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Přilétlo jaro zdaleka  
Vítězslav Hálek 
 

Přilétlo jaro zdaleka 

a všude plno touhy, 

vše tlačilo se k slunci ven, že snilo sen tak dlouhý. 

Vylítly z hnízda pěnkavy a drobné děti z chýše, 

a pestré kvítí na lukách přesládlou vůni dýše. 

Z větví se lístek tlačí ven a ptáčkům z hrdla lásky, 

a v ňadrech v srdci mlaďounkém — 

tam klíčí poupě lásky. 
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Březen 
Karel Toman 
 

Na naší studni ráno hvízdal kos. 

Jde jaro, jde jaro. 

A když jsem okno na sad otvíral, 

šeptaly pukající pupeny: 

Jde jaro, jde jaro. 
 

Bez chvěje se a hrušně čekají. 

Jde jaro, jde jaro. 

Zas novým třpytem rozkvétá ti vlas 

a nových kovů napil se tvůj smích. 

Jde jaro, jde jaro. 
 

Bože můj, 

obnoviteli, obroditeli, 

na srdce v sněhu pamatuj. 

 

Stopadesátý sonet o jaru 
Jan Skácel 

 

Jaro je tak křehké 

až se světlo láme 

pomalu 

slimáčími růžky 
 

se odhodlává tráva 

listí má prsty 

k zemi svěšené 

a ráno nepřestává 
 

po celý den 

a trvá přes půlnoc 

a do poslední chvíle 
 

na větvi hlohu 

zpívá v dešti kos 

a šílený je 

 
Obrázek: Josef Lada, Jaro a děti, 1954 
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Nechť jak chce zle  

Josef Čapek 

Básně z koncentračního tábora 

 

Nechť jak chce zle, nechť sebe hůř, 

ať toužím, trpím, hynu, 

hluboko v srdci zpívá přec 

vzpomínka na domovinu, 

 

láska a něha tam k těm mým 

a zbožná starost v duši, 

tu píseň skrytou tichounkou 

ni peklo nepřehluší; 

 

nechť krev, nechť oheň dýmají, 

nechť běsní vojna divá, 

ať jak chce zle, ať sebehůř, 

ta píseň v hloubi zpívá: 

 

s důvěrou něžnou svěřuji 

svůj domov a ty svoje 

všemu, co v světě světlého, 

co v lidech dobrého je! 

 
Foto: Karolína Mičová, 8. B 

 

 

PEACE 

PLEASE 
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Naši žáci bodují 
 

Blahopřejeme Ondřeji Šimečkovi (7. B) k získání 

3. místa v okresním kole anglické olympiády. 

 

 
 

 

S obrovskou radostí oznamujeme, že žák 7. B  

Lawrence O´Reilly postoupil z 3. místa 

okresního kola online zeměpisné olympiády 

(42 soutěžících) do krajského kola. 

Tímto Lorimu blahopřejeme a budeme mu 

fandit i v krajské soutěži. 

 

 
 

 

Foto: Lawrence O´Reilly, 7. B 
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Zdravá 5 v 2. A 
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Projekt PRAVĚK ve 4. C 
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Kouzelný herbář 
 

Třída 2. A se účastnila programu SVČ a DVPP DORIS. Odřeli jste si koleno? Bolí vás hlava? Nebo jen 

nemůžete usnout? Na spoustu neduhů jsme našli léky hned za naší brankou na louce či v lese. 

Společně jsme zjistili, že příroda kolem nás je jedna velká kouzelná lékárna. 
 

 
 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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Výtvarná soutěž JARO 
 

 
 

 

Přišlo jaro  
J. V. Sládek 

 

Zakukala žežulička z doubravy: 

„Přišlo jaro, kdo je se mnou pozdraví? 

Přišlo, jak by z nebe spadlo, samý květ, 

pospěšte si, chcete-li je uvidět!“ 

„My bychom je pozdravili, ale jak? 

My kukati neumíme jako pták. 

