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ANOTACE 

Vliv rytmizačních činností na osvojování učiva u žáků 1. stupně vybrané základní 

školy 

Resumé: Diplomová práce se zaměřuje na využití rytmizačních činností ve vyučovacím 

předmětu Český jazyk. Cílem diplomové práce je předkládat žákům učivo způsobem, 

který má vliv na ukládání informací do dlouhodobé paměti a na snadné zapamatování 

pravidla. Rytmizačními činnostmi zároveň dochází k propojení kognitivních 

a motorických dovedností.  

Diplomová práce je rozdělena na dvě části: teoretickou a praktickou. Teoretická část 

je věnována třem oddílům. První oddíl se zabývá vývojem hudební výchovy a jejím 

postavení v českém školství. Druhý oddíl charakterizuje zakotvení a pojetí předmětu 

Hudební výchova v RVP ZV. Třetí oddíl je zaměřen na výklad slova rytmus 

a na využití rytmu vědci a odborníky z různých oborů. 

Praktická část nabízí popis realizace výuky hudební výchovy s využitím 

rytmizačních činností a zavedení rytmizačních činností do výuky českého jazyka. 

Z tohoto vychází metodické listy pro učitele, které byly realizovány ve výuce. 

V metodických listech jsou prezentována říkadla, ve kterých je pravidlo spojeno 

s rytmem. Závěrečná evaluace metodických listů obsahuje vnímání edukačního procesu 

a postoj žáků k využití rytmizačních činností.  

 

Klíčová slova: metodické listy, muzikoterapie, pravopis a gramatika, rytmická cvičení, 

rytmus, vědecké výzkumy, vývoj hudební výchovy, vzdělávací obory. 

 

  



 
 

ANNOTATION 

The influence of rhythmical activities on mastering the curriculum by pupils of a 

chosen primary school (Year 1-5) 

Summary: The thesis aims at using rhythmical activities in the classes of Czech 

language. The target of the thesis is to present a subject matter using methods which 

effect storing information in long-term memory and an easy storage of a rule. 

Rhythmical activities also interconnect cognitive and motoric skills. 

The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part 

includes three sections. The first section discusses the development of music education 

and its position within the Czech educational system. The second sections characterises 

the conception of the subject Music within the RVP ZV (i.e. Framework Education 

Programme for Primary Education). The third section deals with a definition of the 

word rhythm and using rhythm by scientists and experts of various spheres. 

The practical part describes the realisation of music classes using rhythmical 

activities and incorporating rhythmical activities into the classes of Czech language. 

On this basis, methodological sheets for teachers have been realised and practiced 

in classes. Methodological sheets present rhymes in which a rule is linked with 

a rhythm. The concluding evaluation of methodological sheets includes pupils´ 

apprehension of educational process and their attitude towards using rhythmical 

activities.     

 

Key words: development of music education, educational branches, methodological 

sheets, music therapy, rhythm, rhythmical practice, scientific research, spelling and 

grammar. 
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1. ÚVOD 

V diplomové práci se věnuji vlivu rytmizačních činností na upevňování učiva 

u žáků 1. stupně základní školy. Původně jsem činnosti s rytmem praktikovala pouze 

v rámci vyučovacího předmětu Hudební výchova. Prvopočáteční záměr nespočíval 

v tom, že bych pomocí těchto činností chtěla dosáhnout zapamatování nebo snazšího 

porozumění učivu v jiném vyučovacím předmětu. Myšlenka o aplikování těchto 

činností se mne zhostila při práci se synem předškolního věku. Právě on si pomocí 

říkanek, které se rýmovaly, a  u kterých si vytleskával rytmus, zapamatoval učivo 

z mateřské školy. Druhým silným impulzem, který mne nasměroval, byla probíhající 

výuka v 5. ročníku základní školy. Konkrétně to byly problémy s porozuměním 

a pochopením nově probíraného učiva. Zde jsem se rozhodla improvizovat a zrodilo se 

první říkadlo. Výsledek se dostavil velmi rychle. I ti žáci, kteří měli potíže 

se zapamatováním si čehokoliv nového, si nové a v podstatě jednoduché říkadlo osvojili 

téměř okamžitě. Nešlo pouze o osvojení podobnému recitaci básně. Žáci věděli, že 

v říkadle je obsaženo pravidlo. Někteří si jeho prostřednictvím vzpomněli, jiní 

porozuměli a pro některé to byla aktivní chvilka odpočinku. 

Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretické části 

jsou věnovány tři oddíly. Jelikož rytmus, rytmické cítění a činnosti s rytmem spolu úzce 

související jsou náplní zejména předmětu Hudební výchova, rozhodla jsem se v prvním 

oddíle teoretické části pátrat v dějinách hudební výchovy. Toužila jsem se dozvědět, zda 

tohoto způsobu výuky již někdo využíval a také, jak se rytmizačním činnostem věnovali 

naši předchůdci. Ve druhém oddíle teoretické části charakterizuji zakotvení a pojetí 

vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Třetí oddíl je věnován především 

využití rytmu vědci, lékaři a odborníky z jiných oborů. 

Praktická část v úvodu zahrnuje popis vlastní realizace výuky a poté následující 

metodické listy pro učitele, které se vždy váží k pravopisnému pravidlu či mluvnickému 

jevu. Součástí každého metodického listu je závěrečná evaluace. 

Cílem mé diplomové práce je zprostředkovat pedagogům formou metodických listů 

způsob předkládání učiva žákům pomocí rytmizačních činností. Tyto činnosti mají vliv 

na ukládání informací do dlouhodobé paměti a na snadné zapamatování pravidla. 

Činnostmi zároveň dochází k propojení kognitivních a motorických dovedností, 

rozvíjení kreativity dětí a logického myšlení.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST  

Teoretická část je věnována třem oddílům. První se zabývá vývojem hudební 

výchovy a jejím postavením v českém školství. Druhá část charakterizuje pojetí 

vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Třetí část je zaměřena na definování 

rytmu, jeho zkoumání a využití i v jiných oborech. 

2.1.VÝVOJ HUDEBNÍ VÝCHOVY 

2.1.1.   POČÁTKY HUDEBNÍ VÝCHOVY V ČESKÝCH ZEMÍCH AŽ DO 

PROTIREFORMACE 

Předmět Hudební výchova je znám jistě každému, kdo absolvoval povinnou školní 

docházku. Zároveň je nutné si uvědomit, že každý z nás zažil jiný průběh výuky 

samotné. Většinou se každému vybaví vzpomínky na společné zpívání u klavíru, učení 

se notovému zápisu nebo pouze poslech hudebních nahrávek. Dnešní žáci by byli jistě 

schopni výčet aktivit rozšířit např. o rytmizační činnosti, hru na Orffovy nástroje, 

pohybové činnosti aj. 

V této teoretické části představím chronologický vývoj předmětu Hudební výchova 

a také se zaměřím na náplň výuky. V československé hudební histografii a hudební 

pedagogice se však lze jen těžko dopátrat souborných dějin hudební výchovy. Hudebně 

výchovné kapitoly, které existují v dějinách české nebo slovenské hudby se zaobírají 

především historií hudebního školství. Geneze dalších hudebně výchovných činností 

zůstává poněkud stranou. (Gregor, aj. 1990, s. 5) 

Do určité doby tento předmět právem nesl název zpěv. Jeho působení se zpočátku 

zaměřilo především na zpěv samotný a po dlouhou dobu byl spojován s katolickým 

náboženstvím. (Gregor, aj. 1990, s. 5) 

Ranou podobu hudební výchovy je možné nalézt v době, kdy bylo potřeba 

rozšiřovat liturgické zpěvy katolické církve, které byly součástí těchto obřadů. 

Prvopočátky hudební výchovy bychom tedy mohli umístit do 70. let devátého století na 

Metodějovu vyšší slovanskou školu. Původní náplň hodin hudební výchovy vytvářel 

liturgický latinský zpěv římský v 10. století ve škole v Budči u Slaného.  

(Gregor, aj. 1990, s. 11) 

Ve 13. století dochází k důležité reformě, která se týká zpěvu. Děkan Vít zřizuje 

v chrámu Sv. Víta v Praze první pěvecký sbor u nás. (Gregor, aj. 1990, s. 11) 
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 České pěvecké školy patří k oblibě Karla IV., který usiluje o zvelebení zpěvu. Zpěv 

si tak ve vzdělávacím procesu buduje své postavení a na církevních školách, kapitulních 

i farních se stává po latině hlavním vyučovacím předmětem. (Gregor, aj. 1990, s. 11) 

V 16. století nastává rozkvět partikulárních škol a pozoruhodné je, že hudba (zpěv) 

stále patří mezi hlavní předměty, které jsou vyučovány denně. Až do 19. století se 

zpěvem výuka zahajovala a také zpěvem ukončovala. (Gregor, aj. 1990, s. 12) 

Roku 1558 se český národ dočkal první české teoretické knihy o hudbě. Tento spis, 

zvaný Musica aneb Knížka zpěvákům náležité zprávy v sobě zavírající, vydává 

Jan Blahoslav (1523 - 1571) a to zejména z toho důvodu, že se našemu národu do té 

doby nedostalo žádné poučení o zpěvu v mateřském jazyce. (Gregor, aj. 1990, s. 14) 

Z textu je zřejmé, že doposud byl kladen důraz především na zpěv. Změna přichází 

s myšlenkami Jana Ámose Komenského. 

2.1.2.  JAN ÁMOS KOMENSKÝ 

Jan Ámos Komenský (1592–1670), biskup Jednoty bratrské, teolog, politik, vědec 

a vychovávatel vnesl do výchovy a školství novověké pedagogické uvažování. Cestou 

výchovy a vzdělání Komenský promýšlel především nápravu společnosti. 

(Kasper, aj. 2008, s. 11) Na základě těchto myšlenek vzniká latinsky psaná 

Velká didaktika  (Didactica magna). Zde Komenský rozvrhuje systém všenápravy, 

který zahrnuje založení jednotlivých školských ústavů, soustavu organizace školství, 

spisy určené pro vzdělávání učitelů, vypracování učebnic a pomůcek. Velmi známou se 

stala česky psaná kniha, určená pro rodiče, Informatorium školy mateřské 

(Kasper, aj. 2008, s. 15) 

Právě v tomto díle Komenský upozorňuje na skutečnost, že rýmy dětem zůstávají 

v paměti a slouží nejen ke hře. Cituji: „Podobné jest, což se o poezii říci může: že 

počátek ji hned za počátkem řeči jde: protože dítě jak slovům rozuměti začíná, hned se 

v harmonii a rytmích kochati začíná. V třetím a čtvrtém roku dobré by bylo, aby 

takových rytmů přiděláno bylo, kterýchž by dětem chůvy jako ze hry přednášely, nejen 

k chlácholení  jich, ale také, aby jim v paměti uváznouc, napotom se hoditi mohly.“  

(Dílo Jana Amose Komenského, 1973, s. 251) 

Ačkoliv jsou názory J. A. Komenského velmi pokrokové a přínosné, možný rozkvět 

těchto myšlenek je zastaven politickými událostmi, především pak situací, která nastává 

po Bitvě na Bílé hoře. 



13 
 

2.1.3. HUDEBNÍ VÝCHOVA V DOBĚ POBĚLOHORSKÉ 

Toto období přináší českému národu velmi těžké chvíle. Mnoho kantorů opouští 

vlast a odchází do emigrace. Na školách, se však kromě zpěvu, začíná stále více 

vyučovat i hudba instrumentální. I přesto, že stále nejsou rozvíjeny jiné hudebně 

výchovné činnosti, se zpěv dostává i do jiných předmětů, než pouze do hodin zpěvu. 

(Gregor, aj. 1990, s. 15) Tímto směrem se výuka hudební výchovy ubírá až do 18. 

století, které s sebou přináší několik zásadních změn. 

2.1.4. HUDEBNÍ VÝCHOVA V DOBĚ OSVÍCENSKÉ 

V období tereziánských reforem nastává změna pro výuku hudební výchovy. Není 

to však změna k lepšímu či rozmanitějšímu didaktickému vedení, ale změna, která 

znamená krok zpět. Zpěv již nepatří mezi důležité předměty, na triviálních školách patří 

mezi předměty nepovinné a na normálních školách není zaveden vůbec. 

(Gregor, aj. 1990, s. 23) Schválením Schulkodexu v roce 1805 je opět náplň školského 

zpěvu spjata s kostelem. Na scénu českého školství však přichází Jan Jakub Ryba (1765 

–1815), pro kterého školní písně znamenají cenný výchovný prostředek. Jan Jakub Ryba 

svůj pedagogický zájem obrací k počeštění hudební teorie. Hudbu nechápal jen jako 

výuku zpěvu, ale využíval ji jako prostředek pro osvěžení i v jiných vyučovacích 

předmětech. (Gregor, aj. 1990, s. 24) 

2.1.5. OD NÁRODNÍHO OBROZENÍ DO ŠEDESÁTÝCH LET 19. STOLETÍ 

Po smrti J. J. Ryby proniká do českého školství umělá píseň, která sehrává v době 

obrození svou výchovnou roli. Zpěvu se dostává první česká metodika od Jana 

Nepomuka Filcíka. Ačkoliv je náplní hudební výchovy stále zpěv, vyučování po vzoru 

Komenského vychází z názoru, je přirozené a staví na základech. 

(Gregor, aj. 1990, s. 30) Žákům je předzpěvována melodie a zároveň znázorňována 

kolmými čarami nad čarou vodorovnou. Žáci jsou připravováni k notopisu 

a pro budoucí intonaci z not. 

Pozvolna dochází k obohacování pojetí výuky hudební výchovy. Jako učivo se 

začíná zařazovat takt, tóny a poznávání sluchem své spolužáky podle hlasu. 

(Gregor, aj. 1990, s. 31) Hudební výchova tak vytváří nebývale plodnou půdu nejen 

mladým talentům, ale i výuce samotné. 
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2.1.6. POSTAVENÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY OD ŠEDESÁTÝCH LET 

Čeští učitelé zpěvu začínají měnit svou práci ve škole. Tato změna se týká nejen 

repertoáru, ale především didaktiky. Zásluhu na těchto změnách má především veřejný 

pěvecký život. Od roku 1869 vstupují v platnost první osnovy a zpěv jako předmět je 

opět zařazen do všech typů škol. Roku 1874 je v ministerském nařízení rozepsána 

vlastní náplň předmětu. Hodiny hudební výchovy mají obsáhnout: buzení hudebního 

sluchu, vzdělávání libozvuku, ušlechtění srdce, oživení vlastenecké lásky, znalost not 

a zpívání snadných písní podle not. (Gregor, aj. 1990, s. 42) 

Do výuky hudební výchovy vstupuje první český hudební pedagog Josef Leopold 

Zvonař. Ve své metodice se odkazuje především na české lidové písně, ve kterých vidí 

vodítko pro intonaci některých intervalů a rytmů. (Gregor, aj. 1990, s. 48) Roku 1881 

přichází František Pivoda s produktivnější metodou a rozkládá učivo zpěvu na prvky, tj. 

krásnomelodické, rytmické a dynamické. (Gregor, aj. 1990, s. 52) Hudební výchova 

na školách  je tak pozvolna zkvalitňována. 

2.1.7. OD KONCE 19. STOLETÍ DO VZNIKU ČSR 

Zkvalitnění výuky, vývoj české pedagogiky a světové pedagogické dění přispěly 

k zvědečtění a specializaci všeobecné hudební pedagogiky. (Gregor, aj. 1990, s. 58) 

Toto období lze přirovnat k zárodku nového chápání hudební výchovy. Vycházejí 

nové učebnice, které jsou zaměřeny především na pojetí předmětu. Náplní hodin již 

není pouze zpěv, ale klade se důraz na estetické vnímání zpěvu. (Gregor, aj. 1990, s. 62) 

Tato reforma však není tak jednoznačná, někteří pedagogové si kladou za cíl 

porozumění hudbě a jejím krásám a jiní požadují učení zpěvu podle not. 

(Gregor, aj. 1990, s. 63) 

Od roku 1907 jsou vytvořeny pevné osnovy zpěvu, které jsou obohaceny o stručné 

výklady hudebně kulturní. (Gregor, aj. 1990, s. 63) Do výuky je také zařazován 

intonační výcvik, který má žákům usnadnit zpěv dle not. Vstupují také rytmická 

cvičení, vyvozovaná z lidových říkanek. Ve svém Hudebním slabikáři se těmto 

cvičením věnoval velmi intenzivně J. Bradáč. (Gregor, aj. 1990, s. 64) Někteří učitelé 

zavádějí do výuky nové cizí metody, především Battkeho a Dalcrozovu. 
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2.1.7.1.   BATTKEHO METODA 

Max Battke (1863–1916), berlínský hudební pedagog, zastával názor, že zrovna tak, 

jako jsou žáci schopni naučit se číst čtecí písmo, jsou schopni naučit se číst i notové 

písmo. Svých cílů však nechtěl dosáhnout tvrdým drilem, ale systematickým 

probouzením citů. K těmto metodám chtěl využívat tvořivou dětskou improvizaci a lze 

ho zařadit jako předchůdce Orffovy metody. Ve své práci Tonsprache-Muttersprache 

rozpracoval návod, jak vytvořit hudební větu na základě řeči, kterou následně 

zrytmizuje a melodizuje, až do formování  písně. Rytmickým cvičením přikládal Battke 

stejný význam jako cvičením intonačním a sluchovým. (Gregor, aj. 1990, s. 68) 

2.1.7.2.   DALCROZOVA METODA 

Émile Jaques-Dalcroze (1865–1950), švýcarský skladatel, hudební pedagog a autor 

osobité pedagogické metody, založené na předvádění pohybů a gest, kterými žák 

vyjadřuje udané rytmy, patřil rovněž mezi osobnosti, které ovlivnily směr a náplň výuky 

hudební výchovy. 

