vlastivědy. Cílem bylo i propojit školu s dalšími umělci – sochaři a vytvořit objekt.
Žáci si po celou dobu psali deník.“
„Doufám, že koncepční, pečlivé plánování projektu s paní učitelkou základní školy povede
k další podobné práci propojení předmětů, výtvarna a silného příběhu odpovídajícího věkovému
stupni žáků na I. stupni. Z mého pohledu určitě u dětí došlo k osvojení si technik a rozšíření
jejich představy, jak nabízené téma zpracovat.“
Čeho jsme dosáhli:
Hlavním přínosem třídního projektu je viditelný posun ve výtvarném přístupu u všech žáků k jednotlivým
tématům, zlepšení zručnosti a nově nabyté vědomosti o mnohých uměleckých technikách, a to včetně
jejich možného uplatnění v praxi. Díky vědomému dodržování individuálního přístupu ze strany umělkyně
i učitelky došlo ke zlepšení manuálních schopností, technických dovedností a rozvoji kreativního přístupu
žáků při řešení úkolů.
Žákům se podařilo proniknout do díla a získat více informací o mytologii. Společné zážitky a pravidelná
skupinová práce pomohla k většímu stmelení kolektivu, především žáků se SVP a ostatních. Žáci se také
po celou dobu trvání projektu učili dělat vlastní návrhy, společně věci realizovat a také je hodnotit. Pro
učitelku byla obohacující osobnost umělkyně a seznámení se s novými technikami a přístupy, které může
při výuce využít i v budoucnu.
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Cesta do mytologie
2. ZŠ Propojení, Sedlčany
20/09/2018
Exkurze Písek
Výstava
Mluvící
19/9/2018
balík
Plastický
portrét
G. Durella

10/10/2018
Cesty, balíčky – otisk
Kombinovaný otisk
Cíl:
Seznámení s tvorbou
Geralda Durella,
propojení ČJ a VV,
objevení nových
výtvarných technik,
objevení objektu,
spolupráce se
sochařem, ekologie
a ochrana zvířat.
Celoroční systematická práce
na jednom tématu.

17/10/2018
Mozaika
na šk. dvoře
Reliéf

19/12/2018
Odlitek sádry anděl – reliéf
23. 11. 2018
Mapy – koláž
Písmo

31. 10. 2018
Brána do světa Mytologie
Landart - práce v planéru

30/01/2019
Bájné ryby-plastové objekty
Práce s odpadovým materiálem a ohněm

I. pololetí

14/11/2018
Dobro – zlo
Práce
s hlínou
Artefeletika
Plastika

12/12/2018
Monotyp
Grafika

09/01/2019
Ostrovy
Suchá jehla –
mapa
Mytologie
Koláž a grafika
16/01/2019
Malování
světlem
Fotografie

Cesta do mytologie
2. ZŠ Propojení, Sedlčany
27/02/2019
Bazilišek
Karnevalová
maska
Výřezy
Asambláž

16.1.2019

20/02/2019
Ryby a mořské
živočichy
Objekt z látky
Textilní objekty

27/02/2019
Ryby a mořské živočichy
Objekt z látky
Textilní objekty

15/05/2019
Studijní monochronní
malba dle vlastního
návrhu
Zvětšenina
malba
22/05/2019
Akvarel, kombinovaná
technika –
oživlá rostlina
Ilustrativní zásady
tvorby

06/03/2019
Svítání – malba do rytu
Kolorované vrypy

20/03/2019
Zlatý kohout
Práce s polystyrénem
objekt

06/03/2019
Svítání – malba do rytu
Kolorované vrypy

II. pololetí
25/05/2019
Vernisáž a výstava
Instalace a vernisáž

10/04/2019
Bajné zvíře
Kovový odpad
Objekt dle návrhu

16/04/2019
Routa
Práce ve skupinách,
otisk, drát, semínko,
muchláž, asambláž

24/04/2019
Sochařský ateliér
Vysoký Chlumec
sádrový reliéf
Exkurze
Práce
s odborníkem