Ale přec se půjdem na ně podívat; 

nekukáme, můžem mu však zazpívat.“ 

Studené jaro 
Jaroslav Seifert 

 

Je ještě v mlhách, když je časně, 

a v kouřích okno milené, 

miluju, sním a píšu básně. 

A ty ne? 

 

Pro milence to hrozná zkouška, 

krok jara je tak pomalý, 

jen schovej svoje roubínová ouška 

do šály. 
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Dopis prvňáčků 
Podepsáno se souhlasem rodičů 
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Čtvrťáci v roli reportérů (4. C) 
 

Rozhovor s panem 

ředitelem Petrem 

Málkem 
 

Dobrý den, pane řediteli, jsme žáci 4. C a rádi 

bychom s vámi udělali rozhovor. Jaký máte 

názor na třídu 4. C? 

Učím u vás tělocvik, znám vás z hospitací a viděl 

jsem vás při vystoupení na vánoční besídce, kde 

jste na mě udělali výborný dojem. 

Kolik hodin denně pracujete? 

10 až 11 hodin. Řeším nejenom školní věci, ale 

i stavební záležitosti, telefonáty, vedu 

rozhovory s rodiči i s učiteli a podobně. 

Baví vás vaše práce? Co učíte nejraději? 

Ano, baví. Nejraději učím fyziku. 

Jaké je vaše nejoblíbenější jídlo? 

Mám rád lososa, vepřovou panenku, pečenou 

kachnu, i když tato jídla nejím každý den. 

Jaká je vaše nejoblíbenější barva?  

Hráškově zelená (fosforesková). 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? Máte doma 

nějakého mazlíčka?  

Dva roky máme fenku krysaříka, jmenuje se 

Jamie. V ředitelně mám rybičky a ptáčky. 

 

Jaká se vám líbí značka auta? Jezdíte raději 

autem nebo na kole? 

Dříve jsem jezdil více na kole. Dnes jezdím 

Renaultem. Ale je více značek, které se mi líbí. 

Hlavně auta velká a prostorná. 

Jakému sportu fandíte? Provozujete nějaký 

sport?  

Hrával jsem badminton, ale covid mi sport 

přerušil. Hodně jsem fandil hokeji. 

Ve kterém městě jsem se narodil? Které město 

z ČR se vám líbí a proč?  

Narodil jsem se v Šumperku. Vyhovuje mi, že to 

není velké město. Líbí se mi Litomyšl, protože je 

historická. 

Cestujete rád? Ve které zemi byste chtěl žít 

kromě ČR a proč?  

Cestuji rád. Asi bych zvolil Chorvatsko, protože 

má moře a je tam tepleji. 

Jakým způsobem podporujete vy sám ekologii 

v praxi? 

Třídím odpad a kupuji si papírové tašky. 

Máte nějaké tajné přání? Můžete nám ho 

prozradit nebo si ho raději necháte pro sebe? 

Mám velké přání. Aby se lidé k sobě navzájem 

chovali jako Boží stvoření. 

Děkujeme za rozhovor a váš vzácný čas. Jsme 

rádi, že jsme se s vámi mohli setkat mimo třídu 

a poznat vás trochu lépe. 

 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Rozhovor s paní 

učitelkou Miroslavou 

Štěpánovou 
 

Dobrý den, paní učitelko, rádi bychom vám 

položili pár otázek, abychom vás lépe poznali. 

Jaký máte názor na naši třídu? 

Třída je dobrá a aktivní. Ale najdou se tu 

i zlobivci. 

Jak náročná je pro vás tato práce? Jaký 

předmět učíte nejraději? 

Nejraději učím hudební výchovu, ale i všechny 

ostatní předměty. 

Jak vám chutná jídlo ve školní jídelně? Co máte 

nejraději?  

Jídlo je chutné. Nejraději mám řízek. 

Jaká je vaše nejoblíbenější barva a proč?  

Zelená. Je živá, připomíná mi jaro. Ale moc věcí 

takto barevných nemám. 