Čeští pedagogové uchopili osobitým způsobem především Battkeho metodu 

a dokázali vytvořit svou adaptaci. Nevyhovovala jim zejména nabídka univerzálních 

příkladů, a proto zvolili využití lidových písní, které jsou dětem mnohem bližší. 

(Gregor, aj. 1990, s. 69) 

Základ vyučování tak tvořila Battkeho intonační metoda. Samotná vyučovací 

hodina zpěvu byla vytvořena z pěti částí: cvičení dechová, hlasová, sluchová, intonační 

a rytmická. V tomto duchu nastala reforma vyučování zpěvu a zároveň byly také 

v tomto duchu vytvořeny nové vyučovací osnovy z roku 1915. (Gregor, aj. 1990, s. 70) 

Učitelé viděli cíl své práce především v průpravných cvičeních, bohužel lidové písně 

byly využívány jen jako intonační materiál a poněkud se zapomínalo na hudební 

a ideový obsah skladby.   
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První světová válka však ochromila české školství a nové vyučovací osnovy 

z 10. 2. 1915 tak neměly šanci, aby plnohodnotně vešly v život. Přesto však zvítězil 

požadavek k vedení hudební výchovy zpěvem. (Gregor, aj. 1990, s. 74) Konkrétně byl 

žádán zpěv krásný, podmíněný zřetelnou výslovností, čistou intonací, správnými 

přízvuky, rytmickou přesností, vhodným frázováním, přiměřenými oddechy 

a procítěným náladovým přednesem. (Gregor, aj. 1990, s. 74) Nové podmínky 

a zároveň nové boje za uplatnění HV na všeobecně vzdělávacích školách nastávají 

teprve až po válce. 

2.1.8. VÝVOJ HUDEBNÍ VÝCHOVY ZA PRVNÍ REPUBLIKY 

Školství v osvobozeném státě státě se dlouhou dobu řídilo rakouskými vyučovacími 

osnovami. Toto dokládá skutečnost, že nové učební osnovy vstoupily v platnost, 

až od školního roku 1933/34. Je pravda, že roku 1922 byl prosazen Malý školský zákon, 

ten však nijak nekorigoval dosavadní rakouské školské zákony. 

Vyučovací předmět zpěv opět čekaly dlouhé boje a na jeho obsah se opět snášela 

kritika. (Gregor, aj. 1990, s. 77) Poprvé od pádu habsburské monarchie se naskytla 

příležitost k uskutečnění hudební výchovy místo předmětu zpěv. Nový název 

předznamenával širší náplň a cíl tohoto předmětu. 

V praxi to však znamenalo, že nastala jakási doba hledačství nových vyučovacích 

metod. Ve zpěvu si opět budovaly místo především intonační metody. Předmět se tak 

dostával do přílišné naukovosti. (Gregor, aj. 1990, s. 86) Pozornost vzbudil 

hudebně-výchovný směr Lasiba Antonína Hromádky (1876–1950). Žáci rytmizovali 

úryvky z dětských říkadel nebo vymýšleli věty, které zrytmizovali jako říkanky 

a k tomu se současně pohybovali. Hromádka se nebál dát dětem do rukou hudební 

nástroje a snažil se o rozvoj jejich hudební aktivity. (Gregor, aj. 1990, s. 90) Tato 

metoda byla velmi propagována, i přesto však zapadla a upadla v zapomnění.  

Výuka hudební výchovy probíhala velmi nekoordinovaně a mnoho učitelů učilo 

po svém. Pro zpestření výuky a také usnadnění se učitelům začaly dostávat do rukou 

vyučovací pomůcky, které měly za úkol řešit příčiny nezdaru ve vyučování zpěvu. 

Nelze však říct, že by po první světové válce došlo k zásadním změnám ve výuce 

hudební výchovy. Spíše docházelo k rozvíjení a zavádění metod z přelomu století. 

Veškeré snahy o zkvalitnění výuky HV však zhatila druhá světová válka. 
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2.1.9. HUDEBNÍ VÝCHOVA ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 

Každé období určitým způsobem ovlivňovalo výuku hudební výchovy či zpěvu. 

Celý národ vždy reagoval na politickou situaci ve státě a to se také odráželo i ve výuce. 

Hudba a zpěv pomáhaly politickému i mravnímu národnímu boji. Toto byly hlavní 

důvody, které vedly ke zdůraznění hudební výchovy ve školách. 

(Gregor, aj. 1990, s. 103) 

Učitelé často citovali ve výuce Komenského, lidovými a národními písněmi dávali 

průchod národnímu cítění. Předmět hudební výchova stále více nabýval na své vážnosti, 

byl zdůrazňován především výchovný význam lidové písně. Obecné a měšťanské školy 

se řídily novými učebními osnovami z roku 1939 a hudební výchově byla věnována 

jedna hodina v chlapeckých i dívčích třídách. Výuka samotná, především její náplň byla 

opět rozpolcená na dvě strany. Na jedné straně stáli pedagogové, kteří prosazovali 

lidové písně metodou náslyšnou a proti nim stáli ti, kteří tuto metodu zavrhovali 

a vyučovali  pouze v duchu nápěvkové intonace. (Gregor, aj. 1990, s. 104) 

Rozvoj techniky přispěl k dalšímu obohacení hodin hudební výchovy. Učitelé začali 

do výuky zařazovat především rozhlas, který nabádal k aktivnímu zpívání 

dětí. (Gregor, aj. 1990, s. 106) V období druhé světové války byla spíše proklamována 

mnohá přání, ale k jejich realizaci mohlo dojít až v osvobozené republice. 

2.1.10.  POVÁLEČNÁ SITUACE 

Osvobození naší vlasti lze zcela jistě označit jako důležitý mezník v historii našeho 

národa. Ve školství se uskutečňuje mnoho změn, které jsou ovlivňovány zejména 

ideologií zemí východní Evropy, především pak vztahy se SSSR. 

Po nástupu prof. dr. Z. Nejedlého do funkce ministra školství byla 10. 5. 1948 

uzákoněna jednotná škola. Každý by zcela jistě očekával, že výuka bude pozitivně 

ovlivněna reformismem, který byl znatelný již po první světové válce. Opak se bohužel 

stává pravdou. Jakékoli vyučovací metody západoevropské či americké byly rezolutně 

odmítány. Naše školství se začalo opírat o základy Komenského a vzorem naší 

pedagogice se stal Sovětský svaz. (Gregor, aj. 1990, s. 111) 
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V letech 1945–1948, do uzákonění jednotné školy (1949–1953), byla hudební 

výchova ustanovena jako povinný předmět po dvou hodinách týdně. Zpočátku byly 

vydány osnovy prozatímní a roku 1946 osnovy podrobné. Zdůrazňováno bylo 

především, aby předmět nebyl pojímán pouze jako zpěv. (Gregor, aj. 1990, s. 114) 

Kromě zpěvu si učitelé kladli za cíl vypěstovat receptivní hudebnost. Materiálem se 

měla stát lidová píseň, pomocí které budou žáci vedeni k uvědomělé intonaci a k čtení 

not. Pomocí rytmizace a melodizace říkadel se u žáků měla rozvíjet 

kreativita. (Gregor, aj. 1990, s. 115) 

Od roku 1948 dochází k nebývalému rozvoji souborů lidové tvořivosti mládeže, 

soutěží a produkcí v mimoškolní tvořivosti žactva. (Gregor, aj. 1990, s. 123) 

Na školách, ale i  při osvětových a kulturních institucích byly organizovány dětské 

sbory (např. dětský sbor Severáček manželů Uherkových v Liberci při Domu osvěty), 

které se zúčastňovaly celostátních soutěží tvořivosti mládeže, zakončovaných festivaly 

nebo krajskými a ústředními přehlídkami. Na těchto akcích byla mládež výchovně 

podchycována v zájmu o sólový a sborový zpěv, lidový tanec či hru na hudební 

nástroje. (Gregor, aj. 1990, s. 132) 

Nabízí se myšlenka, že mimoškolní hudební činnosti povznesou a upevní postavení 

hudební výchovy. Nadřízené orgány však tento rozkvět pochopily zcela jinak.  

2.1.11. POSTAVENÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY PO ROCE 1953 

Pro hudební výchovu se rok 1953 stává jistým mezníkem, který vrací tento 

vyučovací předmět zpět do doby před rokem 1907. Opět je žákům výuka hudební 

výchovy odepřena. Povinné hudební výchovy se dostává pouze žákům 1. – 7. tříd, a to 

pouze po jedné vyučovací hodině. K této degradaci hudební výchovy uvádí ministerstvo 

školství jako argument velký rozvoj mimoškolní pěvecké a hudební činnosti, který se 

mu zdá být naprosto dostačující. (Gregor, aj. 1990, s. 123) Čeští skladatelé se však tímto 

krokem ministerstva nenechávají odradit a nacházejí způsob, jak získat děti pro umění. 

Vytvářejí hodnotné písně pro děti a instruktivní skladby pro sólisty i ansábly.  

(Gregor, aj. 1990, s. 133) 
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Učitelské kolektivy vyvíjí tlak na ministerstvo školství a nesouhlasí s tímto 

omezením. I přesto se hudební výchově nedaří probojovat zpět do vzdělávacího 

procesu. Hlavní příčinou je nepochopení obsahu tohoto předmětu. Mnozí chápou tento 

předmět pouze jako rekreační. Zástupci ministerstva školství naopak nevidí žádný vliv 

ve výchově občana socialistické republiky. (Gregor, aj. 1990, s. 123) Od školního roku 

1953/1954 existují přechodné osnovy. Nastává jakési období pokusů, týkající se 

především učebnic, ale i nových osnov platných od školního roku 1960/61.  Základní 

náplní hodin se stal zpěv a poslech hudby. Čerpalo se především z metod pedagogů 

Sovětského svazu, které zdůrazňovaly zejména výchovnou stránku předmětu, 

socialistické vlastenectví, proletářský internacionalismus a brannost.  

(Gregor, aj. 1990, s. 126) Probíhající výuka záležela na metodické tvořivosti učitele. 

Opět nastalo období hudebně zaostávajících dětí, což bylo způsobeno především 

nedostatečnou elementární výchovou. (Gregor, aj. 1990, s. 127) 

Situace se natolik vyhrotila, že někteří pedagogové začali hovořit o havarijní situaci 

ve výuce hudební výchovy. Mnozí se snažili hledat a využívat nové metody a postupy, 

které by pomohly k oživení hudebnosti dětí mladšího školního věku a které by stávající 

stav také přiblížily alespoň k sousedním socialistickým státům jako je Maďarsko 

a Slovensko. (Gregor, aj. 1990, s. 130) 

Způsob tzv. oživování hudebnosti dětí vytvořil ve svém díle Schulwerk již 

v polovině dvacátých let německý skladatel, básník a pedagog Carl Orff (1895–1982). 

2.1.11.1. SCHULWERK 

Toto dílo si získalo své specifické místo ve světovém pedagogickém dění a doposud 

je považováno za jednu z nejprogresivnějších hudebně výchovných metod. Autor 

vychází především ze světa dětí a nechává se tímto světem inspirovat. Zde také dochází 

k naplnění Komenského principu schola ludus.  

Orff především pěstuje v dítěti cit pro kulturu slova, využívá rytmu řeči 

k probouzení rytmického cítění, spojuje hudební výchovu s výchovou 

rytmicko-pohybovou, rozvíjí hudebnost dítěte na základě vokálním i instrumentálním, 

vybízí a podněcuje je k tvořivé práci. (Hurník, aj. 1969, s. 5) 
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Orff začíná doslova pěstovat u dětí rytmus na základě deklamovaného slova. 

Jednotlivá rytmicky jadrná slova, slouží zpočátku jako motivy. Později se sestavují 

do rytmických, nejdříve čtyřtaktových vět. Důležité je spojovat rytmus od samého 

počátku s elementárním pohybem. Rytmus slova posléze Orff převádí do zvuků 

vytvářených hrou na tělo. Rytmus textu se tedy vyjadřuje tleskáním, pleskáním, 

dupáním, luskáním prstů apod. Hra na tělo se začne převádět na nemelodické 

a melodické hudební nástroje. Nástroje děti využívají nejdříve jako doprovodné. 

Velká péče je věnována i zpěvu, protože to, co děti zazpívají, by měly být schopny 

zaznamenat rytmicky i zapsat do not. (Hurník, aj. 1969, s. 6) 

Další zvláštností Carla Orffa je také tzv. provokování dětí k elementárnímu 

skladatelství. Děti se tak samy stávají autory, vymýšlí vlastní říkadla, která zrytmizují 

a zhudební.  

 Orffovskou práci by bylo možné uzavřít stručnou charakteristikou, dítě se zde stává 

posluchačem, interpretem i skladatelem. 

Učiteli mateřských a základních škol byla metoda přijata téměř bez výhrad. 

Dobrovolně, bez úředních pokynů a na vlastní náklady se zúčastňovali instruktážních 

kurzů a snažili se tuto metodu aplikovat a používat. (Sedlák, 1974, s. 163) Její rozšíření 

zpočátku komplikovaly technické záležitosti v podobě nedokonale vyrobeného 

a laděného instrumentáře. 

Po roce 1960 se někteří pedagogové také uchylují k aplikaci Kodályho způsobu 

výuky. 

2.1.11.2. KODÁLYHO METODA 

Zoltan Kodály (1882–1967), maďarský hudební skladatel, hudební pedagog 

a etnomuzikolog, vycházel z myšlenky, že i když člověk není muzikální, přesto si může 

některé hudební dovednosti osvojit. (Kantor, aj. 2009, s. 33) Podobně jako Carl Orff 

zastává názor, že hudební výchova je spojení múzických činností s hrou na jednoduché 

hudební nástroje, tanečním projevem a zpěvem. Z. Kodály taktéž využíval činnosti 

s rytmem, snažil se, aby děti zvládly rytmicky každý hudební útvar dříve, než začnou 

s jeho intonováním. Využíval především tleskání, hudebně-pohybové hry, rytmické 

značení a především zpěv. Pokud děti byly ve věku, kdy ještě nejsou schopny pochopit 

symbolické zastoupení jednotlivých tónů notovým zápisem, využíval jiné, náhradní 

techniky, tzv. signály rukou.  Pro Z. Kodály bylo důležité především to, aby si každý 
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člověk dokázal zvnitřnit hudbu a bytostně ji prožít. (Kantor, aj. 2009, s. 33) 

Markantní výsledky žáků v sousedním Maďarsku se staly zdrojem inspirace 

pro naše pedagogy.  

Kromě Kodályho a Orffovy metody, které jsou pro naše školství příslibem kvalitní 

výuky, přináší rok 1967 další podnětný příslib pro vybudování lepšího postavení 

hudební výchovy v podobě ustavení Československé společnosti pro hudební 

výchovu.(Gregor, aj. 1990, s. 131) 

2.1.12. HLEDÁNÍ NOVÉHO POJETÍ OD SEDMDESÁTÝCH LET 

Ustavená Československá společnost úzce spolupracovala s organizací českých 

hudebních skladatelů a koncertních umělců. Očekáváno od ní bylo mnoho, byla chápána 

jako koordinovaná cesta boje za hudební výchovu. Především to mělo být její prosazení 

do všech typů škol i mimoškolních zařízení a zlepšení přípravy učitelů. 

(Gregor, aj. 1990, s. 132) 

Léta 1976/77 přinesla realizaci Projektu dalšího rozvoje československé výchovně 

vzdělávací soustavy. Tento projekt ve své podstatě působil jako reakce na technizaci. 

Vliv nastupujících nových komunikačních prostředků způsoboval, že děti byly 

obklopeny stále více hudbou jako kulisou, což jim přinášelo především zpohodlnění 

aktivitách hudebně tvůrčích, pěveckých i pohybových. Zejména tato pasivita vedla 

k tomu, že hudební výchově se dostalo po jedné vyučovací hodině, ale opět  pouze  

v 1. – 7. ročníku.   (Gregor, aj. 1990, s. 136) V některých školách si žáci mohli, vedle 

řádného jednohodinového předmětu, zvolit i dvouhodinové nepovinné 

předměty: sborový zpěv, hru na hudební nástroj, zpěv a pohybovou výchovu.  

(Gregor, aj. 1990, s. 137) 

Co tedy konkrétně nový obsah přináší? Především se upustilo od teoretických, 

didaktizujících a naukových informací a požadovalo se zejména pochopení krásy hudby 

a to právě aktivním provozováním a prožíváním. K inovaci docházelo již od poloviny 

60. let, kdy byl přijat Orffův systém. (Gregor, aj. 1990, s. 137) Nové pojetí odhalilo 

další důležitou skutečnost. Pokud má být zkvalitňována výuka, musí se zlepšit 

i příprava učitelů pro všechny typy škol. (Gregor, aj. 1990, s. 139) Nedostatky byly 

patrné především v přípravě učitelů národních škol. Pomocníkem v novém vybavování 

učitelů se stala Česká hudební společnost, ustavená roku 1975. Usilovala zejména 

o modernizaci hudebně výchovného procesu na školách, prostřednictvím orffovských 
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kurzů, kurzů sbormistrů dětských sborů a hlasového výcviku. (Gregor, aj. 1990, s. 140) 

Od 70. let zaznamenávají velký pokrok některé festivaly dětského sborového 

zpěvu. (Gregor, aj. 1990, s. 142) Podle jejich vzoru vznikají mnohé sbory na základních 

školách. (Gregor, aj. 1990, s. 143) 

Ve vyučovacích jednotkách přichází ke slovu žákova činnost v rámci hudebních her, 

pěveckých činností, improvizací na hudební nástroje a pohybových projevů na hudbu. 

