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K LÁSCE KE KNIHÁM POMOHOU I DRAMA DÍLNY
Čtenářskou gramotnost žáků ostravských škol rozvinou tzv. Drama dílny. Měs-
to Ostrava získalo dotaci ministerstva kultury k podpoře kreativního učení ve 
výši 184 000 korun. Děti se hrou a prostřednictvím zážitků zapojí do výukové-
ho procesu literární dílny, která účastníkům přiblíží zajímavým způsobem čtení. 
Od listopadu 2022 do června příštího roku absolvuje na pět set dětí z ostrav-
ských škol interaktivní výuku, při které je lektoři spolku THeatr ludem metoda-
mi dramatické výchovy a prostřednictvím aktivního zapojení seznámí s literár-
ním světem. Drama dílny se uskuteční na pěti základních školách v Ostravě.

Nezvyklý způsob přiblížení tajů čtenářství 
obohatí výuku v hodinách českého jazyka 
a literatury, dějepisu a občanské výcho-
vy, enviromentální výchovy, výtvarné 
a dramatické výchovy a podpoří kreativní 
myšlení, spolupráci i empatii dětí v kolek-
tivu či umělecké vyjádření názoru. „Žáci 
si osvojí veškeré předávané informace pří-
mým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně 
pracovat s předávanými informacemi 
a vytvořit si na ně vlastní názor. Drama 
dílny pomohou pedagogům a školním 
institucím naplňovat rámcové vzdělávací 
programy, vytyčené strategické linie vzdě-
lávání v České republice, průřezová téma-
ta a u žáků rozvíjet klíčové kompetence,“ 
konstatovala náměstkyně primátora An-
drea Hoffmannová.

Dramatická výuka ke čtení je připravena 
pro děti od prvních do devátých tříd. Cí-
lem všech dílen je výchova ke čtenářství. 
Lektoři pracují v rámci projektu například 
s tituly Kvak a Žbluňk, Smrt krásných srn-
ců, ale zařadili i poezii a žáky seznamují 
s díly autorů Jiřího Dědečka, Ľubomíra 

Feldeka či Shela Silversteina. Pro nejmenší 
žáky první a druhé třídy základních škol 
je například určena literární dílna Kvak 
a Žbluňk, při které děti poznají loutkové 
hrdiny aktivního žabáka Kvaka a věčně 
nespokojeného ropušáka Žbluňka. Spo-
lečně pak zažijí některé pohádkové pří-

běhy o přátelství a touze někoho potěšit. 
I tyto neobvyklé metody výuky žáky na-
učí objevovat tajemství knih, jejich krásu 
a hodnotu, pomohou probudit v dětech 
touhu a motivaci  číst. Zástupkyně spolku 
THeatr ludem Pavla Masaříková vysvětlu-
je: „Z naší zkušenosti víme, že když se žáci 
do procesu tvorby aktivně zapojí, mají 
mnohem větší motivaci se k literatuře vrá-
tit a vytvořit si k ní pozitivní vztah. Všech-
ny dílny vychází z naší dlouholeté zkuše-
nosti, kterou THeatr ludem s dílnami na 
výchovu ke čtenářské gramotnosti má.“ 
Spolek THeatr ludem byl založen v srpnu 
roku 2005, je členem Asociace dramacen-
ter České republiky od roku 2012. Náplní 
spolku je obohacování kulturního života, 
vytváření divadelních projektů i spoluprá-
ce s divadly.

Projekt Drama dílen byl zahájen 16. listo-
padu na Základní škole Ostrava-Poruba, 
Komenského 668. Ředitelka školy Renáta 
Fialová doplnila: „Čtenářskou gramotnost 
a lásku ke knihám rozvíjíme systematicky 
od první třídy. V rámci výuky českého 
jazyka realizujeme čtenářské dílny, ve 
všech třídách máme knihovničky, které si 
doplňují sami žáci, vybudovali jsme také 
školní knihovnu se čtenářským koutkem. 
Jsme velice rádi, že máme možnost dětem 
nabídnout tento atraktivní program, a tak 
nejen posílit jejich dovednost číst a praco-
vat s textem, ale také jim ukázat, že čte-
nářský prožitek jim může přinést velkou 
radost, poučení i zábavu.“
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VE VÝMARU SE USKUTEČNILO ČESKO-NĚMECKÉ
SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ POŘÁDANÉ TANDEMEM
Více než šedesátka pedagogů a zástupců neziskových organizací z Česka 
a Německa se sjela na třídenní odborné fórum do Výmaru, aby diskutovala 
o roli demokratických hodnot ve vzdělávání. Mezinárodní akci pořádalo 
Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM, které je 
součástí Západočeské univerzity v Plzni.

„České školství bude jen tak dobré, jak 
dobří budou pedagogové v českých 
školách,“ vysvětluje motivaci pro uspo-
řádání fóra ředitelka Tandemu Lucie 
Tarabová  a pokračuje: „Totéž samo-
zřejmě platí i pro Německo. A pokud 
navíc dokážeme poznat pedagogické 
nabídky, metody a přístupy i v jiných 
zemích, může vzájemná inspirace obě 
země v procesu vzdělávání dalších gene-
rací jen posunout,“ dodává. Tandem je 
odborným pracovištěm pro spolupráci 
mládeže z Česka a Německa a veškerá 
nabídka jeho akcí je vždy  určena pro 
zájemce z obou zemí.

Pátek, sobota i neděle byly naplněné 
workshopy a  diskuzemi, které přines-
ly nové pohledy na zaběhlé postupy 

v každodenním školním životě v obou 
zemích. Všechny workshopy byly tlumo-
čeny do češtiny a němčiny, takže znalost 
cizích jazyků nebyla podmínkou pro 
účast. Na programu se podílely i nezis-
kové organizace META a Post Bellum.

První uvedená připravila pro účastníky 
workshop, kde se věnovala tématu mi-
grace a integrace ve třídním kolektivu 
a vytváření zdravého a bezpečného 
prostředí pro všechny. Přítomní si vy-
zkoušeli konkrétní aktivity, které zábav-
nou a interaktivní formou zpracovávají 
příchod nových dětí do tříd a nového ci-
zojazyčného prostředí. Post Bellum zase 
nabídla workshop s názvem „Víc než 
citron“, který poukázal na škatulkování 
lidí kolem nás a utváření prvních dojmů 

v kontrastu s upřímnou snahou o vní-
mání každého jako jedinečné osobnosti. 
Na příkladu citronu demonstroval, jak 
jako lidé pracujeme s předsudky. Cílem 
obdobných aktivit je pomáhat kulti-
vovat setkávání s lidmi  z jiných kultur 
a zabraňovat jejich vyčleňování a diskri-
minaci.
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