27

Ronja na Strossu
ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám.
třída: 6. B
předmět: český jazyk a literatura
umělecká oblast: divadlo
herečka: Jana Štíplová
učitel: Martin Provazník
počet žáků: 23
Ve fázi plánování se rozhodli učitel Martin Provazník a herečka Jana Štíplová zaměřit projekt na problematiku mezilidských vztahů (ve třídě, mezi spolužáky a kamarády, v rodině i dalších kolektivech), spolupráce, rozvoje soustředění, hledání vlastního názoru a jeho obhajoby. Dále bylo cílem rozvíjet komunikační
kompetence žáků, a to především slovní a písemné vyjadřování (slovní zásoba, mluvení na veřejnosti
s přípravou i improvizovaně, seznámení se s různými literárními žánry a jejich vyzkoušení si v praxi).
V průběhu projektu byly formulovány ještě dva nové cíle, a to zapojit všechny žáky během hlasitého
čtení a pořídit s žáky zvukový záznam dramatizace knihy Ronja, dcera loupežníka a tento audiozáznam
doprovodit tematickými fotografiemi, na nichž žáci ztvární obrazy z příběhu.
Umělkyně a učitel společně připravovali a vedli jednotlivé aktivity, z učiva vytipovávali obsah vhodný
pro projekt. Projektu se třída věnovala dvě hodiny týdně. V rámci inkluzivního prostředí školy pracovali
s žáky se SVP stejným způsobem jako s ostatními žáky a pokoušeli se hledat a rozvíjet jejich přirozený
potenciál. Informace o projektu byly sdíleny v rámci metodických sdružení pracovní skupiny revizí ŠVP.
Do projektu se při vytváření finálního výstupu zapojil také učitel přírodopisu.
Žáci pracovali s románem Astrid Lindgrenové Ronja, dcera loupežníka v návaznosti na probírané učivo
a zaměřili se také na související témata (např. porovnání romantické a reálné podoby života loupežníků).
Na začátku výuky zařazovala umělkyně „rozehřívací hry“ určené k rozvoji fantazie a k podpoře spolupráce
a pozornosti. Žáci se postupně seznamovali s literárními žánry jako pověst, legenda, mýtus či pohádka
a pracovali s různými literárními žánry (např. lyrika, epika, lidová slovesnost nebo komiks).
Třída navštívila divadelní představení v Divadle Kampa a literárně-dramatické oddělení ZUŠ Taussigova, kde proběhlo nahrávání zvukového záznamu a fotografování živých obrazů. Výsledným produktem třídního projektu byla rozhlasová hra Ronja, dcera loupežníka doplněná kostýmovými fotografiemi
žáků v dramatických situacích, jejíž prezentace proběhla v rámci školního festivalu STROSSART FEST
ve Studiu Alta.

Žáci si ve spolupráci s učitelem a umělkyní vyzkoušeli následující techniky:
- vytváření improvizovaných živých obrazů a zvukových strojů,
- skládání ukolébavky,
- vytváření osnovy,
- vytváření a doplňování dialogů,
- tvorba příběhu a vypravování,
- rozehrání obrazů v jednoduché scénky,
- fotografování živých obrazů (i v kostýmech),
- vytváření komiksů,
- realizace hlasitého čtení,
- manuální výroba nadpřirozených bytostí z knihy, jejich popis a popis pracovního postupu,
- realizace scénického čtení dramatizace příběhu,
- nahrávání rozhlasové hry.
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Ronja na Strossu

I. pololetí

ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám.

Cíle:
Vytvořit s žáky zvukový záznam dramatizace knihy Ronja,
dcera loupežníka a takto vzniklý audiozáznam doprovodit tematickými
fotografiemi, na kterých žáci ztvární jednotlivé situace z příběhu.
Zapojit všechny žáky během hlasitého čtení.

Ronja na Strossu

II. pololetí

ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám.

02/03/2019
Návštěva divadla Kampa
Návštěva divadelního představení
Ronja, dcera loupežníka

20/06/2019
Prezentace rozhlasové hry
Zakončení projektu s žáky v ZŠ

13/06/2019
Nahrávání zvukového záznamu
Fotografování živých obrazů
v ZUŠ Taussigova
Návštěva literárně-dramatického
oddělení ZUŠ Taussigova a vytváření
finálního výstupu

26/06/2019
STROSSART FEST
ve Studiu Alta

Slavnostní zakončení projektu
s žáky ve třídě

Krátká prezentace výstupu
v rámci školního festivalu
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Reflexe učitele:

„Spolupráce s umělkyní fungovala dobře, dařilo se nám držet kontinuitu výuky. Byl jsem
spokojen s výběrem umělecké oblasti i tématu. Umělkyně Jana se snažila vymýšlet zajímavé
a přirozené aktivity a zařazovala hry. S třídou jsme měli jednou týdně dvouhodinový blok.
Plán konkrétních aktivit jsme si nastavovali na tři týdny dopředu a ještě jsme se vždy
setkávali půl hodiny před výukou.“
Reflexe umělkyně:

„Pojali jsme to s žáky jako práci se společnou knížkou a objevili v ní třeba téma kamarádství,
které bylo pro třídu velmi aktuální. Na začátku vymýšleli ukolébavku pro Ronju a pár z nich
ji dokonce zazpívalo. Hodně jsme se věnovali čtení před třídou, kdy každý žák dramatizoval
kousek příběhu a interpretoval ho. Práce byla náročnější, než jsem čekala, žáci byli spíše
uzavření, ale zároveň mě překvapilo, na jak vysoké tvůrčí úrovni někteří jsou.“
Čeho jsme dosáhli:
Učitel a umělkyně ocenili zapojení všech žáků do společné aktivity hlasitého čtení, zlepšení spolupráce
mezi nimi, získání nových zkušeností (například s nahráváním zvukového záznamu, scénickým čtením)
a zboření sociální bariéry a obav z projevu ve skupině. U některých žáků se zvýšila motivace, proběhlo
sebepřekonání a následné zapojení se v rámci skupinových aktivit. Zlepšilo se také soustředění žáků při
práci a dodržování nastavených pravidel.
Podle učitele došlo během projektu ke zlepšení u všech žáků napříč všemi klíčovými kompetencemi. Největší posun nastal u plynulosti čtení nahlas i v duchu, tvorby vlastního psaného textu, komunikačních
dovedností, samostatnosti a sociálního cítění.
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Umění odpadu
ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám.
třída: 6. A
předmět: informatika, občanská výchova
umělecká oblast: výtvarné umění
výtvarnice: Kristýna Šraierová
učitel: Marcel Gabriel
počet žáků: 19
Cílem projektu, na němž spolupracovali umělkyně Kristýna Šraierová a učitel Marcel Gabriel, bylo naučit
žáky tvořit jinak a přemýšlet nad ekologií a odpadem, který vyprodukují, a jeho tříděním. Žáci se SVP v rámci
projektu pracovali jak samostatně, tak především v týmech. Rozřazování všech žáků do skupin se měnilo
a vycházelo z náhodného výběru nebo z dovednostního/znalostního klíče. Na úvodní hodině se žáci formou prezentace seznámili se základní myšlenkou i cíli projektu a byla jim představena tvorba současných
umělců, kteří využívají odpad při své práci. Žáci inspirováni touto prezentací následně vytvářeli myšlenkovou
mapu pro naplánování vlastních aktivit a seznámili se s materiály pro uměleckou práci (plasty, papír, sklo
aj.). S umělkyní a učitelem si vymezili hranice toho, co mohli shromažďovat. Tyto předměty se pak po dobu
projektu využívaly pro tvorbu či výrobu vlastních nástrojů, jako např. palet, štětců, matric a pláten.
Každou hodinu se třída věnovala jinému materiálu a možnostem jeho využití. Žáci tak měli prostor, aby se
podíleli na procesu vymýšlení dalších možností použití materiálů. Veškeré činnosti vedené umělkyní sloužily
především k podnícení fantazie žáků, jejich zvídavosti a také k odbourání hranic konvenčního přemýšlení
o věcech a materiálech kolem nás. Během projektu se žáci nechali inspirovat návštěvou expozice Kathariny
Grosse Zázračný obraz v Národní galerii Praha a expozice Petra Písaříka v Rudolfinu. Součástí práce ve
veřejném prostoru byl i tzv. Art Trip, při němž třída mapovala sochy v ulicích Prahy. V druhém pololetí se
žáci zaměřili na práci s materiály, které je nejvíc zaujaly, a věnovali se tvorbě finálního díla – 3D modelu
zázračné kostky, který byl určen pro mezinárodní přehlídku Pražské Quadriennale 2019. Práce vznikaly
individuální i ve skupinkách. Završením projektu byla tedy prezentace děl na přehlídce a také závěrečná
výstava pro veřejnost ve studiu Alta v rámci druhého ročníku školního festivalu VideoStross ART Fest.

„Oživovali jsme mrtvé předměty a pracovali s odpadním materiálem i věcmi z okolí žáků.
Snažili jsme se je motivovat, aby se více dívali kolem sebe a uvědomili si, z čeho všeho lze
udělat například skulpturu. Důležité bylo také, aby si uvědomili, jak umělecký svět reaguje
na reálný svět, a pochopili nutnost stanovit záměr svého díla: Proč to dělám? Je to dílo?“
(Marcel Gabriel)
Žáci se ve spolupráci s učitelem a umělkyní věnovali následujícím aktivitám a technikám:
– seznámení se s konceptem Trash Art,
– poznávání materiálů: přírodniny vs. umělé materiály (papír, sklo, plast, kov, dřevo, vata),
– otisk (výroba nástrojů pro tvorbu z různých materiálů, série experimentálních grafik vytvořených pomocí
otisků přírodnin, kartonů, plastů, hraček, víček, molitanových vycpávek aj.),
– velkoformátová malba (kompozice, harmonie, řád vs. chaos, improvizace),
– práce s barvou (teorie barev, psychologické působení, vyjádření emocí),
– kompozice (práce s materiály, adjustace díla),
– myšlenková mapa (ideové sdílení, inspirace, brainstorming),
– malba (od skici po finální dílo),
– scénografie (prostorové zobrazení, téma zázrak),
– 3D zobrazení (práce s materiály),
– socha (umění ve veřejném prostoru, práce s hmotou, modelace tvaru),
– animace (statická vs. dynamická forma vyjádření, tvorba příběhu amorfních forem).
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Reflexe učitele:

„Snažili jsme se zbourat systém frontální výuky a věcí s ní spojených, protože žáci
pak mají větší důvěru v učitele a nepracují pro výkon, ale protože informace potřebují.
S žáky jsme probírali i záměry materiálů a jejich společenské a ekologické dopady.
Kristýna dělala skvělé přípravy na hodiny a určitě byla výhoda, že sama učí, takže jsem
v ni měl absolutní důvěru a spolupráce velmi dobře fungovala. Když aktivitu v hodině
vedla umělkyně, bylo pro mě jako učitele dobré, že jsem měl prostor sledovat třídu.
Na začátku jsme museli zapracovat na ,odstyďovacím‘ procesu.“
Reflexe umělkyně:

„Celý projekt Umění odpadu jsme zahájili návštěvou kulturní instituce, a to sice výstavou
Petra Písaříka, která měla za úkol žákům rozšířit obzory ohledně využití různých materiálů
při vytváření děl. Žáci se už tehdy projevili jako velice aktivní a otevření umění, nebáli se
interpretovat díla a sami si je důkladně prohlíželi. Poté jsme tedy začali experimentovat
s různými prostředky a materiály. Celé akci předcházel sběr materiálů, kdy žáci ze svých
domovů přinesli čistý odpad, ne špinavé odpadky z popelnice, ale vyčištěné odpady,
které sami vyprodukovali, nebo nadbytečné věci na vyhození. Poté proběhl brainstorming,
kdy jsme si odpady roztřídili na skupiny a bavili se i o jejich recyklaci. Vznikly různé
kategorie od papíru, textilu, plastu po kovy, elektro atd.“
„V celém projektu šlo o to, aby se žáci otevřeli různým materiálům a nebáli se
experimentovat, aby se zbořily představy, že socha musí být figurální z mramoru nebo
obraz namalovaný štětcem. Snažili jsme se v nich probudit fantazii a otevřít je vůči světu
umění. Přemýšlet nad sochami ve veřejném prostoru, nad interpretací děl, vzbudit v nich
zájem navštěvovat kulturní instituce a také prohloubit zájem o ekologii. Myslím, že daný
experiment se povedl. Žáci se na konci projektu nebáli interpretovat abstraktní i konceptuální
díla, dokonce je i sami vytvářet nebo malovat obrazy jinak. Pan učitel je navíc sám umělec,
uměl se třídou výborně pracovat a díky tomu bylo sociální klima třídy dobré.
Já jsem se od něj učila, jak má moderní učitel vypadat.“
Čeho jsme dosáhli:
Koncepce projektu a zvolené aktivity byly na základě zpětné vazby od žáků velmi pozitivně vnímány.
Hodiny vedené umělkyní a učitelem poskytly kreativní a bezpečný prostor, v němž mohla třída experimentovat. Žáci byli při výuce aktivní, dokázali se bez problémů zapojit do týmových aktivit a uvnitř týmů
komunikovat, inspirovali se navzájem a jeden druhému pomáhali.
U žáků došlo ke zlepšení tvůrčích dovedností, posílení kompetence k řešení problémů i kompetence
komunikativní, sociální a občanské. U žáků se SVP se navíc posílila kompetence k učení a začali se bez
větších problémů zapojovat do týmových realizací. Žáci obecně překonali své „vnitřní bloky“, získali větší
sebevědomí a začali vnímat odpovědnost za vytvořená umělecká díla. Dokázali své dílo interpretovat
a obhájit. Vytvořili si pozitivní vztah k tvůrčímu procesu, přestali se bát experimentovat a dokázali pracovat jako jeden tým. Postupně objevili taje umělecké tvorby a začali chápat význam umění jako takového.

„Hlavní úspěch, který v projektu spatřuji, pro mě bylo to, že se žáci naučili tvořit abstraktně.
Ze dvou variant možného zpracování si dobrovolně vybírali právě to abstraktní.
Nebáli se toho.“
(Kristýna Šraierová)
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Odpad jako umění / Odpad v umění
ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám.
13/12/2018
Kompozice, harmonie,
řád a chaos, improvizace
+ art tools

10/01/2019
Teorie barev, psychologické působení
Vyjádření emocí
Práce s barvou, vyjádření emocí, hledání obsahu – paralela
s moderními výtvarnými směry, vytváření textury
20/12/2018
Kompozice, harmonie, řád
a chaos, improvizace
Art happening