Hudební výchově se pozornost věnovala nesoustavně a nahodile. V porovnání 

s ostatními zeměmi byl její význam stále nedoceňován. 

2.2.  ZMĚNY PO ROCE 1998 

Do roku 1990 procházela výuka hudební výchovy neustálými peripetiemi, přesto 

však nelze zapomínat na její hlavní poslání, které tkví v podněcování v dítěti všeho, co 

je hudebně tvořivé a spějící k vlastnímu krásnému hudebnímu projevu. 

Dramatické změny politického uspořádání po roce 1989 přinesly mnoho změn 

i ve společenském a kulturním životě. Oblast vzdělávání nebyla samozřejmě výjimkou. 

Významné změny se projevily ve formě legislativy, struktuře vzdělávacího systému, 

přístupu ke vzdělávání i obsahu vzdělávání.  

Hudební výchova, tak jako ostatní vyučovací předměty, byla nadále vyučována 

dle stávajících osnov, které procházely reformními změnami. Veškeré snahy o reformu 

školství vyústily v tvorbu rámcového vzdělávacího programu. 

2.2.1. RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

V souladu s principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních 

dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou vytvářeny 

na dvou úrovních – státní a školní. 
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Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program 

vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). Národní program 

vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek. RVP vymezují závazné rámce 

vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání. Školní 

úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichž se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. 

2.2.2. HUDEBNÍ VÝCHOVA V RVP ZV 

Hudební výchova je v RVP ZV zařazena do vzdělávací oblasti Umění a kultura. 

Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální 

poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu. 

Kulturu, jako procesy i výsledky duchovní činnosti, umožňující chápat kontinuitu 

proměn historické zkušenosti, v níž dochází k socializaci jedince a jeho projekci 

do společenské existence, i jako neoddělitelnou součást každodenního života (kultura 

chování, oblékání, cestování, práce). Umění, jako proces specifického poznání 

a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné 

provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.  

Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu 

vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace. 

V etapě základního vzdělávání se tyto hudební činnosti stávají v rovině produkce, 

recepce a reflexe obsahovými doménami hudební výchovy.  

(www.msmt.cz, RVP ZV 2014) 

  

http://www.msmt.cz/
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HUDEBNÍ VÝCHOVA 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru  

1. stupeň 

Očekávané výstupy – 1. období  

žák 

 HV-3-1-01 zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě v jednohlase a rytmicky přesně 

 HV-3-1-02rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších 

hudebních forem  

 HV-3-1-03využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře  

 HV-3-1-04reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, 

dynamiku, směr melodie  

 HV-3-1-05rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny 

v proudu znějící hudby  

 HV-3-1-06rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, 

instrumentální a vokálně instrumentální  

Očekávané výstupy – 2. období  

žák 

 HV-5-1-01zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase 

či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké 

dovednosti  

 HV-5-1-02realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, 

tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not  

 HV-5-1-03využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché 

popřípadě složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů 

skladeb a písní  

 HV-5-1-04rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby  

 HV-5-1-05vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a 

dohry a provádí elementární hudební improvizace  

 HV-5-1-06rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových 

prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny  

 HV-5-1-07ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních 

schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace  
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Učivo 

VOKÁLNÍ ČINNOSTI 

 pěvecký a mluvní projev – pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení 

a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena, rozšiřování 

hlasového rozsahu 

 hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu 

 dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidový dvojhlas apod. 

 intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durových a mollových 

tóninách (V., III. a I. stupeň, volné nástupy VIII. a spodního V. stupně apod.), 

hudební hry (ozvěna, otázka - odpověď apod.) 

 záznam vokální hudby – zachycení melodie písně pomocí jednoduchého 

grafického vyjádření (např. linky), nota jako grafický znak pro tón, zápis rytmu 

jednoduché písně, notový zápis jako opora při realizaci písně 

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI 

 hra na hudební nástroje – reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček 

pomocí jednoduchých hudebních nástrojů z Orffova instrumentáře, zobcových 

fléten, keyboardů apod. 

 rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba předeher, 

meziher a doher s využitím tónového materiálu písně, hudební doprovod 

(akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva), hudební 

hry (ozvěna, otázka – odpověď), jednodílná písňová forma (a – b) 

 záznam instrumentální melodie – čtení a zápis rytmického schématu 

jednoduchého motivku či tématu instrumentální skladby, využití notačních 

programů 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 

  taktování, pohybový doprovod znějící hudby – dvoudobý, třídobý a čtyřdobý 

takt, taneční hry se zpěvem, jednoduché lidové tance 

 pohybové vyjádření hudby a reakce na změny v proudu znějící hudby – 

pantomima a pohybová improvizace s využitím tanečních kroků 

 orientace v prostoru – utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů 

prováděných při tanci či pohybových hrách 

POSLECHOVÉ ČINNOSTI 

 kvality tónů – délka, síla, barva, výška 
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 vztahy mezi tóny – souzvuk, akord 

 hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výrazným sémantickým 

nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb 

melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, 

dynamické, harmonické změny v hudebním proudu 

 hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební 

nástroj 

 hudební styly a žánry – hudba taneční, pochodová, ukolébavka apod. 

 hudební formy – malá písňová forma, velká písňová forma, rondo, variace 

 interpretace hudby – slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková) 

(www.msmt.cz, RVP ZV 2014) 

2.2.3. HUDEBNÍ VÝCHOVA V ŠVP ZŠ STRÁŽ NAD NISOU 

Očekávané výstupy vyučovacího předmětu hudební výchova v ŠVP ZŠ 

Stráž nad Nisou korespondují s očekávanými výstupy stanovenými v RVP ZV. Tyto 

očekávané výstupy jsou dále rozpracovány na dílčí výstupy. K dílčím výstupům je 

přiřazeno učivo, průřezová témata a mezipředmětové vztahy. 

Velice kladně hodnotím, že si tato základní škola vložila do ŠVP pro 5. ročník jako 

rozšiřující učivo fonogestiku Zoltána Kodállyho. 

2.3. RYTMUS A JEHO VÝKLAD, RYTMIZACE 

Pojem rytmizace byl zcela jistě vytvořen od slova rytmus. Slovo rytmus se dostalo 

do všech evropských jazyků převzetím původně řeckého slova rheó (proudit, téci). 

Tento klasický výklad byl však ve 20. století zpochybněn E. Petersenem, který se 

přiklání k alternativnímu odvození z kmene eryein (táhnout). Petersenova etymologie 

však byla především z jazykových důvodů ostře odmítnuta. (Sokol 2004, s. 256) 

Rytmu byla věnována pozornost již v období před naším letopočtem. Platón 

(427 př.n.l. – 347 př.n.l.) se zabýval rytmem zejména v souvislosti s výchovou. 

(Sokol 2004, s. 257) Pro Platóna znamenal rytmus celkový jev pohybový, řečový 

a hudební, jehož jednotlivé složky není dobré oddělovat. 

Nejstarší známý muzikolog Aristoxenos z Tarentu (asi 354 př. n. l. – 300 př. n. l.), 

žák Aristotelův, vymezil rytmus jako řád uspořádání časů.  Problematice metra a rytmu 

se věnuje ve svém díle Základy rytmiky (Rhytmika stoicheia). 

http://www.msmt.cz/
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O širší vymezení se pokusil populární německý myslitel Ludwig Klages (1872–

1956), který rytmus definoval jako opakování podobného v podobných intervalech. 

Muzikolog Karl Bucher (1847–1930) spojuje rytmus se společnou prací a právě 

odtud odvozuje vznik hudby, tance i poezie. Vše doložil v impozantní sbírce pracovních 

písní a říkánek z celého světa. (Sokol 2004, s. 257) 

Ze všech těchto názorů je zřejmé, že se rýsují některé obecné charakteristiky rytmu, 

napětí mezi volností pohybu a pravidelností řádu, střídání důrazů. 

Dle Websterova slovníku má slovo rytmus následujících pět významů, jež spolu 

zjevně souvisí. 

 pohyb či děj, charakterizovaný opakováním důrazu či přízvuku, který se 

pravidelně střídá se svým opakem, takové uspořádání samo 

 účinek uspořádaného pohybu a střídání v literárním, hudebním apod. díle 

 v biologii periodické opakování fyziologických změn v živém organismu 

 v hudbě pravidelné střídání těžkých a lehkých dob, více a méně zdůrazněných 

tónů, obvykle v rámci metra či taktu 

 v poezii víceméně pravidelné střídání důrazu, délky nebo výšky slabik 

v metrických jednotkách (Sokol 2004, s. 256) 

Rytmus není možné zařadit pouze do hudební složky, ale je nutno si uvědomit 

existenci rytmů biologických, rytmus psychologie a rytmus v řeči i v poezii. 

2.3.1. VĚDECKÉ POJETÍ RYTMU ANEB BIOLOGICKÉ RYTMY 

Před více než sto lety se začala biologie věnovat hlubšímu studiu života jako 

takého. Pozornost se stále více zaměřovala od viditelných forem k mikroskopickým 

složkám a organismům. A právě rytmický pohyb tyto dvě úrovně spojoval. 

V 17. a 18. století věda objevila podivuhodný fenomén organických rytmů. 

Nantský lékař M. Marquette v roce 1747 publikoval knihu o vyšetřování srdeční 

činnosti, přičemž používal hudební (notový) zápis. Jeho důležitou diagnostickou 

pomůckou  byl právě rytmický popis.  Na základě svého bádání dospěl k závěru, že 

zdravý puls dospělého je pětidobý, dítěte tří až čtyřdobý a ve stáří může být až 

šestidobý. 
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Současná biologie se organickým rytmům intenzivně věnuje, zejména rytmům 

prostě měřitelným. Denní (cirkadiánní) rytmy jsou nejlépe prakticky využitelné hlavně 

ve farmacii a chemoterapii. Účinnost léků souvisí především s tím, ve kterou denní 

dobu jsou podávány. (Sokol 2004, s. 265) 

Rytmičnost je charakteristickým rysem celé přírody. Tento rys lze nalézt například 

v pravidelném střídání dne a noci, střídání ročních období a i ve vesmíru dochází 

k  pravidelným periodickým pohybům většiny těles. 

2.3.2. PSYCHOLOGIE RYTMŮ 

Pro Platóna znamenal rytmus vnímání pravidelného uspořádání tělesných dějů. 

V rytmu viděl řád, zároveň žijeme a vnímáme. 

Od poloviny 19. století si psychologové všímají především, jaké účinky mají 

opakované sledy očekávání a naplnění. (Sokol 2004, s. 267) 

Wiilhelm Wundt (1832–1920), německý lékař, psycholog a zakladatel vědecké 

psychologie, rozlišil rytmy, které jsou vnímány rytmicky od pravidelných rychlejších či 

pomalejších dějů. Poprvé tak došlo k rozlišení vnímacího, motorického a afektivního 

aspektu rytmu. 

Velmi zajímavé také bylo pojetí Paula Fraisse (1911–1996), francouzského 

psychologa, dle kterého vykazuje fenomén rytmu trojí polaritu, kterou by se měla každá 

analýza řídit. Jedná se o polaritu aktivity a vnímání, polaritu opakování a pravidelnosti 

a konečně polaritu důrazů a trvání. Kladl důraz především na rytmičnost biologickou, 

obzvláště rytmy tělesné aktivity, jejich souznění a prostupování do života lidí. 

Nejzajímavější se mu jevily pouze rytmy endogenní, rytmy bez vnější 

stimulace. (Sokol 2004, s. 267) Fraisse mimo jiné také poukazoval na důležitost rytmů 

při práci. Tvrdil, že rytmy a rytmičnost usnadňují práci, pomáhají vykonávat ji 

automaticky a vyvíjet větší sílu. Zároveň také odhalil souvislost arytmie (rytmické 

poruchy) s dyslexií. (Sokol 2004, s. 270) 

Psychologie rozlišuje rytmy spontánní (např. metabolismus), rytmy spouštěné, které 

naskočí po jediném stimulu a rytmy získané (naučené). (Sokol 2004, s. 268) 
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2.3.3. UMĚLECKÉ POJETÍ RYTMU ANEB RYTMUS V ŘEČI, HUDBĚ 

A POEZII  

O tom, že rytmus lze vnímat v řeči, zejména v básni, hovoří ve svém díle Vyznání 

biskup a učitel církve, sv. Augustinus. Toto dílo sepsal v letech 397–398 n. l. I když 

připouští, že dílo lze recitovat rychleji či pomaleji, přesto však slabika, stopa a verš 

udává rytmus. (Sokol 2004, s. 271) 

 I u nás se tomuto věnoval literární teoretik a básník Miroslav Červenka (1932–

2005), dle kterého je hlavním prvkem básnického rytmu rytmický impuls neboli 

očekávání opakování obdobné organizace a dvojdílná veršová intonace. 

Jean Piaget (1896–1980), švýcarský filosof, přírodní vědec a vývojový psycholog, 

právem upozorňuje, že básnické metriky nevytvořil teoretik, ale pěvec. Tím také 

vyloučil jakékoli rozpory mezi aritmetikou stop a vyjádřením rytmů vnitřního života. 

Všichni autoři se však svorně shodují hlavně v tom, že rytmus tvoří srdce hudby, její 

látku i formu. (Sokol 2004, s. 272) 

2.3.4. KOLEKTIVNÍ VYUŽITÍ RYTMU 

Velmi význačným rysem rytmu je také jeho komunikativní či dokonce kolektivní 

povaha. Vždyť rytmus doslova strhuje, vyvolává představu jdoucí skupiny, dokáže 

v lidech probudit pocit bezprostředního společenství. (Sokol 2004, s. 275) 

 Této schopnosti rytmu stmelovat skupiny, využívají nejen armády, ale i nejrůznější 

masová hnutí. Kolektivní rytmický projev patří k produkcím tělocvičným nebo 

k emotivním velkým shromážděním. Lze ho však také nalézt i v prostředí múzickém 

ve formě skandování hesel nebo v rytmickém potlesku. (Sokol 2004, s. 276) 

2.3.5. RYTMUS VE VZDĚLÁVACÍCH OBORECH   

V RVP ZV jsou činnosti s rytmem zakotveny ve vzdělávacích oborech: Hudební 

výchova, Tělesná výchova a Taneční a pohybová výchova. Vnímání rytmu a rytmizační 

činnosti tvoří jednu z dílčích složek těchto vzdělávacích oborů a jsou obsaženy 

v očekávaných výstupech a učivu. Podrobnější charakteristika je uvedena níže 

v analýzách vzdělávacích oborů. 
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2.3.5.1.RYTMUS V HUDEBNÍ VÝCHOVĚ 

Analýza vzdělávacího oboru 

Slovo rytmus nebo slova od tohoto slova odvozená lze v očekávaných výstupech nalézt 

přímo, ale i nepřímo v činnostech, které se rytmem zabývají. Na konci 1. stupně 

se předpokládá, že žák zpívá rytmicky přesně a je schopen v proudu znějící hudby 

upozornit na metrorytmické změny. V ostatních očekávaných výstupech, i přesto, že 

slovo rytmus není doslovně napsáno, jsou činnosti žákem realizovány za předpokladu 

využití rytmu. Konkrétně se jedná o tyto činnosti: realizuje jednoduchou melodii 

zpěvem, hrou či tancem, využívá složitější hudební nástroje k doprovodné hře 

i k reprodukci složitějších motivů či písní, vytváří jednoduché předehry, mezihry či 

dohry, ztvárňuje hudbu pohybem, využitím tanečních kroků. Všechny tyto konkrétní 

činnosti by bez vnímání rytmu nebylo možné realizovat.  

(www.msmt.cz, RVP ZV 2014) 

2.3.5.2.RYTMUS V TĚLESNÉ VÝCHOVĚ 

Analýza vzdělávacího oboru 

Tělesná výchova je v RVP ZV zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tento 

vzdělávací obor usiluje především o pohybové vzdělávání žáků a zároveň je součástí 

komplexnějšího vzdělávání žáků v problematice zdraví. V učivu tělesné výchovy jsou 

uvedeny rytmizace jako jedna z několika dílčích složek, které ke vzdělávání žáků 

přispívají. V činnostech ovlivňujících úroveň pohybových dovedností jsou uvedeny 

rytmické a kondiční formy cvičení pro děti, které jsou blíže specifikovány jako kondiční 

cvičení s hudbou nebo rytmickým doprovodem a také vyjádření melodie a rytmu 

pohybem. (www.msmt.cz, RVP ZV 2014) 

2.3.5.3.RYTMUS V TANEČNÍ A POHYBOVÉ VÝCHOVĚ 

Analýza vzdělávacího oboru 

Tento doplňující vzdělávací obor obohacuje obsah základního vzdělávání 

ve vzdělávání oblasti Umění a kultura. U žáků je rozvíjena kreativita prostřednictvím 

tance, který vychází z přirozeného pohybu člověka.  

http://www.msmt.cz/
http://www.msmt.cz/
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Tanec lze zařadit mezi tvůrčí umělecké činnosti, které může vykonávat téměř 

každý. Člověku je dána schopnost tančit, pohybovat se a rozvíjet se. Jednou 

z potřebných složek k uskutečňování tance je i smysl pro rytmus. Tancem lze 

vyjadřovat i citové hodnoty. Jednou z mnoha náplní tohoto vzdělávacího oboru není 

výsledek samotný, ale citové hodnoty a tvůrčí proces. 