Jaké je vaše nejoblíbenější zvíře? Máte doma 

nějakého mazlíčka?  

Kočka, pes. Doma máme zakrslého králíčka. 

Jaký byl váš nejlepší zážitek letos ve škole? 

Vánoční vystoupení, které se nám moc povedlo. 

Kde jste se narodila? Které město z ČR se vám 

líbí a proč?  

Narodila jsem se v Třinci. Líbí se mi v Šumperku, 

žiju tady už třicet let. 

 

Jaké máte koníčky? 

Hraju na hudební nástroje, mám ráda turistiku. 

Cestujete ráda? Ve které zemi se vám líbilo 

nejvíce a proč?  

Líbí se mi v Česku a cestuji nejvíce po naší zemi. 

Jste spokojená v naší škole? Co byste chtěla 

změnit? 

Jsem spokojená, nenapadá mě nic, co bych 

chtěla změnit. 

Děkujeme za rozhovor a jsme rádi, že jsme vás 

mohli lépe poznat. 
 

 
 Obrázek: Matylda Pešková Lou, 6. B 

Foto: Eliška Sevruková, 9. A 
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Soutěž: Březen – měsíc knihy 
 

Učitelky češtiny uspořádaly na druhém stupni velkou soutěž k měsíci knihy. Žáci plnili různé úkoly. 

Fotili se při čtení knih, vyráběli vlastní obálky knih nebo plakáty s citáty, namlouvali audioknihy. 

Přinášíme vám malou ukázku, více podrobností bude v příštím čísle. 
 

 
Plakát s citátem od Melánie Ermanové (8. B)
 

 
Ema Utěšená (9. B) čte knihu 

 
Kateřina Vepřková (6. A) čte knihu 
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Maxmilián Jäckel (6. A) čte knihu 

 

Dům bez knihy je jako tělo bez 

duše. 

Julius Zeyer 

 

 
Plakát s citátem od Lucie Veselé (8. A) 

 
Plakát s citátem od Simony Štěpánkové (8. B) 

 
Simona Štěpánková (8. B) čte knihu 

 
Tomáš Šillar (6. A) čte knihu 

 
 „Čtenář prožije tisíc životů, než zemře. 

Člověk, jenž nikdy nečte, prožije jen jeden.“ 

 

Plakát s citátem od Michala Bortla (8. B) 

 



S t r á n k a  | 13 

 

 
Ema Utěšená (9. B) čte knihu 

 
Matěj Nováček (6. A) čte knihu 

 
Daniel Jersák (6. A) čte knihu 

 
Plakát s citátem od Vojtěcha Janíčka (6. A) 
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Návrh obálky od Lucie Veselé (8. A) 

 
Daniel Jersák (6. A) čte knihu 

 
Návrh obálky od Melánie Ermanové (8. B) 

 
Matěj Nováček (6. A) čte knihu 
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Albert Hrbek (8. B) čte knihu 

 
Návrh obálky od Elišky Škurkové (8. A) 

 
Návrh obálky knihy Malý princ od Veroniky 

Souralové (8. A) 

 
Návrh obálky od Emy Březinové (8. B) 

a 

a 

a 

a 

a 

a 

a 
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Význam pohádek pro vývoj dítěte 
 

 

Lucie Staňková 

 

 

Předškolní věk – věk pohádek 

Pohádky mají velký psychologický význam pro 

děti všech dob, holčičky i chlapce, bez ohledu 

na jejich věk a na pohlaví pohádkového hrdiny. 

Samo dítě dá brzy na srozuměnou, která 

pohádka je pro ně důležitá tím, že na ni bude 

okamžitě reagovat nebo ji bude znovu a znovu 

vyžadovat. Dítě cítí, která z mnoha pohádek 

odpovídá jeho vnitřní situaci v daném okamžiku, 

a stejně tak cítí, v čem mu pohádka nabízí 

pomocnou ruku. 