Výroba nástrojů pro
tvorbu z nejrůznějších
materiálů,
které zanechávají stopu

10/0 1/2019
Teorie barev, psychologické působení
Vyjádření emocí

08/11/2018
Poznávání materiálů
Přírodniny x umělé materiály

Velkoformátová malba
ve skupinách

Co je to papír, sklo, plast, hliník,
kov, dřevo vata … charakter,
vlastnosti + možnosti práce
s nimi

25/10/2018
Seznámení žáků s projektem, prezentace Trash
Art

15/11/2018
Poznávání materiálů
Přírodniny x umělé materiály
Tvorba vlastní vizitky + prezentace

Tuto hodinu žáci byli
seznámeni s umělcem
a plánovanými aktivitami a myšlenkou projektu.

22/11/2018
Exkurze do galerie/ NG Praha
K. Grosse
Návštěva expozice +
workshop

06/12/2018
Druhy umění – otisk
Prezentace současných
forem umění v návaznosti
na další tvorbu žáků

I. pololetí

Odpad jako umění / Odpad v umění
ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám.

07/02/2019
Myšlenkové mapy –
hledání tématu,
inspirace,
brainstroming

14/03/2019
Práce s materiály
(prostorové vnímání – 3D zobrazení)
21/03/2019
Práce s materiály
(prostorové vnímání – 3D zobrazení)
Scénografie – zpracování tématu
Zázrak, prostorové zobrazení

Příprava na další
fázi tvorby, ideové
sdílení

11/04/2019
Co je to socha?
Umění – veřejný prostor
Prezentace tématu– diskuse nad tématem,
vlastní postoje a interpretace

14/02/2019
Velkoformátová malba
Od skici po finální dílo

25/04/2019
Art trip – sochy ve veřejném prostoru

Skupinová práce na zvoleném
tématu. Proces samotné tvorby
28/02/2019
Velkoformátová malba
Od skici po finální dílo
Skupinová práce na zvoleném tématu
Proces samotné tvorby

II. pololetí

28/03/2019
Práce s materiály
(prostorové vnímání –
3D zobrazení)
Scénografie – zpracování
tématu
Zázrak, prostorové zobrazení

07/03/2019
Práce s materiály
Scénografie – zpracování
tématu Zázrak,
prostorové zobrazení

„Umělecký výlet” v ulicích Prahy,
mapping soch + fotodokumentace
30/05/2019
Práce s materiálem, statika
a dynamika v procesu tvorby
Nahlédnutí do procesu animace,
statické a dynamické formy
vyjádření
26/06/2019
VIDEO STROSSART FEST 2019
Závěrečná týmová prezentace
projektu
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Část II
Souhrnné informace
o projektech
Vedle třídních projektů, které jsme podrobně popsali na předchozích
stránkách, byly realizovány ještě následující třídní projekty.
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Putování s duchy
ZŠ Na Podlesí, Kadaň
třída: 2. B a 4. B
Umělkyně Karolína Hadrávková společně s učitelkami Věrou Tomanovou a Veronikou Parkanovou realizovaly projekt Putování s duchy ve 2. a 4. třídě, a to v rámci předmětů český jazyk, prvouka, tělesná,
hudební a výtvarná výchova. Na projektu spolupracovalo celkem 42 žáků (6 se SVP) a aktivity byly
záměrně zaměřeny na propojení dvou věkově rozdílných skupin a podporu jejich spolupráce. Hlavním
cílem pak bylo zapojení pohybu a tvořivé taneční výchovy do výuky. Dále vnesení zážitku do výuky,
podpora verbální a neverbální komunikace mezi žáky a rozvoj jejich kreativity. Žáci se SVP se s ohledem
na své možnosti podíleli na projektu stejným způsobem jako ostatní žáci. Učitelky ani umělkyně skupinu
na jejich omezení zvlášť neupozorňovaly.

I. pololetí

Putování s duchy
ZŠ Na Podlesí, Kadaň
třída: 2. B a 4. B

19/10/2018
Dopolední
promítání filmu
Ať žijí duchové!
v ZUŠ
Aktivní zhlédnutí
filmu – průběžné
pokládání otázek
k příběhu

02/05/2019
Návštěva Divadla
rozmanitostí
v Mostě –
představení
Ať žijí duchové!
Zhlédnutí představení, následná
reflexe návštěvy
divadla, povídání
o příběhu, kostýmech, hudbě,
rekvizitách

Cíl:
Zapojení pohybu a tvořivé taneční výchovy do výuky českého jazyka, prvouky,
hudební, tělesné a výtvarné výchovy. Vnesení zážitku do výuky,
podpora verbální a neverbální komunikace mezi žáky a rozvoj kreativity žáků.