Činnosti s  rytmem jsou zařazeny v očekávaných výstupech a učivu tohoto vzdělávacího 

oboru. Konkrétně, kdy žák reaguje na změny tempa a rytmu, slyší a vyjadřuje pohybem 

jednoduché rytmické modely. Také v učivu v sekci Hudba a tanec je obsažen doslovně 

rytmus, melodie, dynamika a harmonie. (www.msmt.cz, RVP ZV 2014) 

2.3.6. TERAPEUTICKÉ POJETÍ RYTMU 

Rytmicky se odehrávají všechny biologické pochody i pohyby každého 

jedince. (Zeleiová 2007, s. 126) Rytmus je důležitou součástí každého z nás a určuje náš 

individuální způsob života. Tuto úlohu rytmu si lidé uvědomovali od dávných dob. 

Přístup k pojetí rytmu postupně dovedl odborníky k jeho využívání v léčebném procesu.  

 Široká použitelnost rytmu nalezla své místo v muzikoterapii a tak se rytmus 

posléze stal v mnoha muzikoterapeutických modelech základním výrazovým 

prostředkem.  

(Kantor, aj. 2009, s. 138) 

2.3.6.1.MUZIKOTERAPIE 

Muzikoterapii lze považovat za terapeutický přístup z oblasti tzv. expresivních 

terapií. Jedná se o terapie, které pracují s výrazovými uměleckými prostředky. Tyto 

prostředky mohou být svou povahou literární, dramatické, výtvarné, hudební 

i pohybové. 

Samotný pojem muzikoterapie má řecko-latinský původ. Řecky moisika, latinsky 

musica znamená hudba. Řecky therapeia, therapeineio, latinsky iatreia znamená léčit, 

ošetřovat, vzdělávat, cvičit, starat se, pomáhat. Předkládá se jako léčení nebo pomoc 

člověku hudbou. (Kantor, aj. 2009, s. 21) 

http://www.msmt.cz/
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V současné době je muzikoterapie považována za transdisciplinární obor s neustále 

se měnícími hranicemi ve vztahu k ostatním oborům. Dlouho dobu se vedou diskuse jak 

u nás tak v zahraničí, které se týkají zařazení a vymezení působnosti muzikoterapie. Dle 

Americké muzikoterapeutické asociace-1998 je adekvátní překlad muzikoterapie pomoc 

hudbou člověku se zdravotními nebo edukačními problémy. (Kantor, aj. 2009, s. 23) 

2.3.6.2.HISTORIE MUZIKOTERAPIE 

Pravěk 

Hudba a rytmus byly již od Pravěku využívány jako léčebné prostředky. Pomocí 

hudby a rytmu lidé bojovali s úzkostí a chorobami. Využívali tyto složky při magickém 

léčení i zaklínání. Přičemž rytmus dokázali vyjádřit velice jednoduchým a prostým 

způsobem. Postačila jim k tomu dřevěná hůl, kterou tloukli o dutý kmen nebo kámen. 

Lidé takto také komunikovali s nadpřirozenými silami, chtěli zapůsobit na božstvo 

a démony, aby jejich kmen či jedince nepostihlo nic zlého. 

Magický vliv zesilovali tím, že měnili intenzitu i tempo a šaman vše umocňoval 

svým zpěvem. Rytmus úderů, tempo, dynamika a spolu s tím šamanova výrazově 

působící slova dokázaly strhnout lidi k živelnému pohybovému projevu. 

Hudba a rytmický tanec se pozvolna stávaly stavebním kamenem všech rituálů. 

Nešlo však pouze o pocit radosti či slasti, jednalo se o stav mezi životem a smrtí, o stav 

mezi božstvím a lidstvím. Z primitivního způsobu magického léčení se začaly pozvolna 

vyvíjet určité formy rituálu, které se postupně rozdělovaly vzhledem k jednotlivým 

způsobům léčení. (Šimanovský 2007, s. 17)  

Starověk 

Všechny starověké civilizace znaly a uznávaly léčení hudbou. Tato terapie byla 

vysoce ceněna především v Egyptě, Asýrii, Babylonu, v Izraeli, Řecku i Římě. Terapie 

se odvíjela poněkud odlišně, než jak tomu bylo u primitivních národů. Více 

upřednostňována byla zpočátku uklidňující hudba na harfu či lyru. Význam hudby byl 

obšírný. Účinky hudby byly chápány jako prevence v oblasti mentální hygieny, jako 

forma uvolnění i jako prostředek, který pomůže nastolit harmonický řád kosmu 

člověka. (Šimanovský 2007, s. 18)  
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Od Řeků převzali tradici muzikoterapie i Římané. Ti uplatňovali i rychlé tempo. 

Křeče a psychotické stavy měl postižený možnost léčit pomocí poskakování a rychlého 

tance za rytmického zvuku tamburíny. Takto také vzniknul tanec nazvaný 

tarantela. (Šimanovský 2007, s. 19)  

Středověk, renesance a novověk 

Do zapomnění upadá tradice léčení hudbou s pádem římské říše. Zmínky o využití 

tohoto způsobu léčení jsou jen ojedinělé. Uklidňující funkci hudba plní především 

v rámci církevních obřadů. V období renesance, kdy nastupují na scénu vědy o člověku, 

se muzikoterapie opět dostává do popředí. (Šimanovský 2007, s. 20)  

17. a 18. století 

V těchto letech nastává období, ve kterém se objevuje mnoho teorií a praktických 

metod. Rytmem se zabýval především E. A. Nicolai, který poukazoval zejména na to, 

že změny tepu a rytmu dýchání souvisí se somatickými reakcemi na poslech hudby. 

Zároveň také vzniká nová profese, zabývající se léčením hudbou. Jsou to 

tzv. iatrohudebníci, přímí předchůdci muzikoterapeutů. (Šimanovský 2007, s. 20)  

19. a 20. století 

Přesto, že v počátku 19. století nevznikla koncepce iatrohudby, začala se léčba 

hudbou využívat a praktikovat v některých psychiatrických léčebnách. Ve 2. polovině 

19. Století se však muzikoterapii vůbec nedařilo, zejména z toho důvodu, že byla 

odsuzována jako nevědecká disciplína. Na své využití musela počkat až do období 

po 2. světové válce. 

Poválečné období 

Rok 1948 přináší založení hned dvou škol muzikoterapie, švédské a následně 

americké. Americká škola je orientována především sociálně-psychologicky 

a psychoanalyticky. Švédská koncepce považuje muzikoterapii za centrální obor 

v psychologii. Posléze se muzikoterapie šíří do celého světa. (Šimanovský 2007, s. 21)  
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2.3.7. VYUŽITÍ RYTMU V MUZIKOTERAPII 

Centrální postavení získal rytmus v muzikoterapii především díky své schopnosti 

soustředit energii a vnést strukturu a řád. Člověk, i když nevědomě, má sklon 

porovnávat se s každou rytmickou strukturou, kterou slyší. Pokud tedy přebírá rytmický 

vzorec od muzikoterapeuta, dochází k podobnému účinku, jako by si nasadil masku 

a jednal podle toho, co tato maska představuje. (Kantor, aj. 2009, s. 139) Rytmus lze 

přebírat nejen od muzikoterapeuta, ale také od skupiny, která rytmicky improvizuje. 

Přebírání rytmu může nastartovat jeho osobní rytmus, se kterým nebyl v kontaktu. 

(Zeleiová 2007, s. 126) Z hlediska muzikoterapie je uvědomění si vlastního rytmu 

projevem sebeuvědomění, které posléze dovede klienta k sebeúctě. 

(Zeleiová 2007, s. 129) 

Často používaná a z mého pohledu velmi zajímavá je muzikoterapeutická 

improvizace. To, co člověk během improvizované hudby hledá, prožívá a co vyjadřuje 

rytmem, je svědectví, které vypovídá o něm samém. Zkušenostmi je ověřeno, že když 

u hry klienta opakovaně chybí rytmické kontury, často se jedná o psychotické 

onemocnění.(Zeleiová 2007, s. 124) 

Rytmická složka hudby má také výrazný vliv na motoriku člověka, jeho jednání 

a prožívání. Aktivizační efekt mají výrazné, akcentované nebo synkopické rytmy. Tyto 

rytmy vznikají z nízkého napětí k vysokému a u člověka vyvolávají chuť k tanci 

a pohybu. 

Opačným způsobem na člověka působí málo akcentované rytmy s vázanými tóny 

v pomalém tempu. Jsou to rytmy, které vedou k pasivitě a jejich směr je od vysokého 

napětí k nízkému. Tyto rytmy mají relaxační efekt. Příkladem relaxačních rytmů jsou 

zejména ukolébavky. 

Rytmus má také specifické využití při motorické reedukaci u klientů s centrálními 

obrnami, ADHD a mentální retardací. (Kantor, aj. 2009, s. 139) 
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2.3.8. NEUROLOGICKÉ VÝZKUMY S RYTMEM 

Jedním z mnoha odborníků, kteří zkoumali rytmus a jeho ovlivňování našeho 

psychického či fyzického stavu je anglický lékař Oliver Sacks (1933). Pomocí 

funkčního snímání mozku sledoval subjekty, které vnímaly rytmus, a dospěl k závěru, 

že dochází k aktivaci motorické kůry a podkorových systémů v bazálních gangliích 

a mozečku. Velmi pozoruhodný je poznatek, že pouhá představa hudby či rytmu může 

být z neurologického hlediska stejně účinná jako skutečný poslech. (Sacks 2009, s. 233) 

Rytmus specifikuje jako integraci pohybu a zvuku. Na několika klinických příkladech 

uvádí skutečnost, kdy vnímání rytmu dokázalo u pacienta opět zaktivovat poškozený 

motorický systém. (Sacks 2009, s. 229) 

V použití rytmu a rytmizačních činností vidí také nejefektivnější mnemotechnickou 

pomůcku při učení a uchovávání naučeného v paměti. (Sacks 2009, s. 230) 

2.3.8.1.NEUROLOGICKÉ HLEDISKO RYTMŮ 

Na základě poznatků Dorit Berger, speciální pedagožky a psychiatričky, které jsou 

prezentovány v knize autorky Sylky Uhlig, lze sledovat, jak působí zrytmizovaná 

říkadla či aktivity spojené s rytmizací a hudbou na senzomotorická centra v mozku. 

Dochází ke stimulaci rozpoznávacích procesů, koncentrace a zapamatování. Tohoto 

jevu lze využít nejen u klientů v kritickém neverbálním či komatickém stavu, jako to 

dělá Dorit Berger, ale i ve výchovně-vzdělávacím procesu. 

Nejdříve je však nutné si uvědomit, že lidský mozek je bombardován miliony 

podnětů, které musí roztřídit, zpracovat a vyhodnotit a učinit rozhodnutí. Primární 

reakce lidí je podobná té zvířecí. Jedná se o reakci emocionální, která vychází z jejich 

intuitivních instinktů přežití. Až poté přichází na řadu přemýšlení, analyzování a logické 

procesy. Kortikální, rozpoznávací mozkové funkce musí počkat na uklidnění 

subkortikálních úrovní strachu a bezpečí a až poté mohou fungovat. (Uhlig 2006, s. 76) 

Autorka z rozdílných neurologických pramenů nastudovala, že lidský mozek se dělí 

na mozky dva. Emocionální-subkortikální mozek a rozpoznávací-neokortikální mozek. 

Starší je mozek emociální, zdědili jsme ho po zvířecích předcích a je starý zhruba 500 

miliónů let. V tomto mozku je velmi husté propojení nervů, tzv. retikulární aktivační 

systém. Právě zde se příchozí informace neustále zkoumají, a buď se odmítnou, nebo 

postoupí pro další zpracování. Sensorické informace jsou přijímány v limbickém  
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systému amygdala, thalamus, hypothalamus a ve spojených oblastech, kde se zrodí 

rozhodnutí z pohledu bezpečí či nebezpečí. Silné dopady strachu, ale i radosti mohou 

zůstat v dlouhodobé paměti navždy. Pokud jsou totiž informace vyhodnoceny jako 

nebezpečné nebo naopak radostné postupují dále a zaznamenávají se v hippocampu 

(části limbického systému), který řadí a zaznamenává přicházející stimuly, a tak si je 

pamatuje pro další případ. (Uhlig 2006, s. 77) 

Protipólem emocionálního mozku je mozek poznávací – domov myšlení, analýzy 

a jazyka. Tento nový (z řeckého neo - znamenající nový) mozek se vyvinul pouze před 

zhruba pěti miliony let. Je to centrum vědomí, kde si vytváříme náš smysl pro realitu. 

Obě části, sub a neo-kortikální, mohou fungovat nezávisle na sobě a tak ovlivňují náš 

život. Pokud jsou však obě části mozku rozděleny po dlouhou dobu, zvyšuje se riziko 

nemoci. 

Neo-kortikální část je rozdělena do dvou hemisfér, které spolu neustále komunikují, 

a každá z nich má určitou zodpovědnost. Má se za to, že pravá hemisféra je částí 

intuitivní a instinktivní, ve smyslu vnímání a chování. Zde se zpracovává hudba či 

kreativita. Levá hemisféra je více orientována na detail, analyzování faktů a např. 

chápání gramatiky. (Uhlig 2006, s. 77) 

 Z výše popsaného vyplývá, že harmonie nového a starého mozku ovlivňuje velice 

kladně proces učení. Pokud tedy dokážeme specificky aplikovat hudbu či rytmizační 

činnosti v procesu vzdělávání tak, aby žáci při těchto činnostech zažívali příjemný 

a nenásilný pocit, který v nich bude vyvolávat přirozenost, klid a jistotu, mohli bychom 

docílit ukládání probíraného učiva do dlouhodobé paměti.   

2.3.9. SHRNUTÍ  

Z celkového chronologického přehledu je zřejmé, že ve vývoji předmětu Hudební 

výchova se zcela jistě odráží specifika každého historického období. Vývoj tak vychází 

především z politické situace, ale i ze životních postojů a hodnot obyvatelstva. Velkou 

roli v pojetí tohoto předmětu po dlouhou dobu hrálo také především náboženství. 

Tento předmět stoupal po pomyslných schodech vzhůru a neustále byl obohacován 

a formován. Vždyť zpočátku zahajoval i končil výuku, někteří v něm spatřili výchovnou 

roli, ale i osvěžení či evokaci žáků. Jiní poukazovali na krásu, estetiku a v neposlední 

řadě také učení. Čili, výstup neboli vrchol tohoto příkrého schodiště tvoří RVP ZV, 

ve kterém vyústily veškeré snahy a úsilí našich předchůdců. 
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Zcela jistě nelze zpěvu odepřít ještě jednu důležitou vlastnost a tou je vlastenectví. 

Pokaždé, když se český národ ocitnul ve svízelných situacích, v období válek a v době 

utlačování českého jazyka, dokázal v lidu probudit národní cítění a chuť bojovat. 

 Myslím, že je pozoruhodné sledovat, jak čeští pedagogové a lidé zaujatí zpěvem 

v každé epoše doslova bojovali o to, aby předmětu Hudební výchova bylo vyučováno 

náležitým a důstojným způsobem. I když tento předmět zažíval chvíle, kdy upadal 

v zapomnění, vždy se objevil někdo, kdo ho dokázal vrátit do života dětí a mládeže 

a do celého výchovně-vzdělávacího procesu.  

Zde se také otevírá prostor pro zamyšlení nad vztahem dětí a potažmo celé 

společnosti k hudbě a zpěvu v současnosti. Mnozí z nás v dnešní uspěchané době 

nemají čas zazpívat si jen tak pro radost a uvolnění. Děti často spatřují zábavu pouze 

v počítačových hrách či sociálních sítích. Je tedy úlohou nás pedagogů a rodičů vrátit je 

zpět do světa hudby a umět hudbu využívat například k odpočinku a relaxaci.  

Já bych prostřednictvím hudby, především rytmu, chtěla žákům nabídnout ještě 

jedno využití a tím je využití rytmizačních činností k osvojování učiva. 

Rytmem se zabývalo lidstvo již v době před naším letopočtem. Objevovali se první 

snahy ho definovat a určit jeho vliv a působení v lidském životě a okolním světě. 

Od období renesance byl vědecky zkoumán a následně využíván. Dnes tvoří například 

důležitou složku v muzikoterapii, popřípadě je odborníky využíván 

z neuropsychologického hlediska.  

Tyto názory a poznatky odborníků, týkající se kladného vlivu rytmu při procesu 

učení a uchování v paměti, korespondují i s mými praktickými zkušenostmi, které jsem 

realizovala ve vlastní výuce. 
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1. REALIZACE VÝUKY HV S VYUŽITÍM RYTMIZAČNÍCH ČINNOSTÍ 

Hudební výchovu vyučuji ve čtvrtém ročníku základní školy. Oporou a vodítkem 

ve vlastní výuce hudební výchovy mi byl Orffův Schulwerk. Výuka nebyla zaměřena 

pouze na rytmizační činnosti. Snažila jsem se rovnoměrně pokrýt všechno učivo 

a očekávané výstupy v souladu s ŠVP základní školy, na které vyučuji. Zde bych spíše 

chtěla uvést postup se zaváděním rytmizačních činností do vlastní výuky. Vycházela 

jsem ze základní metodické zásady orffovské práce: umožnit dětem maximum aktivity 

a maximum sebevyjádření. 

V prvních hodinách jsem zavedla práci s říkadly. Velmi účinné a pro žáky zajímavé 

bylo uvedení do děje, který byl v říkadle naznačen, jednalo se spíše o úvodní motivaci. 

Nejdříve jsme se věnovali deklamačním hrám a přednesu říkadla v různých výrazových 

odstínech. Obecně práce s říkadly byla pro žáky tohoto ročníku něčím naprosto novým 

a bylo velmi potěšující pozorovat, s jakým nadšením se těchto činností zhostili. 

 V několika následujících hodinách jsme přistoupili k mluvenému doprovodu. 