Je však známo, že pohádka má největší účinek 

a cenu pro dítě ve věku, kdy vliv pohádek začíná 

blahodárně působit, tj. kolem čtyř, pěti let, ale 

může samozřejmě stejně důležitě promlouvat 

k pětiletému jako ke třináctiletému dítěti, i když 

osobní významy z ní vyvozené mohou být zcela 

rozdílné.  

Za skutečný „věk pohádek“ lze tak považovat 

období předškolního věku dítěte, neboť 

pohádky v tomto vývojovém období odpovídají 

typickému způsobu uvažování a prožívání dětí. 

Pohádkový svět má požadovanou strukturu 

a řád. Takový svět se dítěti jeví bezpečný. Jasně 

vidí, jak se chovají lidé zlí a jak dobří. Pohádky 

dítěti ukazují, že malý, slabý, ošklivý, opuštěný, 

ponižovaný či jinak znevýhodněný jedinec se 

nakonec stane krásným, prokáže svoje 

schopnosti a bude milovaným. 

Pohádky jsou jedinečným průvodcem po 

vývojové cestě psychiky od narození, přes  

 

dospívání až ke konečnému hledání vlastní 

identity, neboť každá pohádka se dotýká jiných 

složek psychického vývoje. 
 

Mravní hodnota pohádky 

Jedním z nejvýznačnějších a nejzřetelnějších 

rysů lidových pohádek je jejich vysoká mravní 

hodnota. Pohádka je tak nejlepším svědectvím 

mravních zásad. Kromě úvodních a závěrečných 

formulí se dostává posluchači mravního 

poučení i v ději samém. Pohádky mají jedinečný 

přínos k morální výchově dítěte. 

Jedinečná morální síla pohádky nespočívá 

v tlumočení abstraktních etických principů, ale 

v barvitém zobrazení hmatatelných stránek 

dobra a zla tak zosobněných do pohádkových 

postav, že jakékoli pochybnosti o tom, kdo kam 

patří, nejsou na místě. Díky pohádkám děti 

objevují základy mravní existence zakotvené 

v historii a kultuře. 

Mravní horizont pohádkového světa je totiž 

velmi široký. Odsuzuje se tu lakota, mamon 

a neúčelné hromadění peněz. Žádný zločin 

nezůstane skryt před věčnou spravedlností. 

Poučovat děti například o dobru a zlu je zcela 

zbytečné, protože takovému jazyku děti 

nerozumějí. Princip dobra a zla musí být jasně 

vykreslen ve srozumitelných činech a musí být 

také navíc personifikován ve zřetelně čitelných 

postavách. Jasné kontrasty dobra a zla 

v postavách napomáhají dětem snadno 

porozumět rozdílům mravních hodnot, rozdílům 

mezi ctností a neřestí, což by nebylo možné, 

kdyby v pohádkách byly postavy prezentovány 

ve vší komplexní složitosti, jak se jinak lidé 

v realitě projevují. Děti se ztotožňují s kladnými 

hrdiny, protože jsou to postavy jednoduché, 

přímočaré, nekomplikované. 

Konečné usmíření v pohádkách bývá často 

závislé na předchozím potrestání zlé, záporné 

postavy. Ta si trest zasluhuje. Děti se tak 

seznamují se základními pravidly univerzálně 
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lidského trestního kodexu: přestupek – vina – 

trest. Negativní pohádkové postavy podstupují 

dost hrozné tresty – ježibaba je upálena ve 

vlastní peci, nevlastní sestry Popelky si ořezají 

chodidla. Ovšem nejhorší je definitivní 

vyškrtnutí ze světa, naprostá eliminace, např. 

černokněžník jednoduše zmizí v nicotě. 

Eliminací zla se posilují niterné složky 

rostoucího dětského já, zdravá sebedůvěra. Pro 

dítě není v životě větší hrozba než zůstat 

opuštěn, sám, vyvržen ze světa. 

Smysl každé pohádky spočívá v jejím dějovém 

vyvrcholení, při kterém s naprostou jistotou 

vítězí dobro. 