Při fázi plánování bylo velmi náročné najít společné téma, které by měly obě třídy v tematických plánech.
Inspiračním zdrojem pro projekt se stal známý film Ať žijí duchové! a jeho příběh se prolínal společnými
hodinami. Žáci se učili pomocí různých pohybových a prostorových her osvojit si správné držení těla,
vnímat rytmus, reagovat na hudbu a vyjádřit ji jednoduchým pohybem. Současně spolupracovali mezi
sebou a učili se vnímat kamarády kolem sebe. Na necelý rok se tedy předměty tělesná a hudební výchova
proměnily ve výchovu pohybovou. Závěrečný výstup – krátké pohybové vystoupení s názvem Putování
s duchy – žáci prezentovali na školní akademii Jarní vínek. Do vystoupení byly zakomponované pohybové
hry, na nichž v hodinách pracovali, a tři pohybové obrazy, které byly propojené mluveným slovem dvou
průvodců, zástupců obou tříd. Repríza vystoupení se konala v rámci závěrečného vystoupení tanečního
oboru ZUŠ. O průběhu celého projektu informoval paraván v atriu školy, kde si mohli další žáci a učitelé
prohlížet dokumentaci projektu skrze fotografie a kresby žáků.
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„Vést skupinu 42 dětí bylo velmi náročné, a to zejména kvůli udržení pozornosti a soustředění
se na práci. Součástí našich setkání byly proto strukturované improvizace, které poskytovaly
prostor pro kreativitu, ale současně měly předem přesně daný úkol. Paní učitelky byly
zpočátku v roli pozorovatelek. S blížící se závěrečnou prezentací a s nácvikem vystoupení
pomáhaly s organizací a udržením pozornosti žáků. V hodinách výtvarné výchovy vytvářely
s žáky rekvizity a kostýmy. Zorganizovaly výlet do mosteckého divadla na představení
Ať žijí duchové!, v němž se propojovala činohra s tancem, živou hudbou, zpěvem a loutkami.
Výchovným záměrem bylo zejména vidět herce v akci, neboť zanedlouho si žáci role vyměnili
a také se stali v rámci naší prezentace hlavními aktéry na jevišti.“
(Karolína Hadrávková)
Za největší přínos projektu považují obě učitelky skutečnost, že se žáci setkali s uměním. Tím, že nástrojem
bylo tělo a jeho pohyb, vystoupila většina z nich ze své komfortní zóny. Poznali sami sebe i spolužáky
z jiného úhlu, v jiných situacích. Díky vytváření závěrečného vystoupení se žáci naučili nést zodpovědnost za společné dílo. Po hodinách vedených umělkyní začaly učitelky zařazovat pohybové aktivity i do
své samostatné výuky. Jejich hodiny se tak staly živějšími a kreativnějšími jak pro ně, tak pro žáky. Žáci
začali vnímat učivo intenzivněji a pozorněji. V oblasti klíčových kompetencí projekt podpořil především
kompetenci k učení, k řešení problémů, pracovní kompetenci a sociální kompetenci. Žáci z dvou věkově
odlišných skupin se naučili vzájemně komunikovat a spolupracovat. U žáků se SVP pozorovaly učitelky
největší rozvoj v oblasti sociálních kompetencí, došlo také ke zvýšení jejich pozornosti a skutečný zájem
o projekt. Učitelky vnímaly i větší toleranci a sounáležitost.

II. pololetí

Putování s duchy
ZŠ Na Podlesí, Kadaň
třída: 2. B a 4. B

říjen 2018 - květen
2019
Prezentace
projektu v átriu
školy – paravan
Dokumentace
projektu pomocí
fotografií,
doplněné
kresbami žáků
a vlastními
pravidly
chování
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29/05. 2019
Závěrečná prezentace
Vystoupení v rámci
školní akademie
01/04/ – 28/5/2019
Výroba rekvizit
a kostýmů
Vlajky tříd,
duchové,
sukýnky, trička

17/06/2019
Účast našich žáků
na závěrečném
vystoupení tanečního
oboru ZUŠ
Žáci měli zájem
předvést své
vystoupení
i v ZUŠ (repríza)
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Zeměpisné dokumenty
ZŠ Korunovační, Praha 7
třída: 7. A
Hudebník Jaroslav Raušer a učitel Josef Vališ spolupracovali na projektu Zeměpisné dokumenty se třídou
7. A v rámci předmětů zeměpis, občanská výchova a hudební výchova. Ve třídě bylo celkem 29 žáků
(6 se SVP). Hlavním cílem projektu bylo zapojit právě zeměpis a občanskou výchovu do kreativní tvorby
a ukázat žákům, že tvůrčím způsobem lze přistupovat i ke škole, resp. k učení. Náplň a obsah jednotlivých
setkání vytvářeli učitel a umělec společně.
Třída byla rozdělena na 4 produkční celky s jasně nastavenými vnitřními kompetencemi. Tyto skupiny tvořily čtyři odlišné dokumentární filmy, které se věnovaly obsahu probíraného učiva ze zeměpisu a občanské
výchovy (např. video Antarktida nebo animovaný film Afrika doplněný dabingem a hudbou). Vzniklé filmy
byly prezentovány v rámci Kulturotéky rodičům a dalším žákům ze školy a jsou ke zhlédnutí na YouTube.
Žáci se SVP vytvořili vlastní produkční skupinu, která dostala specifické zadání. Tito žáci v průběhu projektu projevili vysokou míru motivace a aktivně spolupracovali. Výjimkou je jeden žák, který preferuje
samostatnou práci, což mu bylo umožněno.