Vybrala jsem z říkadla rytmicky výrazná slova a žáci je po mně opakovali. Tímto se 

cvičili v pravidelném a přesném opakování určité rytmické figury.  Žáky jsem také 

následně rozdělovala na skupiny, kde každá skupina měla vlastní rytmickou figuru, 

a žáci ztvárnili kombinovaný doprovod. Tyto činnosti nabízejí celou řadu možností. 

V dalších hodinách žáci vymýšleli i svá vlastní říkadla a jednoduché rytmické figury. 

Další ze zajímavých činností, kterou bych zde ráda uvedla, je hra na ozvěnu a hra 

na tělo. Při reprodukci rytmů jsme nejdříve začínali dvoutaktovými motivy, postupně 

jsme zaváděli třídobý rytmus a také bylo možné přejít až k čtyřtaktí. Hru na tělo jsme 

následně využívali i při ztvárnění doprovodu k říkadlům.  Žáci se postupně osvobodili 

od slovního podkladu a realizovali doprovod tleskáním, dupáním, luskáním prsty aj.  

Později byli žáci schopni daný rytmický motivek nejen reprodukovat, ale sami 

vytvářeli své rytmické motivy a předtleskávali po jednom či po skupinách ostatním. 
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K rozvoji rytmického cítění také velmi dobře poslouží cvičení opřená o deklamaci. 

Nejdříve jsem přistoupila k rytmické deklamaci slov, přičemž je dobré mít na paměti, že 

se nezaměřujeme pouze o vyvození výsledného rytmu. Toto jsou činnosti, ve kterých je 

možné si hrát se slovy a objevovat krásu slov. Opět jsme zde zapojovali odlišnou 

dynamiku či barvu slova.   

Se slovy si lze hrát i v opačném pořadí. Žákům jsem předtleskávala rytmus a oni 

k němu vymýšleli slova. Často jsme tyto činnosti spojovali i s učivem jiných 

vyučovacích předmětů. Žáci měli na daný rytmus vymýšlet např. názvy rostlin, zvířat, 

města České republiky nebo vyjmenovaná slova. 

Když už byli žáci v této fázi, že si doslova hráli se slovy a s rytmizací, předložila 

jsem jim text ve formě říkanky. Žáci nejdříve ztvárnili nejprostší rytmickou podobu 

říkanky. Posléze na danou říkanku vymýšleli i nové rytmické varianty a zapojovali 

i odlišnou dynamiku a barvu slova. 

Tyto činnosti jsme se žáky procvičovali, zdokonalovali a také rozšiřovali v průběhu 

celého školního roku. Vždy byla důležitá úvodní motivace. Postupem času jsem sama 

poznala, že je důležité, aby žáci cítili ze strany učitele radost z těchto prováděných 

činností. Dalším důležitým faktorem ve výuce je umět podat žákům tyto činnosti 

formou hry. Žáci pak přestávají být nervózní z možného neúspěchu a doslova 

zapomínají, že to celé je vyučovací proces. 

Také bych k tomuto chtěla dodat, že právě zde se začala rodit má myšlenka 

upevňovat učivo i jiných vyučovacích předmětů prostřednictvím rytmizačních činností. 

3.1.1. RYTMIZAČNÍ ČINNOSTI VE VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA 

(PŘEDMLUVA K PRACOVNÍM LISTŮM) 

Výuku podporovanou rytmizačními činnostmi jsem nejprve zavedla v rámci výuky 

vyučovacího předmětu Český jazyk.  

Výuka probíhala v 5. ročníku základní školy ve Stráži nad Nisou. Tento ročník 

navštěvuje celkem 17 žáků (9 chlapců a 8 dívek). Nejsou zde evidováni žáci nadaní 

a žádný žák neopakoval ročník. Jeden žák má odborně diagnostikovánu v PPP Liberec 

dyslexii, dysgrafii a dysortografii. V této třídě vyučuji již druhý rok a zároveň jsem 

třídní učitelkou. Kromě tělesné výchovy, anglického jazyka a matematiky vyučuji 

všechny předměty. 
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Vše vycházelo z aktivit, které byly realizovány v předmětu Hudební výchova. 

Postupem času jsem zaznamenávala velké pokroky žáků v činnostech s rytmizací. 

Velmi dobře si pamatovali zrytmizovaná říkadla, která jsem jim předkládala. V paměti 

se jim ukládala i říkadla spolužáků a s texty si dokázali doslovně hrát.  

Myšlenka využití rytmizačních činností se zrodila zcela náhodně v běžné vyučovací 

hodině českého jazyka, ve které jsme právě probírali stavbu slova a slova příbuzná. 

Některým žákům činilo problémy si zapamatovat, že slova příbuzná jsou taková slova, 

která mají společný kořen a významově spolu souvisí. V této hodině jsem doslova 

improvizovala a vymyslela v několika málo vteřinách první říkadlo. V tuto chvíli jsem 

vycházela ze zkušeností a poznatku, že si žáci velmi dobře osvojují a pamatují říkadla. 

Nejdříve jsme si říkadlo společně vytleskali a také jsem seznámila žáky s obsahem 

tohoto říkadla. Poukázala jsem především na to, že vše je v tomto říkadlu řečeno, pouze 

jinými slovy. Říkadlo jsem zařazovala do každé vyučovací hodiny, která byla tomuto 

tématu věnována a snažila jsem se, aby bylo spíše umístěno v jiné části.  Někdy bylo 

použito při zahájení, spíše jako motivace. Jindy jsem ho zase vkládala do hlavní části 

vyučovací hodiny, kde bylo spojeno například s hrou. Takto vznikala nová a nová 

říkadla. Ta jsem zapisovala na barevné papíry a připevňovala na nástěnku. Několikrát se 

mi i stalo, že sami žáci mi pomohli některé říkadlo dotvořit nebo požadovali obměnit 

v textu dané slovo za jiné. Říkadla, která vznikla, a činnosti s nimi uvádím 

v metodických  listech pro učitele.  
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3.2. METODICKÉ LISTY PRO UČITELE 

Metodické listy jsou vytvořeny v souladu s RVP ZV pro vzdělávací obor Český 

jazyk a literatura, který je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. 

Tento vzdělávací obor se dále dělí na Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou 

výchovu a Literární výchovu. Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru je stanoven 

v očekávaných výstupech pro 1. stupeň. Očekávané výstupy jsou zvlášť stanoveny 

pro 1. a 2. období. 

Metodické listy jsou zaměřeny vždy na konkrétní učivo předmětu Český jazyk a byly 

ověřeny ve výuce 5. ročníku základní školy. 

Metodické listy obsahují tyto informace: 

 uvádí, zda se jedná o vyvození nového učiva nebo o procvičování učiva 

 konkretizují ročník 

 konkretizují učivo 

 doporučují časovou dotaci 

 stanovují potřebné pomůcky 

 nabízejí možnou motivaci 

 doporučují mluvený projev vyučující (zkratka U) 

 doporučují činnost vyučujícího (uvedeno jako Pozn. -psáno kurzívou) 

 obsahují říkadlo bez rytmické pulzace 

 obsahují říkadlo, ve kterém je rytmická pulzace znázorněna šikmou svislou 

čarou 

  obsahují grafický zápis rytmu 

 obsahují nabídku dalších možných činností s říkadlem 

 obsahují evaluaci 

Grafický zápis rytmu 

V metodických listech je používán grafický zápis rytmu v této podobě: 

4/4 takt                

 I   I   I   I         

 

II   II   II   II   

 

III   III   III   III              
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3.2.1. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 1 

Metodický list obsahuje říkadlo určené k motivaci či aktivizaci žáků. 

Říkadlo 

„Úvodní“ 

Stavba slova, tvarosloví,  

nic proti nám nezmůžou,  

říkanky nám pomůžou. 

 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. 

/ Stav-ba / slo-va / tva-ro / slo-ví                                          II   II   II   II 

/ nic-pro / ti-nám / ne-zmů / žou                                           II   II   II   I 

/ ří-kan / ky-nám / po-mů / žou                                             II   II   II   I 

Evaluace 

Říkadlo Úvodní, ačkoliv nevzniklo jako první, nese tento název zejména z toho 

důvodu, že jsme ho používali před rytmizačními činnostmi ve výuce. Nejdříve bylo 

používáno před výkladem nového učiva. Žáci podle tohoto říkadla poznali, že mám pro 

ně připravené nové říkadlo vztahující se k právě probíranému pravidlu. Často se 

ozývaly radostné připomínky žáků, kterými dávali najevo, že se těší na nové říkadlo. 

Následně jsme měli domluvený signál, kdy jsem vzpažila pravou ruku, a žáci 

věděli, že si přeříkáme a vytleskáme říkadlo Úvodní. Tímto způsobem bylo využito 

především k aktivizaci a pohybové chvilce. Vždy byl někdo z žáků vyvolán, aby mohl 

pro ostatní vymyslet svůj vlastní pohybový doprovod. Takto byl u některých žáků 

postupně odbouráván ostych před kolektivem. 
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3.2.2. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 2 

Metodický list je určen k vyvození učiva o slovech příbuzných. 

Slova příbuzná (vyvození učiva) 

Učivo: Slova příbuzná (Nauka o slově) 

Ročník: 5.  

Pomůcky: Připravené řady slov (napsané na tabuli, popř. na interaktivní tabuli nebo 

magnetické tabuli), říkadlo na formátu A1 popř. větším balicím papíru 

Časová dotace: 23 minut 

Říkadlo  

„Slova příbuzná“ 

Slova příbuzná,  

každý dobře zná. 

Kořen slova, podoba, 

Nesmí v tom být náhoda. 

1) Úvodní část metodického listu (časová dotace 8 minut) 

 Motivace  

Úvodní motivaci lze realizovat formou rozhovoru. 

Učitel/ka (dále jen U): Kdo má nějaké příbuzné? 

                                      O kom říkáme, že je příbuzný? 

                                      Musí ten, kdo je příbuzný splňovat nějaké podmínky nebo může   

                                       být příbuzný každý? 

                                      Víte o tom, že i slova mohou být příbuzná? 

                                      Přečtěte si slova v této řadě a pokuste se najít slova příbuzná. 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace 10 minut) 

Výklad  

Slova: LES – KLEŠTĚ – LEPIDLO – LESNÍK – PLESKNUTÍ – LESK – LESÍK  

            HRA – HRAD – HRAVÝ – ZAHRADA – OHRADA – HRADBY –   

            HRAVOST 

            VODA – PODVOD – VODNÍK – PODVODNÍK – VODNATÝ - VODSTVO 

U: Nyní provedeme společně kontrolu a pomůže nám v tom říkadlo o slovech 

příbuzných. 
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Pozn. Vyučující předříká říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a zároveň vytleská 

rytmus dle grafického zápisu rytmu. 

 

/ Slo-va / pří-buz /  ná  / -                          II   II   I   -  

/ Kaž-dý / dob-ře / zná / -                          II   II   I   -  

/ Ko-řen / slo-va / po-do / ba                     II   II   II   I 

/ Nes-mí / v tom-být / ná-ho / da               II   II   II   I 

Pozn. Vyučující předříká první dva verše s vytleskáváním rytmu, žáci po něm totéž 

opakují. Poté předříká druhé dva verše s vytleskáváním rytmu, žáci opět opakují. 

Pozn. Vyučující opakuje opět druhé dva verše. Při slovech, / ko-řen / slo-va /, podtrhne 

stejnou barvou kořen slova (zde podbarveno žlutě). Při slově / po-do-/ ba / vyznačí 

stejnou barvou slova příbuzná. (zde červeně podtržené) 

 

LES – KLEŠTĚ – LEPIDLO – LESNÍK – PLESKNUTÍ – LESK – LESÍK  

 

HRA – HRAD – HRAVÝ – ZAHRADA – OHRADA – HRADBY – HRAVOST 

 

VODA – PODVOD – VODNÍK – PODVODNÍK – VODNATÝ – VODSTVO 

 

Žáci opakují s vytleskáváním rytmu celé říkadlo a vyučující při druhých dvou 

verších opět ukazuje kořen slova a slova příbuzná. Stejným způsobem vyučující 

uskuteční výklad s dalšími řadami slov. 

3) Závěr metodického listu (5 minut) 

U: (shrne učivo) slova příbuzná jsou taková slova, která mají stejný kořen a významově 

spolu souvisí. 

Další možné činnosti 

 Je vhodné mít připravené několik řad slov a žáci pracují obdobným způsobem. 

Lze využít činnost jednoho žáka u tabule a ostatní předříkávají a vytleskávají 

říkadlo.  

 V dalších vyučovacích hodinách lze využít skupinovou činnost, kdy pro každou 

skupinu budou připravené kartičky se slovy. Říkadlem lze skupinovou činnost 

zahájit i ukončit. 
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 Říkadlo lze spojit s pohybovým projevem a použít k aktivizaci žáků v jakékoliv 

části vyučovací hodiny. 

Evaluace 

Říkadlo bylo použito ve výuce jako první a vzniklo zcela náhodně. Žáci byli 

překvapeni, že jsem jim znenadání začala vytleskávat říkadlo. Reagovali s úsměvem 

a dávali najevo, že se jim líbí. Výhody tohoto říkadla, vidím především v tom, že je 

krátké. Žáci se ho naučili během několika sekund. I po několika měsících, stačilo říct 

Slova příbuzná a všichni začali předříkávat a vytleskávat říkadlo. Žáci vědí, že říkadlo 

je spojeno s pravidlem. Kromě osvojení říkadla a pravidla si žáci pamatují i pohybový 

doprovod. Velmi rádi ho pokaždé přivítali k úvodní aktivizaci. 
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3.2.3. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 3 

Metodický list je určen k vyvození učiva o stavbě slova. Žáci získají znalosti 

o jednotlivých částech slova tj. předpona – kořen – přípona - koncovka 

Stavba slova (vyvození učiva) 

Učivo: Stavba slova (Nauka o slově) 

Ročník: 5. 

Pomůcky: Kartičky s částmi slov (slova jsou uvedena v nabídce v závěru metodického 

listu), připravené říkadlo na formátu A1 popř. větším balicím papíru 

Časová dotace: 20 minut  

Říkadlo 

„Stavba slova“ 

Jak máš slovo postavit,  

budeš brzy znát. 

Kořen význam slova určí, 

je to jeho hlavní část. 

 

Předpona vždy před kořenem, 

jako stráž se postaví, 

význam slova obmění. 

 

Přípona má místo vzadu, 

za kořen ji dej. 

Jak vyzraješ nad koncovkou? 

Slova ohýbej! 

 

1. Úvodní část metodického listu (časová dotace 5 minut) 

Motivace  

Úvodní motivace je realizována formou rozhovoru. 
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Učitel/ka (dále jen U): Dnešní hodinu si budeme hrát, budeme stavět. Už jste určitě 

někdy něco postavili. Kdo nám řekne, co se mu podařilo postavit? (vyučující aktivizuje 

žáky, nechá je odpovídat) Dnes se naučíte, že je možné postavit i slovo. Každé slovo se 

skládá z určitých částí a každá z těch částí má svůj název. Ale já mám pro Vás 

připravené říkadlo, ze kterého se všechno dozvíte. 

2. Hlavní část metodického listu (časová dotace 10 minut) 

Výklad 

část a)  

Pozn. Vyučující předříká první čtyři verše a zároveň vytleskává rytmus. Říkadlo je 

vyznačeno s rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. 

/ Jak-máš / slo-vo / po-sta / vit                                             II   II   II   I 

/ bu-deš / br-zy / znát/ -                                                        II   II   I   - 

/ Ko-řen / vý-znam / slo-va / ur-čí                                        II   II   II   II 

/ je-to / je-ho / hlav-ní / část                                                  II   II   II   I 

Pozn. Vyučující připevní na tabuli slovo hrad.(zde podbarveno zeleně). Společně se 

žáky znovu předříká a vytleská první čtyři verše. 

                                                           HRAD 

část b) 

 Pozn. Vyučující předříká tři následující verše a zároveň vytleskává rytmus. Říkadlo je 

vyznačeno s rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. 

/ Před-po / na-vždy / před-ko / ře-nem                                 II   II  II   II 

/ ja-ko / stráž-se / po-sta / ví                                                 II   II   II   I 

/ vý-znam / slo-va / ob-mě / ní                                              II   II   II   I 

Pozn. Vyučující připevní před kořen HRAD předponu ZA-. (zde podbarveno žlutě). Poté 

se žáky opakuje tyto tři verše s vytleskáváním rytmu. Nyní lze od začátku opakovat 

všechny verše, vytleskávat rytmus a ukazovat při tom na části slova. 

                                                    ZA   HRAD 

část c) 

Pozn. Vyučující předříká zbývající čtyři verše a zároveň vytleskává rytmus. Při 

vyslovení slova PŘÍPONA, umístí za kořen HRAD příponu -NÍK.(zde podbarveno 

modře) Při vyslovení slova KONCOVKOU, umístí za slovo -NÍK koncovku A. (zde 

podbarveno šedě) 
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/ Pří-po / na-má / mís-to / v za-du                                                 II   II   II   II 

/ za-ko / řen-ji / dej / -                                                                   II   II   I   - 

/ Jak-vy / zra-ješ / nad-kon-/ cov-kou-                                          II   II   II  II 

/slo-va / o-hý / bej / -                                                                     II   II   I   - 

 

                                       ZA  HRAD  NÍK  A 

Pozn. Vyučující předříká poslední čtyři verše se žáky, při čemž vytleskávají rytmus. Poté 

si společně předříkají s vytleskáváním rytmu celé říkadlo od začátku a vyučující ukazuje 

části slova.  

Vyučující dle vlastního uvážení může vybrat více slov a stejným způsobem pokračovat 

v této činnosti. 

3) Závěr metodického listu (5 minut) 

Vyučující zopakuje žákům, že slovo se skládá z určitých částí: předpona, kořen, 

přípona, koncovka. 