„Projekt v naší třídě je pozoruhodný, jsem překvapen. Projekt není hudební, i když já i pan učitel
jsme hudebníci. Chceme především dovést žáky k hravosti. Jakmile dáme možnost vyprávět
příběh, žáci zapomenou na všechno. Třída se rozdělila na čtyři týmy podle kontinentů. Každá
skupina dělá dokument z jiného koutu světa.“
(Jaroslav Raušer)
K dosaženým cílům patří podle pozorování učitele a umělce rozvoj sociálních kompetencí (např. zlepšení
spolupráce) a zvýšení motivace žáků se SVP. Obecně u většiny žáků došlo k rozvoji kompetence k řešení
problémů a komunikační kompetence. Projekt podpořil vzájemnou toleranci, při práci ve třídě se zlepšilo
klima a snížila se hlučnost žáků až do stavu týmové zaujatosti tvorbou a zapálenou komunikací mezi
jednotlivci.
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Zeměpisné dokumenty
ZŠ Korunovační 8, Praha 7

03/09/2018 – 02/10/2018
Přípravy
Plánování, rozdělování do skupin,
rešerše
Individuální péče, dovysvětlování, prostor
pro samostatnou práci,
pomoc se začleněním do skupin

Zeměpisné dokumenty
ZŠ Korunovační 8, Praha 7

04/01/2019–13/06/2019
Natáčení, střih
Práce ve skupinách
Každá skupina má jiné
tempo i aktivity

I. pololetí

05/10/2018 – 21/12/2018
Práce na scénářích
Sepisování průběhu dokumentů

II. pololetí

14/06/2019
Kulturotéka
Finální prezentace
výsledných dokumentů
pro školu i veřejnost
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Cestování po zemích a divadlo
ZŠ a MŠ Potštát
třída: 7. a 8.
Hudebnice Jana Kozubíková a učitel Robert Pokorný spolupracovali na projektu Cestování po zemích se
7. třídou v rámci předmětů zeměpis, dějepis a informatika. Ve třídě bylo celkem 16 žáků, z toho 3 žáci se
SVP. Hudebnice Michaela Kuželová a učitelka Miroslava Sosíková spolupracovaly na projektu Divadlo
s 8. třídou v rámci předmětů český jazyk, rodinná výchova a výtvarná výchova. Ve třídě bylo celkem
13 žáků, z toho 3 žáci s vývojovou poruchou učení.
Hlavním cílem třídních projektů bylo rozvíjet kompetence žáků tak, jak jsou definovány v RVP pro základní
vzdělávání. Při práci se žáky se SVP se do projektu zapojovala i školní výchovná poradkyně, která
spolupracovala také s rodiči žáků. Nové nápady a náměty pro zapojené třídy dávali také další učitelé
z II. stupně. Díky tomu, že se jedná o malou školu, je pro učitele možné „být vtažen do práce všech kolegů“.
Žáci 7. třídy se v rámci projektu věnovali především zeměpisnému tématu světadílů a vybraným zemím
z Asie, Afriky, Ameriky a Evropy. Učili se pracovat s informacemi a vedle původní i současné hudby se
zabývali obyvatelstvem, historií či povrchem jednotlivých kontinentů. Jako finální výstup žáci zpracovávali
dokumenty obsahující zjištěné údaje a poznatky, v prostorách školy následně proběhla jejich výstava
pro žáky a učitele z celého II. stupně. Žáci 8. třídy zpracovávali vlastní knihu. Jako předlohu použili knihu
Dana Browna Šifra Mistra Leonarda. Pro svůj divadelní výstup v kostýmech namalovali a postavili kulisy.
Představení předvedli před spolužáky a pedagogy z II. stupně.