Je důležité žákům říci, že hlavní částí slova je kořen, který určuje jeho význam. Také je 

důležité žáky seznámit s tím, že slovo může být tvořeno jenom kořenem (např. LET), 

nebo předponou a kořenem (např. VÝLET), kořenem a příponou (např. LETEC), 

kořenem a koncovkou (např. LETY), kořenem příponou a koncovkou (např. LETCI). 

 

Nabídka slov pro tuto činnost: 

VÝ LET N Í         

 PO RYB N Ý          

PŘED ŠKOL N Í            

ZÁ LES ÁC I               

PŘED VOL B A 

Další možné činnosti 

 Říkadlo lze využít v kterékoli části vyučovací hodiny, v úvodu jako motivaci 

s vytleskáním rytmu nebo v průběhu hodiny k aktivizaci žáků. K říkadlu je 

možné si vymyslet vlastní pohybový projev. 

 Při skupinové činnosti: skupiny obdrží na kartičkách části slova. Předříkávají 

říkadlo a po každé sloce se snaží nalézt kořen, předponu, příponu 

a koncovku.  Tímto způsobem skládají nová slova. 
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Evaluace 

Toto říkadlo patří mezi první říkadla, která byla využita ve výuce českého jazyka. 

Při výkladu nového učiva se mi velmi dobře osvědčilo, zejména z toho důvodu, že žáci 

to celé vnímali pozitivně, především jako hru. I z mého pohledu byl takto uskutečněný 

výklad přínosný. Říkadlo si žáci pamatovali téměř okamžitě, což se při běžném výkladu 

nestává. Zapamatováním říkadla si zároveň osvojili stavbu slova.  

V následujících hodinách bylo říkadlo používáno k opakování učiva. Již při prvních 

dvou verších i slabší žáci okamžitě dokončovali následující verše. 

V několika následujících hodinách jsem pro žáky připravila i pohybový doprovod, 

zde se někteří žáci styděli. Toto jsem respektovala a nabídla jim možnost rytmus pouze 

vytleskávat. 
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3.2.4. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 4 

Metodický list je určen k vyvození nového učiva o pravidlech užití předpon s-, z-, vz-. 

Předpony s-, z-, vz- 

Učivo: Předpony s-, z-, vz- 

Ročník: 5. 

Pomůcky: Říkadlo napsané na větším formátu (A1 popř. balicí papír) 

Časová dotace: 33 minut 

 

Říkadla  

„Úvodní“ 

Stavba slova, tvarosloví 

nic proti nám nezmůžou, 

říkadla nám pomůžou. 

 

„Předpony“ 

S se smaže, spadne dolů, 

dohromady budem spolu. 

Vz vzhůru utíká. 

Z chce vždycky všechno změnit,  

hurá, je v tom logika! 

 

1) Úvodní část metodického listu (časová dotace 8 minut) 

Motivace:  

Učitel/ka (dále je U): Dnes nás čeká nové učivo. Protože jste se již seznámili se stavbou 

slova a znáte jeho části, tak se dnes naučíte, že psaní předpon s-, z-, vz- ve slově má svá 

pravidla. Ale my se na ta nová pravidla pořádně připravíme naší říkankou. (Vycházíme 

z předpokladu, že žáci toto říkadlo znají, pokud ne, mohou se s ním nyní seznámit) 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. 

/ Stav-ba / slo-va / tva-ro / slo-ví                                          II   II  II   II 

/ nic-pro / ti-nám / ne-zmů / žou                                           II   II   II   I 

/ Ří-kad / la-nám / po-mů / žou                                             II   II   II   I 
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Pozn. Toto říkadlo je vhodné použít k aktivizaci žáků v úvodu vyučovací hodiny, 

k navození atmosféry. Když si žáci říkadlo osvojí, je vhodné si k němu vytvořit pohybový 

doprovod.  

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace 15 minut) 

Výklad 

U: Tak jako Vy jste se nyní rozveselili pohybem, tak i psaní předpon s-, z-, vz- se 

většinou řídí pohybem. A já Vám objasním psaní těchto předpon pomocí říkadla. 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. 

/ S-se / sma-že / spad-ne / do-lů                                          II   II   II  II 

/ do-hro / ma-dy / bu-dem / spo-lu                                      II   II  II   II 

/ V-z / vzhů-ru / u-tí / ká                                                      II   II   II   I 

/ Z-chce / vždyc-ky / vše-chno / změ-nit                             II   II   II   II 

/ Hu-rá / je- v tom / lo-gi / ka                                               II   II   II   I 

U: Nyní si říkadlo společně po částech vytleskáme a předříkáme a zároveň Vám u toho 

objasním pravidla. 

Pozn. Vyučující předříká a vytleská první dva verše.  

U: / S-se / sma-že / spad-ne / do-lů                                       

    / do-hro / ma-dy / bu-dem / spo-lu            

U: Toto pravidlo nám vysvětluje, že předponu s-, píšeme zpravidla, pokud význam 

slova je z povrchu pryč -  / S-se / sma-že  nebo význam dolů -  / spad-ne / do-lů  a nebo 

poslední význam, dohromady - / Do-hro / ma-dy / bu-dem / spo-lu  

Pozn. Vyučující předříká s vytleskáním rytmu tyto dva verše se žáky.  

U: Příklady k tomuto pravidlu – smazat, smést, srolovat, sbalit, shromáždit se 

Pozn. Zde by bylo vhodné, aby vyučující u každého slova zvlášť vysvětlil směr pohybu. 

Pozn. Vyučující vytleská a předříká třetí verš. 

U:  / V-z / vzhů-ru / u-tí / ká    

U: Tak tento verš nám vysvětluje psaní předpony vz-. Píšeme ji vždy, pokud význam 

slova určuje směr vzhůru. Např. vzplanout, vzpínat se, vzlétnout. 

Pozn. Vyučující vytleská a předříká poslední dva verše. 

U: / Z-chce / vždyc-ky / vše-chno / změ-nit                          

     / Hu-rá / je- vtom / lo-gi / ka                      

U: A tyto dva poslední verše nám vysvětlují psaní předpony z-. Konkrétně je to změna 

stavu. Např. jablko nebylo červené a zčervenalo. Chléb nebyl tvrdý a ztvrdnul.  
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U: Nyní si říkadlo celé řekneme znovu a společně si ho vytleskáme. 

Pozn. Vyučující zopakuje společně se žáky celé říkadlo. Je vhodné po výkladu nové 

učivo procvičit na konkrétních příkladech. Možný způsob upevňování učiva s využitím 

rytmizačních činností uvádím níže. 

Upevňování učiva (časová dotace 10 minut) 

Na tabuli, popř. magnetické či interaktivní tabuli máme připraveno několik slov, 

u kterých jsou záměrně vynechány předpony s-, z-, vz-. Slova uvedu níže v nabídce. 

Vyučující vybídne žáky, aby společně s ním předříkali a vytleskali říkadlo. Žáci mohou 

být po jednom vyvoláváni k tabuli. Vyučující řekne část říkadla, nejlépe opět 

s vytleskáváním, např. / Z-chce / vždyc-ky / všech-no / změ-nit , vyvolaný žák vyhledá 

slovo, u kterého je přesvědčen, že doplní předponu z-. Poté je vyvolán další žák 

a vyučující pokračuje obdobným způsobem. 

Nabídka slov: 

_vinout, _trouchnivět, _plasknout, _lenivět, _balit, _červenat, _chopit se, _tvrdnout, 

_planout, _hromáždění, _mést, _pychnout, _krásnět, _bíhat se, _hromáždit se 

Další možné činnosti 

 Skupinová práce: žáci se rozdělí do skupin, každá skupina obdrží kartičky se 

slovy, mohou být i slovní spojení nebo věty. Vyučující řekne část říkadla, které 

rytmicky doprovodí např. Orffovými nástroji, vytleskáváním či vydupáváním 

rytmu. Žáci z nabídky na kartičkách vyberou slovo, ve kterém doplní chybějící 

předponu. 

 Říkadlo je možné použít při zahájení výuky nebo v jakékoli části vyučovací 

hodiny pro připomenutí pravidel nebo k aktivizaci žáků. 

Evaluace 

Říkadlo opět patří mezi krátká a lehce zapamatovatelná říkadla. Mám možnost 

srovnání s předchozím ročníkem, ve kterém jsem také vyučovala český jazyk. Žákům 

tehdy činilo velké problémy s užitím předpon s-, z-, vz-. Neustále jsme si připomínali 

pomocí šipek, se kterým směrem se pojí správná předpona. V tomto říkadle jsou směry 

jednoznačně řečeny a s nimi i náležitá předpona. Pokaždé i po několika měsících, když 

žák neví, jak odůvodní předponu, vidím, že si v tichosti říká říkadlo. 

Vím, že říkadlo neobsahuje ustálené případy, ale ty se žáci naučili bez říkadla. 
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Pozn. Ustálené případy jsou pravopisné jevy, které jsou dané a nelze je odůvodnit 

pravidly. Příklady ustálených případů: spáchat, shnít, stěžovat si (na něco), spropitné, 

způsob, zkouška, zpověď, aj. 
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3.2.5. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 5 

Metodický list je určen k procvičování učiva o tvoření nových slov pomocí předpon. 

Žáci si těmito činnostmi upevní učivo o stavbě slova, konkrétně o postavení předpony 

před kořenem, o psaní předpony s kořenem dohromady (často zaměňují předponu 

s předložkou). Tvořením nových slov si také obohacují slovní zásobu. 

Tvoření nových slov 

Učivo: Tvoření nových slov pomocí předpon 

Ročník: 5. 

Pomůcky: Říkadlo napsané na větším formátu (A1 popř. balicí papír) 

Časová dotace: 25 minut 

 

Říkadlo 

Předponu bez, před kořen dej 

a nová slova tak vytvářej. 

Pozn. Toto říkadlo se v metodickém listu několikrát opakuje, pouze dochází k výměně 

předpon v textu. (bez-, od-, o-, ob-) 

 

1) Úvodní část metodického listu (časová dotace 10 minut) 

Motivace: Pohádka 

U: Jistě všichni znáte pohádku O Popelce, zejména tu část, ve které musela třídit zrnka 

hrášku, čočky a popela.  

Pozn. Vyučující si s žáky stručně převypráví pohádku O Popelce. 

U: Vy budete dnes pracovat jako Popelka. Rozdělím Vás do skupin a každá skupina 

obdrží jednu obálku s předponami. Říkadlem Vás vyzvu, abyste nalezli danou 

předponu. Až jí naleznete, umístím na tabuli slova a vaším úkolem je spojit předponu 

s tímto slovem a vytvořit nové slovo. Každá skupina nám pak řekne slova, která 

vytvořila. Nové slovo může být i jiným slovním druhem. Vytváříte tedy slova příbuzná. 

Říkadlem si zopakujeme slova příbuzná. Všichni si teď vytleskáme říkadlo na slova 

příbuzná. 
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/ Slo-va / pří-buz /  ná  / -                          II   II   I   -  

/ Kaž-dý / dob-ře / zná / -                          II   II   I   -  

/ Ko-řen / slo-va / po-do / ba                     II   II   II   I 

/ Nes-mí / v tom-být / ná-ho / da               II   II   II   I 

 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace 15 minut) 

Procvičování 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzaci a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

předříká žákům říkadlo, rytmus vytleskává nebo ztvární použitím Orffových nástrojů. 

/ Před-po-nu / bez / před-ko-řen / dej                         III   I   III   I 

/ a-no-vá / slo-va-tak / vy-tvá / řej                              III   III   II   I 

Pozn. Vyučující umístí na tabuli tato slova: 

ZUB, LEST, CIT, BOLEST, RADA 

Cílem této aktivity je, aby žáci utvořili nová slova, která mohou být i jiným slovním 

druhem. 

Nová slova: bezzubý, bezelstný, bezcitný, bezbolestný, bezradný 

 

/ Před-po-nu / od  / před-ko-řen / dej                        III   I   III   I 

/ a-no-vá / slo-va-tak / vy-tvá/ řej                              III   III   II   I 

Pozn. Vyučující umístí na tabuli tato slova: 

PLAT, DECH, DÁL, KRYT, BARVA 

Nová slova: odplata, odplatit, oddechnout, oddechnutí, oddech, oddálit, odkrýt, 

odkrývání, odbarvit, odbarvený 

 

/ Před-po-nu / pod  / před-ko-řen / dej                        III   I   III   I 

/ a-no-vá / slo-va-tak / vy-tvá/ řej                                III   III   II   I 

Pozn. Vyučující umístí na tabuli tato slova: 

HORA, DŮSTOJNÍK, PRŮMĚR, ZEM, ŘADA 

Nová slova: podhorská, poddůstojník, podprůměrný, podzemní, podřadný 

 

/ Před-po-nu / o  / před-ko-řen / dej                          III   I   III   I 

/ a-no-vá / slo-va-tak / vy-tvá/ řej                              III   III   II   I 

Pozn. Vyučující umístí na tabuli tato slova: 
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JET, POTŘEBA, MÝT, LOUPÁNÍ, SLINA 

Nová slova: ojet, ojetý, ojetina, opotřebovat, opotřebovaný, opotřebovaně, omýt, 

omytý, omývání, omytě, oloupat, oloupaný, oslintat, oslintaný, oslintaně 

 

/ Před-po-nu / ob  / před-ko-řen / dej                        III   I   III   I 

/ a-no-vá / slo-va-tak / vy-tvá/ řej                              III   III   II   I 

Pozn. Vyučující umístí na tabuli tato slova: 

KRESBA, JET, KRUH, JASNÉ, JEV 

Nová slova: 

obkreslit, obkreslený, objet, obkrouhlý, objasnit, objasněné, objev, objevit 

 

Další možné činnosti: 

 V tomto říkadle je možné obměňovat různé předpony, vytvářet vlastní nabídku 

slov nebo pouze kořene slova či slovotvorný základ. Lze také žákům určit, který 

slovní druh mají vytvořit.  

 Tuto činnost lze realizovat nejen ve skupinách, je možné tímto říkadlem 

vyvolávat žáky jednotlivě. 

 Lze realizovat v kterékoliv části vyučovací hodiny. 

 

Evaluace 

Tato krátká říkadla byla využita zejména při skupinové práci. Žáci soutěžili, kdo 

vymyslí nejvíce slov v daném čase nebo jim byl zadán úkol tak, aby tvořili slovní druhy 

dle zadání. Říkadlo je krátké a práce s ním byla často rychlá a svižná, proto bylo 

využíváno v soutěživých činnostech. Velmi dobře se s ním pracovalo v úvodu hodiny, 

kdy žáci byli vyburcováni k okamžité a rychlé reakci, což některým žákům činilo 

potíže. Kladnou stránku jsem viděla i v tom, že vznikala nová slova, která byla pro 

některé žáky cizí. Vzájemně si pak vysvětlovali, co nové slovo znamená. Některá slova 

jsme také často zapisovali na tabuli a žáci poté hledali ve slovnících význam. Tato 

říkadla jsem vkládala do výuky často, velmi dobře se využívala k aktivizaci žáků.  
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3.2.6. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 6 

Metodický list je určen k vyvození učiva o souhláskových skupinách.   

Souhláskové skupiny 

Učivo: Zdvojené souhlásky na styku kořene a předpony 

Ročník: 5. 

Pomůcky: Říkadla napsaná na větším formátu (A1 popř. balicí papír), věty 

(v závěrečné části metodického listu) 

Časová dotace: 28 minut 

Říkadlo 

„Zdvojené souhlásky“ 

Konec předpony, 

kořene počátek,  

všechno má svůj pořádek. 

I když je to podivné 

souhlásky jsou někdy dvě. 

 

1) Úvodní část metodického listu (časová dotace: 5 minut) 

Učitel/ka (dále jen U): Při tvoření nových slov pomocí předpon jste se setkali s tím, že 

na styku kořene a předpony se objeví dvě stejné souhlásky. Souhlásky se nám takzvaně 

zdvojí. Některým z vás činilo problémy si tuto skutečnost odůvodnit. V těchto 

případech je nutné si vzpomenout na stavbu slova a nalézt ve slově kořen. Vy už víte, že 

nová slova jsme tvořili jedním z možných způsobů, a to pomocí předpon. Vznikla nám 

tak slova příbuzná. Dnes Vám pomocí nového říkadla pomůžu s odůvodněním psaní 

dvou stejných souhlásek vedle sebe. 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace: 8 minut) 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

připevní říkadlo na tabuli (má ho již připravené napsané). Nejdříve předříká a vytleská 

rytmus sám a poté společně se žáky. 

/ Ko-nec / před-po / ny / -                                          II   II   I   - 

/ ko-ře-ne / po-čá / tek / -                                          III   II   I   - 

/ všech-no / má-svůj / po-řá / dek                              II   II   II   I 

/ I-když / je-to / po-div / né                                        II   II   II   I 
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/ sou-hlás / ky-jsou / ně-kdy / dvě                              II   II   II   I 

U: Z říkadla jsme se dozvěděli to nejdůležitější. Jestliže kořen odvozeného slova začíná 

stejnou souhláskou, jakou končí předpona, píšeme dvě stejné souhlásky. 

3) Závěrečná část metodického listu (časová dotace 15 minut) 

Procvičování 

Pozn. Vyučující má již na tabuli připravená slova, která obsahují takzvané zdvojené 

souhlásky. Se žáky si u každého slova předříkají a vytleskají říkadlo. Ve slovech označí 

předponu a kořen, tím odůvodní zdvojené souhlásky. 

U: Na tabuli mám připravená slova. My si nyní u každého slova s pomocí nového 

říkadla zdůvodníme, proč jsou ve slově dvě stejné souhlásky vedle sebe. 