„Žáci na mě reagovali úžasně. I když nebyli vždy do práce motivovaní, opravdu spolupracovali.
Náš projekt byl zaměřen na poznávání států podle místní hudby. Pan učitel upřednostňoval
moderní hudbu či popmusic, já si přála představovat i více vážné hudby. Pan učitel učil
po světadílech, představoval jednotlivé země a udělal úvod do jejich historie. Následně si
žáci mohli vybrat hudební interprety a pouštěly se hudební ukázky. Poté žáci na počítačích
vyhledávali odkazy a zdroje. Výstupem projektu byly tištěné sešity se všemi informacemi.“
(Jana Kozubíková)

U žáků obou tříd se během projektu projevila především větší samostatnost při práci a v přístupu k vědomostem. Žáci rozvíjeli své kompetence k učení, kompetence komunikační a kompetence sociální – zvládli
lépe formulovat své myšlenky a názory, účinně diskutovat a argumentovat a získané/vyhledané informace
efektivně využívat v procesu učení.
Žáci se SVP podle učitelů a umělců poznali, že se mohou učit a získávat vědomosti i jiným způsobem,
než na jaký byli do té doby zvyklí. Podíleli se na utváření příjemné atmosféry ve třídě, zlepšila se jejich
spolupráce se spolužáky při řešení úkolů. Učili se více naslouchat ostatním a ocenit jejich zkušenost.
Zlepšilo se také jejich porozumění různým druhům textů.
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I. pololetí

Cestování po zemích
ZŠ a MŠ Potštát
třída: 7.

10/ 10/ 2018
Projektový den
Zahájení, probrání
projektu a výklad
o projektu

24/10/2018
Projektový den
Začínáme pracovat
ve skupinách
Rozdělení rolí
Ukázky
25/10/2018
Koncert
Návštěva koncertu
ZUŠ Potštát

21/11/2018
Zakončení
1. části projektu

II. pololetí

Cestování po zemích
ZŠ a MŠ Potštát
třída: 7.

24/04/2019
Zakončení 2. části projektu
Zhodnocení projektu
Cestování po zemích

02/05/2019
Výstup při
koncertu ZUŠ –
mezinárodní koncert
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I. pololetí

Divadlo
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ZŠ a MŠ Potštát
třída: 8.

10
Za /10
há /2
je 01
ní 8
,p
ro
br
án
í

pr
oj
e

kt
u

a

24/10/2018
Začínáme pracovat
ve skupinách, rozdělení
rolí – ukázky

25/10/2018
Návštěva koncertu

21/11/2018
Zakončení 1. části projektu

Divadlo

ZŠ a MŠ Potštát
třída: 8.

01/06/2019
Výstup při koncertu ZUŠ
pro ZUŠ Open

13/03/2019

Projektový den
20/03/2019

Projektový den
17/04/2019

Projektový den
24/04/2019
Zakončení 2.části projektu
a zhodnocení projektu
Divadlo

II. pololetí
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Žáci pod vedením vyučující
namalovali a postavili kulisy
a oblékli kostýmy.

Co by mohlo být příště lepší?
(z poznámek umělců i učitelů)

Vyšší zájem rodičů
o třídní projekt a práci
jejich dětí obecně.

Vytvoření ucelenějšího
konceptu třídního projektu,
aby žáci mohli samostatně
pracovat a přinášet ještě
více vlastních návrhů
a nápadů.

Lépe motivovat žáky
do práce, aby byli ochotní
dělat i něco navíc.

Více času na aktivity.

Nastavení dílčích cílů
(nejen několik hlavních
celoprojektových).

Vyšší rozpočet pro realizaci
třídních projektů.
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Závěr
Kreativní učení nabízí žákům a učitelům kvalitní metody, které vedou k rozvoji kreativity, klíčových kompetencí, motivace žáků a také k lepšímu a komplexnějšímu pochopení znalostí. Rovněž podporují budování dobrých vztahů mezi žáky i žáky a učitelem. Věříme proto, že pro učitele, kteří mají zájem zařadit
kreativní výukové metody do své práce, bude tato publikace inspirací. Způsob, jak aplikovat umění do
výuky různých předmětů, je velice pestrý. I tuto variabilitu a nutnost přizpůsobovat postupy a metody
potřebám a nastavení dětí jsme se pokusili v předchozích kapitolách nastínit. Věříme, že umění má
ve vzdělávání své důležité místo a propojování umělců a učitelů je přínosem nejen pro žáky, ale také pro
učitele i umělce samotné.
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Mapa míst, kde se jednotlivé
školní projekty realizovaly

Hrádek nad Nisou

Kadaň
Praha

Sedlčany

Potštát

Na následující dvoustraně jsou ukázky některých realizovaných projektů:
Práce ve výtvarném ateliéru ZUŠ Biskupská
Výstava výtvarných prací žáků v ZŠ Korunovační
Závěrečné divadelní představení v ZŠ Korunovační
Návštěva výstavy v Galerii NoD
Taneční vystoupení Ať žijí duchové! v ZŠ Na Podlesí, Kadaň
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