Pozn. Vyučující předříká a vytleská první verš / ko-nec / před-po / ny / - . Poté podtrhne 

předponu (zde podbarveno modře). Následně předříká a vytleská druhý verš / ko-ře-ne / 

po-čá / tek / - . Vyučující podtrhne kořen (zde podbarveno žlutě). Dokončí zbývající tři 

verše a při posledním verši / sou-hlás / ky-jsou / ně-kdy / dvě, ukáže důrazně žákům 

ve slovně dvě stejné souhlásky na styku kořene a předpony. 

Slova: 

BEZZUBÝ, ROZZLOBIT, BEZZÁSADOVÝ, NEJJASNĚJŠÍ, ROZZÁŘENÁ, 

ROZZUŘIT 

.Další možné činnosti 

 Skupinová činnost:  Zadat souhláskové skupiny, např. dd, zz, jj. Žáci soutěží, 

která skupina vytvoří nejvíce slov. 

 Zadat slova, popř. kořeny slov a žáci tvoří slova příbuzná pomocí předpon. Nová 

slova musí obsahovat zdvojené souhlásky. 

Evaluace 

Žáci si zde v několika dalších hodinách, ve kterých jsme učivo procvičovali, 

pomáhali i říkadly Stavba slova a Slova příbuzná. Dokázali velmi vhodně nalézt 

souvislosti a aplikovat již zmíněná říkadla. Říkadlo jim pomohlo i v učivu o zdvojených 

souhláskách na styku kořene a přípony. Pochopili, že princip je stejný. 
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3.2.7. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 7 

Metodický list je určen k vyvození nového učiva: životnost podstatných jmen rodu 

mužského. 

 Životnost  

Učivo: Životnost - mluvnická kategorie podstatných jmen rodu mužského (Tvarosloví) 

Ročník: 4. a 5.  

Pomůcky: Říkadlo napsané na papíru většího formátu např. A1 nebo balicí papír 

Časová dotace: 33 minut 

 

Říkadlo 

I věc neživá, 

živá může být. 

Stačí si jen životnost 

 pády ověřit. 

 

Druhý a čtvrtý pád řekli dost. 

Jen naše shoda je životnost. 

 

První pád má taky radu,  

nechce prostě zůstat vzadu. 

Stejným tvarem se čtvrtým pádem, 

neživotnost lehce najdem. 

 

Pády došly k vzácné shodě, 

soupeří jen v mužském rodě. 

 

1) Úvodní část metodického listu (časová dotace 8 minut) 

Motivace  

Úvodní motivaci lze realizovat formou rozhovoru. Jsou využity mezipředmětové 

vztahy. Žáci si v úvodu zopakují znalosti z přírodovědy. 
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Učitel/ka (dále jen U): Vy už jste se učili, co tvoří živou a neživou přírodu. Čím se 

od sebe tyto dvě složky přírody odlišují? Vyjmenujte mi, co patří do živé přírody (žáci 

odpovídají). A co patří do neživé přírody? (žáci odpovídají) Nás dnešní hodinu čeká 

nová mluvnická kategorie podstatných jmen rodu mužského a tou je životnost. 

Životnost není totéž jako živá příroda. Poznáte, že i věci, které znáte jako neživé, 

mohou být životné. Seznámím Vás s životností pomocí říkadla. 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace 15 minut) 

Vyvození učiva  

část a)  

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

předříká první čtyři verše s vytleskáním rytmu. Poté vytleská a předříká ještě jednou 

společně se žáky. 

/ I-věc / ne-ži / vá / -                                                         II   II   I   - 

/ ži-vá / mů-že / být / -                                                      II   II   I   - 

/ Sta-čí / si-jen / ži-vot / nost                                            II   II   II  I 

/ Pá-dy / o-vě / řit / -                                                         II   II   I   - 

U: Tak co jste se dozvěděli? Čím můžeme určovat životnost? (žáci mohou zopakovat 

pádové otázky) Nyní se dozvíme, které pádové otázky nám pomohou. 

část b)  

Pozn. Vyučující předříká pátý a šestý verš s vytleskáním rytmu. Poté všichni společně. 

/ Dru-hý-a / čtvr-tý-pád / řek-li / dost                               III   III   II   I 

/ Jen-na-še / sho-da-je / ži-vot / nost                                 III   III   II   I 

U: Nyní jsme se dozvěděli důležitou informaci – pokud se tvary 2. a 4. pádu shodují, 

pak je toto podstatné jméno životné.  

část c)  

Pozn. Vyučující předříká 7., 8., 9. a 10. verš s vytleskáváním rytmu. Poté všichni 

společně. 

/ Prv-ní / pád-má / ta-ky / ra-du                                        II   II   II   II 

/ nech-ce / pros-tě / zů-stat / v za-du                                II   II   II   II 

/ Stej-ným / tva-rem / se-čtvr-tým/ pá-dem                      II   II   III   II 

/ ne-ži / vot-nost / leh-ce / naj-dem                                   II   II   II   II 
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U: Tak, první a čtvrtý pád asi záviděly a chtěly být taky nápomocné. A nabídly nám 

pomůcku. Pokud se tvary 1. a 4. pádu shodují, pak se jedná o podstatné jméno 

neživotné. 

část d) 

 Pozn. Vyučující předříká poslední dva verše s vytleskáváním rytmu. Poté všichni 

společně. 

/ Pá-dy / do-šly / k vzác-né / sho-dě                                 II   II   II   II 

/ sou-pe / ří-jen / v muž-ském / ro-dě                               II   II   II   II 

U: A poslední, důležité, co jsme se dozvěděli je tedy, že životnost se určuje jen 

u podstatných jmen rodu mužského. Zopakujeme si celou říkanku i s vytleskáváním 

od začátku. 

 

3) Závěrečná část metodického listu (časová dotace 10 minut) 

Procvičování 

U: Nyní si na podstatných jménech rodu mužského procvičíme určování životnosti. 

Příklady podstatných jmen: 

PÁN, SNĚHULÁK, STŮL, DRAK, LES, STRAŠÁK, TRAKTOR, RYBÁŘ 

Postup procvičování: 

U: Říkadlem ověříme pravidlo.  

/ Dru-hý-a / čtvr-tý-pád / řek-li / dost                            

/ Jen-na-še / sho-da-je / ži-vot / nost                               

U: PÁN:  2. pád – bez koho, čeho PÁNA , 4. pád – vidím koho, co PÁNA 

U: Tvary jsou stejné, tudíž podstatné jméno je životné. Ověříme ještě pomocí 1. a 4. 

pádu. 

/ Prv-ní / pád-má / ta-ky / ra-du                                       

/ nech-ce / pros-tě / zů-stat / v za-du                               

/ Stej-ným / tva-rem / se-čtvr-tým/ pá-dem  

/ ne-ži / vot-nost / leh-ce / naj-dem    

U:1. pád kdo, co – PÁN, 4. pád vidím koho, co PÁNA 

U: Vidíme, že tyto tvary 1. a 4. pádu shodné nejsou, čímž ověřujeme, že platí životnost. 
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Další možné činnosti 

 Říkadlo je možné použít na úvod vyučovací hodiny, tím si zopakujeme pravidlo. 

 Říkadlo lze použít v kterékoli části vyučovací hodiny k aktivizaci žáků, je 

možné si k říkadlu vytvořit i pohybové ztvárnění. 

Evaluace 

Toto říkadlo, ačkoliv je delší, velmi dobře posloužilo k vysvětlení životnosti. Žáci 

si celkem jasně uvědomili, že i věci neživé mohou být životné. Říkadlo bylo zapsáno 

na papír velkého formátu a žáci během výuky výtvarné výchovy přemýšleli a pomocí 

pádových otázek ověřovali, co vše by mohlo být životné. Říkadlo tak bylo obohaceno 

o výtvarnou činnost žáků. U těchto delších říkadel jsme pohybový doprovod 

neuplatňovali příliš často, žáci se pak více soustředili na zapamatování pohybové složky 

a měla jsem pocit, že je to odvádí od výkladu. 
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3.2.8. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 8 

Metodický list je určen k vyvození učiva o větných členech. 

Základní větné členy 

Učivo: Základní větné členy: podmět a přísudek 

Ročník: 4. a 5. 

Pomůcky: Říkadlo napsané na větším formátu A1 (popř. balicí papír), připravené věty 

na tabuli nebo na kartičkách. (Věty jsou uvedeny v části Procvičování) 

Časová dotace: 20 minut 

 

Říkadlo 

„Větné členy“ 

Stavbu slova známe,  

do věty se dáme. 

Věta nemá kořeny, 

tvoří ji větné členy. 

 

Zajímá nás nejvíce 

základní skladební dvojice. 

Podmět určí první pád, 

přísudkem se budem ptát. 

 

1) Úvodní část metodického listu (5 minut) 

U: My jsme si už spolu povídali o tom, co jsme všechno dokázali někdy postavit. Sami 

jste říkali, že stavíte různé stavebnice a sestavujete hračky. Já jsem Vám prozradila, že 

postavit se dá i slovo. Slovo má tedy své stavební části. Z určitých částí, kterým říkáme 

větné členy, je možné postavit i větu. Aby se nám lépe pracovalo a přemýšlelo, tak my 

se na ty větné členy trochu připravíme. A pomůže nám v tom nové říkadlo. 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

umístí již připravené říkadlo na doporučeném formátu, tak aby ho žáci viděli. Poté ho 

předříká a vytleská, nejdříve sám a následně se žáky. 
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/ Stav-bu / slo-va / zná / me                                     II   II   I   I 

/ do-vě / ty-se / dá / me                                            II   II   I   I 

/ Vě-ta / ne-má / ko-ře / ny                                       II   II   II   I 

/ tvo-ří / ji-vět / né-čle / ny                                       II   II   II   I 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace 15 minut) 

Výklad učiva 

U: Nyní se dozvíme, jak se větné členy nazývají a jak se určují. 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující opět umístí 

připravené říkadlo. Předříká říkadlo a vytleská. Nejdříve sám, poté společně se žáky. 

/ Za-jí / má-nás / nej-ví / ce                                         II   II   II   I 

/ zá-klad-ní / skla-deb-ní / dvo-ji / ce                         III   III   II   I 

/ Pod-mět / ur-čí / prv-ní / pád                                     II   II   II   I 

/ pří-sud / kem-se / bu-dem / ptát                                II   II   II   I 

U: Z tohoto říkadla jsme se dozvěděli, že se budeme věnovat základní skladební dvojici. 

Tu tvoří dva větné členy podmět a přísudek. V říkadle máme dáno, že podmět určí 

1. pád. Prvním pádem se ptáme otázkou: Kdo, co? Nyní si na konkrétním příkladě 

ukážeme, jak určíme ve větě podmět. 

Věta: Děti zpívají. 

U: Pojďme si společně ještě jednou zopakovat nové říkadlo. 

/ Za-jí / má-nás / nej-ví / ce                                          

/ zá-klad-ní / skla-deb-ní / dvo-ji / ce                         

/ Pod-mět / ur-čí / prv-ní / pád                                     

/ pří-sud / kem-se / bu-dem / ptát                               

U: Kdo, co zpívá? Děti. 

U: Slovo děti je ve větě podmětem. A nyní zbývá poslední verš, Přísudkem se budeme 

ptát. Ptáme se tedy: Co dělají děti? A odpovíme: Zpívají. Přísudek je, slovo zpívají. 

Základní skladební dvojice je: Děti zpívají. 

Pozn. Vyučující upozorní žáky, že nejen přísudkem se ptáme na podmět, ale i podmětem 

se ptáme na přísudek. 

U: Všechno si procvičíme na příkladech, ale věty se už budou skládat z více slov. 
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Procvičování: 

Pozn. Vyučující má již na tabuli napsané věty nebo připevněné na magnetické tabuli. 

Společně se žáky před přečtením věty předříká a vytleská říkadlo. (Může kromě 

vytleskávání ztvárnit i vlastní pohybový doprovod). Po rytmizační činnosti vyvolá 

k tabuli žáka a ten určí ve větě podmět a přísudek. Vyučující žákům pomáhá, pokud si 

nevědí rady, otázkami na podmět a přísudek. 

Věty: 

Srnky se pokojně pásly na louce u lesa. 

Žáci se ve škole pilně učili. 

Při vytrvalém běhu mi došly síly. 

Sestra si na zahradě hrála s míčem. 

Kytice ve váze provoněla celý pokoj. 

Další možné činnosti 

 Skupinová činnost: Každá skupina obdrží od vyučujícího obálku, ve které jsou 

na kartičkách samostatná slova. Jsou zastoupeny všechny slovní druhy. 

Vyučující předříká říkadlo, přičemž rytmus nemusí pouze vytleskávat, ale lze ho 

ztvárnit pohybovým doprovodem nebo pomocí Orffových nástrojů. Úkolem 

žáků bude ze slov poskládat věty. Když budou mít žáci věty poskládané, 

vyučující vyzve žáky říkadlem, aby určili základní skladební dvojici. Každá 

skupina pak prezentuje své věty, ve kterých mají již určený podmět a přísudek.  

 Říkadlo lze využít v dalších vyučovacích hodinách k úvodní motivaci nebo 

v kterékoli části vyučovací hodiny k opakování či aktivizaci žáků. 

Evaluace 

Některá říkadla mají žáci oblíbená méně, některá více. K tomuto říkadlu se 

vyjadřovali, že patří mezi ta více oblíbená. Argumentovali tím, že není ani příliš krátké, 

ale ani příliš dlouhé. Tímto říkadlem si dlouhou dobu pomáhali při určování koncovky 

i/y v příčestí minulém (shoda přísudku s podmětem). Často ve víceslovných větách 

mívají problém s určováním podmětu. Zároveň s tímto říkadlem využívali i říkadlo 

Životnost. Po nalezení podmětu ve větě jim říkadlo pomohlo určit, zda je podmět rodu 

mužského životného. 
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Velmi pozitivně hodnotím logické uvažování žáků, uvědomují si možnost využití 

dvou říkadel. Žáci si oblíbili ztvárnění rytmizace Orffovými nástroji, na výuku českého 

jazyka si je již automaticky připravují na lavici. Také jsem objevila zajímavý poznatek, 

že někdy pouze vytleskám rytmus beze slov a žáci poznají říkadlo. 
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3.2.9. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 9 

Metodický list je určen k procvičování a upevňování učiva o slovních druzích.   

Slovní druhy 

Učivo: Podstatná jména, přídavná jména, zájmena (tvarosloví) 

Ročník: 5. 

Pomůcky: Říkadla napsaná na větším formátu (A1 popř. balicí papír), věty 

(v závěrečné části  metodického listu) 

Časová dotace: 38 minut 

 

Říkadla 

„Podstatná jména“ 

Podstatná jména 

označují přeci 

osoby, zvířata, věci. 

Důležité také je,  

vlastnosti vztahy a děje. 

 

„Přídavná jména“ 

Přídavná jména 

vypovídají, 

co za vlastnosti 

podstatná jména mají. 

Poznat nám je ulehčí, 

 jaký, který, čí. 

 

„Zájmena“ 

Zájmena, zájmena, 

co to vlastně znamená? 

Přece jména zastupují 

nebo na ně ukazují. 
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1) Úvodní část metodického listu (časová dotace: 8 minut) 

Učitel/(dále jen U): Čeká nás nová kapitola nazvaná tvarosloví, ale učivo pro Vás nové 

nebude. Věnovat se budeme spíše procvičování toho, co jste se už naučili v předchozích 

ročnících. Nejdříve si společně vyjmenujeme slovní druhy. A abychom se trochu 

rozcvičili, tak se všichni postavíme a společně si slovní druhy řekneme nahlas. 

Na každou slabiku dupneme jinou nohou. Střídáme tedy pravou a levou nohu. 

Pozn. Žáci se postaví, vyjmenují slovní druhy a zároveň vydupávají dle pokynu 

vyučujícího po slabikách. 

U: Slovní druhy dělíme na ohebné a neohebné. Které jsou ohebné a proč se tak 

nazývají? 

Pozn. Vyučující si dle vlastního zvážení vyvolá žáky k odpovědi, může i odpovědět sám. 

Ohebné slovní druhy jsou: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, 

slovesa. Nazývají se tak proto, že se skloňují nebo časují (pouze slovesa). Ostatní slovní 

druhy jsou neohebné, svůj tvar nemění. 

U: Naším dnešním úkolem je zopakovat si určování ohebných slovních druhů. Napovím 

Vám opět říkadly. 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace: 15 minut) 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

připevní říkadlo na tabuli (má ho již připravené napsané). Nejdříve předříká a vytleská 

rytmus sám a poté společně se žáky. 

/ Pod / stat-ná / jmé / na                                          I   II   I   I 

/ o-zna / ču-jí / pře / ci                                            II   II   I   I 

/ o-so-by / zví-řa-ta / vě / ci                                   III   III   I   I 

/ Dů-le / ži-té / ta-ké / je                                          II   II   II   I 

/ vlast-nos-ti / vzta-hy-a / dě / je                            III   III   I   I 

U: Nyní si společně předříkáme první tři verše. 

Pozn. Vyučující společně se žáky předříká a vytleská první tři verše.  

U: Podstatná jména jsou tedy názvy osob, zvířat a věcí. Osoba je například dívka, zvíře 

může být například pes a věc je například květina. Dokončíme říkadlo a společně 

stejným způsobem předříkáme poslední dva verše. 

Pozn. Vyučující společně se žáky předříká a vytleská poslední dva verše. 

U: Podstatná jména jsou také názvy vlastností, vztahů a dějů. Vlastností může být 

starostlivost, vztah je například láska a děj je například psaní. 
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U: Další slovní druh, který Vám představím říkadlem, vyjadřuje vlastnosti podstatných 

jmen a také nám ho pomáhají určit otázky. 

Pozn. Říkadlo s vyznačeným grafickým zápisem rytmu a rytmickou pulzací. Vyučující 

opět připevní říkadlo na tabuli, nejlépe vedle říkadla „Podstatná jména“. Nejdříve 

předříká říkadlo s vytleskáváním rytmu sám, poté společně se žáky. 

/ Pří / dav-ná / jmé / na                                              I   II   I   I 

/ vy / po-ví / da / jí                                                     I   II   I   I 

/ co / za / vlast-nos / ti                                               I   I   II   I 

/ pod-stat-ná / jmé-na / ma / jí                                  III   II   I   I 

/ Po-znat / nám-je / u-leh / čí                                    II   II   II   I 

/ ja / ký / kte-rý / čí                                                    I   I   II   I 

U: Druhým ohebným slovním druhem jsou tedy přídavná jména. Nejlépe je lze poznat 

otázkami jaký, který, čí. Například hezký chlapec. Zeptáme se otázkou Jaký chlapec? 

Odpověď bude znít hezký. Přídavné jméno je slovo hezký a také víme, že vyjadřuje 

vlastnost podstatného jména chlapec. 

U: Třetí z ohebných slovních druhů jsou zájmena. Jak bychom mohli vyjádřit, podle 

čeho zájmena poznáme? Odpověď nám dá opět říkadlo. 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

umístí napsané říkadlo vedle říkadla „Přídavná jména“. Nejdříve říkadlo předříká 

s vytleskáváním rytmu sám a poté opět společně se žáky. 

/ Zá / jme-na / zá / jme-na                                        I   II   I   II 

/ co-to / vlast-ně / zna / me-ná                                 II   II   I   II 

/ Pře-ce / jmé-na / za-stu / pu-jí                               II   II   II   II 

/ ne-bo / na-ně / u-ka / zu-jí                                     II   II   II   II 

U: Zájmena sama neoznačují název osoby, věci nebo vlastnosti. Jen zastupují přídavná 

a podstatná jména nebo na ně ukazují. Druhy zájmen si zopakujeme později. Nyní je 

důležité umět zájmena určit. Například ve větě Petr je doma lze podstatné jméno Petr 

nahradit zájmenem on. Věta tak bude znít On je doma. Slovní spojení Petrův sešit lze 

také říci pomocí zájmena jeho sešit.  

U: Všechno, co jsme si dnes připomněli říkadly, si nyní procvičíme ve větách. 

  



70 
 

3) Závěrečná část metodického listu (časová dotace: 15 minut) 

Pozn. Vyučující má připravené věty napsané na tabuli. Žáci mají za úkol určit slovní 

druhy ve větách. Žáci již vědí z výuky v předchozích ročnících, že slovní druhy se 

zapisují číslicí nad dané slovo. Podstatná jména (1), přídavná jména (2) a zájmena (3). 

Vyučující vždy daným říkadlem zadá žákům, které ze slovních druhů mají určit. 

U: Zde na tabuli mám napsané věty. Budeme pracovat podle říkadel. Předříkám 

například říkadlo Zájmena  a to bude pro vás znamení, že máte ve větě vyhledat 

zájmena. Nejdříve říkadlo předříkám já, potom ho ihned předříkáme společně a já si 

někoho z vás vyvolám k tabuli, aby daný slovní druh označil číslicí. 

Pozn. V následující nabídce jsou vypsané věty. Záleží na vyučujícím, v  jakém pořadí 

bude předříkávat říkadla. 

Věty: 

Na dvorku se v ranním vánku sušilo prádlo. 

Nikdo nevěděl, který chlapec rozbil okno. 

Dej mi kousek jahodového koláče. 

Jeho sestra si koupila novou knihu o zvířátkách. 

Tato dívka získala první místo v literární soutěži, které se zúčastnili žáci našeho kraje. 

Někdo vyzradil naše tajemství. 

Psaní a počítání zvládá Tomáš velmi dobře. 

Sestřiny kamarádky dnes přišly na její narozeninovou oslavu. 

Nikdo neviděl přicházet tohoto muže. 

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

 Další možné činnosti 

 Skupinová činnost: Žáci se rozdělí do skupin. Každá skupina obdrží kartičky 

s napsanými větami. Věty mohou mít všechny skupiny stejné a očíslované. 

Vyučující určí pořadí věty a zadá pokyn k vyhledávání slovních druhů pomocí 

říkadel. 

 Obdobným způsobem je také možné vyvolávat jednotlivě žáky k tabuli.  
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Evaluace 

Učivo o slovních druzích jsme opakovali ve druhém pololetí školního roku. Žáci již 

byli zvyklí pracovat se říkadly a užívat jich jako pomůcek nebo pokynů k zadávání 

úkolů. Velmi dobře reprodukovali rytmus a také dokázali rytmus vytleskat podle 

grafického zápisu. Ve druhém pololetí jsem již pozorovala, že pro žáky se zrytmizovaná 

říkadla stávají samozřejmou pomůckou.  
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3.2.10. METODICKÝ LIST PRO UČITELE Č. 10 

Metodický list je určen k procvičování a upevňování učiva o slovních druzích.   

Slovní druhy 

Učivo: Slovesa (tvarosloví) 

Ročník: 5. 

Pomůcky: Říkadla napsaná na větším formátu (A1 popř. balicí papír), věty 

(v závěrečné části metodického listu) 

Časová dotace: 23 minut 

Říkadlo 

Slovesa, slovesa, 

co nám říkají? 

Přece to, co lidé 

zvířata a věci dělají. 

1) Úvodní část metodického listu (časová dotace: 5 minut) 

Učitel/ka (dále jen U): Dnes jsem si pro Vás připravila několik otázek.  Co jste dělali 

včera? Co děláte dnes? Co budete dělat zítra? 

Pozn. Vyučující vyvolává žáky. Pochválí je, vede krátkou diskuzi. 

U:  Jeden ze slovních druhů vyjadřuje, co děláme my, zvířata nebo věci. Poznali jste, 

jaký slovní druh si dnes budeme procvičovat? Mám pro Vás opět připravené říkadlo, 

které nám vždy tento slovní druh připomene. 

2) Hlavní část metodického listu (časová dotace: 8 minut) 

Pozn. Říkadlo s vyznačenou rytmickou pulzací a grafickým zápisem rytmu. Vyučující 

připevní říkadlo na tabuli (má ho již připravené napsané). Nejdříve předříká a vytleská 

rytmus sám a poté společně se žáky. 

/ Slo / ve-sa / slo / ve-sa                           I   II   I   II 

/ co / nám / ří-ka / jí                                 I   I   II   I 

/ Pře-ce / to / co-li / dé                              II   I   II   I 

/ zví-řa-ta / a-vě-ci / dě-la / jí                    III   III   II   I 

U: Myslím, že říkadlo Vám prozradilo, o kterém slovním druhu jsem v úvodu mluvila. 

Budeme se věnovat slovesům. Slovesa vyjadřují činnost, která se udála nebo činnost, 

která se děje nyní anebo také činnost, která se bude dít. U sloves určujeme čas. Je to 

jedna z gramatických kategorií. Nyní si procvičíme určování sloves ve větách. 
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3) Závěrečná část metodického listu (časová dotace: 10 minut) 

Procvičování 

Pozn. Vyučující má již věty připravené na tabuli. 

U: Na tabuli mám napsáno několik vět. Vyvolám si někoho z Vás k tabuli a on označí 

sloveso ve větě. Připomínám, že slovesa značíme číslicí pět, kterou napíšeme nad slovo. 

Tomu, kdo je u tabule, budeme pomáhat říkankou. 

Pozn. Vyvolaný žák přečte větu, poté vyučující s ostatními žáky předříká a vytleská 

říkadlo. Následně žák u tabule označí sloveso. 

Věty 

U lesa se pásly ovce. 

Na zahradě rozkvetly prvosenky a tulipány. 

Celý den svítilo slunce, ale k večeru obloha potemněla. 

Vojáci obešli a prohledali celý hrad. 

Po snídani šli chlapci ven, aby vystřídali Tomáše, který strávil celou noc na hlídce. 

Další možné činnosti 

 Skupinová činnost: Každá skupina obdrží pracovní list například s patnácti 

větami. Vyučující pomocí říkadel Podstatná jména, Přídavná jména, Zájmena, 

Slovesa určuje, jaký slovní druh mají žáci ve větách vyhledávat. 

 Skupinová činnost: Každá skupina obdrží pracovní list s větami. Vyučující 

pomocí říkadel určí, jaký slovní druh mají vyhledat. Slovo nahradí synonymem.  

Evaluace 

Říkadlo Slovesa tematický navazovalo na předchozí říkadla o slovních druzích. 

Žáci se učili určovat slovní druhy již v předchozích ročnících. Říkadlo sloužilo zejména 

k procvičování. Procvičování jsme realizovali především formou skupinové činnosti. 

Výuka ve skupinách a s využitím říkadel bývá rušnější než obvykle. Žáci si již na tuto 

formu výuky zvykli a často sami požadují využití nástrojů Orffova instrumentáře. 
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4. SHRNUTÍ 

V současném výchovně-vzdělávacím procesu je kladen důraz především 

na motivaci a aktivizaci žáků a na využívání rozličných metod a postupů, kterými 

žákům zprostředkujeme učivo. Vždy se snažíme nalézt a aplikovat ve výuce něco 

nového a zajímavého, něco čím lze žáky nejen vzdělávat, ale i zaujmout, potěšit 

a pobavit. Takový způsob výuky jsem se snažila představit v praktické části diplomové 

práce prostřednictvím metodických listů pro učitele. 

Využití rytmizačních činností ve výuce předmětu český jazyk se mi osvědčilo 

a jevilo jako zajímavé a přínosné z několika důvodů. Žáci, i přesto, že nemají problémy 

s pochopením pravidla, mají problémy s jeho zapamatováním a po určité době 

opětovným vybavením. Říkadla jim však zůstávají po dlouhou dobu v paměti a velmi 

rychle si je dokážou vybavit. Také aktivity spojené se říkadly provozují velmi rádi. 

Mohou si v předmětu český jazyk zatleskat, zadupat či zakřičet. Pro mne, jako 

vyučující, bylo použití každého říkadla velmi variabilní. Říkadly jsem si pomáhala při 

výkladu nového učiva, říkadla mi také mnohdy posloužila k úvodní motivaci a často, 

když jsem na žácích viděla únavu, jsem jich využívala k jejich aktivizaci. 

V tomto způsobu výuky i nadále pokračuji a říkadla se snažím tvořit a aplikovat 

i do jiných vyučovacích předmětů. Vždyť říkadlo lze vymyslet téměř na všechno. 

Odměnou mi jsou samotní žáci, kteří si má říkadla pamatují a zvykli si na ně jako 

na pomocníky při výuce. 

Ráda bych také uvedla, že velkým povzbuzením pro mou další práci byla paní 

MgA. Jana Konvalinková PhD., která mne s dalšími kolegyněmi přizvala do Projektu 

SGS 2014, který nese název Tvořivé a činnostní aktivity pro rozvoj a osvojování 

základních dovedností spojených s pravopisem a gramatikou českého jazyka 

na 1. stupni základní školy. V tomto projektu jsou již říkadla zhudebněna, zapsána 

v notovém zápisu a ilustrována. Pevně věřím, že poslouží i dalším k jejich práci, tak 

jako posloužila mně. 

 

 

 

 

 



75 
 

5. ZÁVĚR 

Diplomová práce nese název Vliv rytmizačních činností na osvojování učiva u žáků 

1. stupně vybrané základní školy. K této práci by bylo možné přiřadit i sekundární 

název, který by zněl, Na počátku bylo říkadlo, jelikož od něj se vše odvíjelo. Říkadlo 

bylo nejdříve použito k učení a následnému zapamatování při práci s mým synem 

předškolního věku, kterého jsem vedla k vytleskávání rytmu v říkadlech. Zde jsem si 

několikrát uvědomila a ověřila, že to, co společně vytleskáme, si dlouhodobě pamatuje. 

Odtud vedl zcela náhodný krok do výuky žáků 5. ročníku základní školy. Právě oni byli 

ti, kteří mě přivedli a nasměrovali k činu předkládat jim učivo v říkadlech a spojovat ho 

s rytmizačními činnostmi, pohybovým doprovodem či hrou na Orffovy nástroje. 

Výsledek byl velmi překvapující a zároveň potěšující. Žáci si říkadla nejen pamatovali, 

ale sami je ode mě vyžadovali a posléze mi je i pomáhali dotvářet. 

Myslím, že většině z nás je blízké, pokud máme pocit, že jsme něco objevili, začít 

zjišťovat a pátrat, jestli už před námi existoval někdo, kdo by něčeho podobného 

využíval. Pokud mohu hovořit sama za sebe, nejdříve jsem hledala zejména proto, 

abych obohatila výuku i o další podobné náměty. Jelikož činnosti s rytmem vycházejí 

z  hudební, mé první kroky vedly do historie tohoto vyučovacího předmětu. Zde se 

mým prvním průvodcem stala kniha od Vladimíra Gregora a Tibora Sedlického: Dějiny 

hudební výchovy v českých zemích a na Slovensku. Dílo se věnuje zejména historii 

hudebního školství, lze se zde však dopátrat i hudebně výchovných činností. 

V prvním oddíle teoretické části vycházím především z této publikace a podávám 

ucelený chronologický přehled vývoje vyučovacího předmětu, který po dlouhou dobu 

nesl název zpěv. I přesto, že byl několik staletí neustále spojován s církví, dokázal se 

nejen z jejího područí vymanit, ale i obohacovat o činnosti prospěšné především dětem. 

Zároveň se v něm odráželo veškeré politické i kulturní dění. Zpěv lze nazvat předmětem 

mnoha tváří a podob. Někteří ho pojali jako nástroj proti vytlačování českého jazyka, 

jiní zase chtěli propagovat politické smýšlení, ale především zde byli ti, kteří jím chtěli 

podporovat zpěvnost, estetiku a vzdělávání dětí a mládeže. Mne nejvíce oslovil Jan 

Ámos Komenský. Jediný on dávno vyslovil to, čemu se zejména věnuji ve své 

diplomové práci. Ačkoliv dochází k obohacování výuky o Orffovu, Battkeho či 

Dalcrozovu metodu, pouze Komenský praví, že čím více nabídneme rytmů dětem, tím 

lépe, jelikož jim zůstanou v paměti a děti si je i později vybaví. 
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V současném vzdělávacím systému jsou rytmizační činnosti a Orffův instrumentář 

zakotveny v RVP ZV ve vzdělávacím oboru Hudební výchova. Rytmus nalezneme 

nejen zde, ale i v tělesné výchově a taneční a pohybové výchově. Důraz je kladen 

na mezipředmětoví vztahy, a tak je na každém z nás, které předměty dokáže vhodně 

a smysluplně propojit. 

Já jsem zvolila cestu, ve které využívám rytmizační činnosti ve výuce předmětu 

českého jazyka. Jak jsem uvedla již v úvodu, děti si rýmy a zrytmizovaná říkadla 

pamatují, což jsem měla možnost sama ověřit ve vlastní výuce. Ale i zde se opět 

objevuje ta lidská touha po poznání a nabízí se otázka, zda se rytmem samotným 

v minulosti již někdo zabýval. Odpovědi jsem nalezla v publikaci Rytmus a čas, kde 

autor hovoří o využití rytmu již v období před naším letopočtem a upozorňuje na rytmus 

nejen jako na hudební složku. Rytmus má své opodstatnění i v řeči, poezii, psychologii 

a biologii. 

Důležitou úlohu rytmu si lidé uvědomovali již od dávných dob, především jeho 

schopnost vnést strukturu a řád. Rytmus díky této schopnosti zaujal významné místo 

i v léčebném procesu a získal centrální postavení v muzikoterapii. 

Zde se opět vracím ke slovům Komenského, který praví, že říkadla zůstávají dětem 

v paměti a ony si je i později vybaví. Na tuto schopnost rytmu se zaměřili i vědci 

z různých oborů. Jedním z mnoha odborníků, kteří prováděli neurologické výzkumy 

s rytmem je anglický lékař Oliver Sacks. Na základě svých výzkumů došel k závěru, že 

rytmus je nejefektivnější mnemotechnická pomůcka při učení a uchovávání naučeného 

v paměti. Pro mou práci, ve které využívám rytmizační činnosti, byly nejvíce přínosné 

poznatky autorky Dorit Berger, která ve své knize Authentic Voices, Authentic Singing, 

podrobně popisuje působení aktivit spojených s rytmizací na senzomotorická centra 

v mozku, kde dochází ke stimulaci rozpoznávacích procesů, koncentraci 

a zapamatování. 
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Závěrem bych chtěla dodat, že poznatky odborníků korespondují i s mými 

praktickými zkušenostmi. Ve vlastní výuce jsem měla možnost si několikrát ověřit, že 

učivo podané formou rytmizačních činností pomáhá žákům k ukotvení učiva a je 

ukládáno do dlouhodobé paměti. Využití rytmizačních činností, kdy pravidlo je spojeno 

s rytmem předkládám v metodických listech, které byly ověřeny ve výuce. Myslím, že 

zapojení rytmizačních činností do pravopisných a gramatických pravidel proběhlo 

nenásilně a bylo žáky přijato kladně zejména z toho důvodu, že s těmito činnostmi měli 

zkušenost již z výuky hudební výchovy. Nejen kladný vztah žáků, ale i výsledky daly 

vzniknout novým metodickým listům. V každém kolektivu jsou žáci, kterým činí potíže 

pravopisná a gramatická pravidla. Především u těchto žáků jsem zaznamenávala, že si 

pravidla vybavují rychleji a celistvěji, než když jim byla vyložena obvyklým způsobem. 

Vážím si kladného přístupu dětí, který projevily, a zároveň si velmi cením toho, že tento 

způsob výuky přináší úspěchy.  
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