 
 

Smysl šťastného konce 

Na konci pohádek hrdina nejenže uspěje, ale je 

za to také odměněn. Nejednou získá kromě ruky 

princezny i celé království. Jaký je význam 

království na konci pohádky? Pravdou je, že se 

o něm nikdy nic nedozvíme. Stát se králem 

nebo královnou má jediný účel – aby člověk 

zvládl, co zvládnout měl. Získání království 

představuje stav opravdové nezávislosti, v němž 

se hrdina cítí stejně bezpečně, spokojeně 

a šťastně. Pohádka nabízí dítěti naději, že 

království bude jednoho dne jeho. Jelikož 

pohádka slibuje přesně to vítězství, po němž 

dítě touží, je psychologicky tak přesvědčivá, jak 

žádná „realistická“ pohádka být nemůže. 

Smysl tkví tedy v tom, že když si dítě z nějakého 

důvodu nedovede představit budoucnost 

optimisticky, přestane se vyvíjet. V první řadě je 

třeba, aby nás nadějí prodchli rodiče – 

pozitivním pohledem na nás samé a naši 

budoucnost. Pak můžeme stavět vzdušné 

zámky, a i když napůl s vědomím, že jsou to jen 

vzdušné zámky, přece z nich získat hlubokou 

jistotu. Útěcha je největší služba, kterou 

pohádka dítěti nabízí: dítě může důvěřovat, že 

přes všechny zkoušky, které musí vytrpět, 

nakonec uspěje. V pohádce dítě nalezne 

mnohem větší útěchu, než když se je snaží 

utěšit dospělý na základě rozumových úvah 

a stanovisek. Dítě věří tomu, co pohádka 

vypráví, protože její pohled na svět se shoduje 

s jeho. 

Malé dítě dokáže samo ještě velmi málo a to 

vede k mnoha zklamáním, někdy dokonce 

propadá zoufalství. Pohádka tomu předchází 

tím, že připisuje neobyčejně vysokou hodnotu 

i nejnepatrnějším činům – vede dítě k důvěře. 

Pohádky přinášejí poselství, které hlásá, že boj 

proti krutým životním nesnázím je 

nevyhnutelný a patří neodmyslitelně k lidské 

existenci. Když se ale člověk boji vyhýbá 

a tvrdošíjně čelí nečekaným a často 

nespravedlivým útrapám, přemůže všechny 

překážky a nakonec vyjde jako vítěz. A toto 

poselství je pro děti nesmírně důležité. 

Význam pohádek je tedy také terapeutický – 

odpovídá na úzkostná traumata, která děti 

mohou prožívat. Pohádky předkládají 

optimistické vidění světa – onen zákonitý 

„happy end“ – bez něho by svět, kterému se 

děti učí, vypadal zachmuřeně. 
 

Význam pohádky pro rozvoj dětské identity 

a pochopení světa 

Pohádka poskytuje dítěti zábavu i poučení 

o něm samém, ale podporuje také jeho 

osobnostní růst. Na rozdíl od jiných druhů 

literatury vede dítě k objevování vlastní 

identity. Dává jasně na srozuměnou, že 

úspěšný, dobrý život je i přes nepřízeň osudu 

dosažitelný – ale pouze tehdy, nenechá-li se 

člověk odradit. 

Pohádka předává dítěti intuitivní a podvědomé 

porozumění jeho vlastní povaze a tomu, jaká 

budoucnost jej čeká, rozvine-li své kladné 
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schopnosti. Dítě z pohádek vycítí, že být lidskou 

bytostí v tomto našem světě znamená čelit 

nesnadným výzvám, ale také setkávat se 

s nádhernými dobrodružstvími. 

Dítě může být také zmatené ze světa kolem něj 

a hledá jistotu – něco, o co by se mohlo opřít. 

Základní funkcí pohádek je vnést smysl a řád do 

dětem původně nesrozumitelného, skoro 

chaotického světa, do světa, jemuž děti, 

obzvláště v době předškolní, nemohou plně 

rozumět. 

Když dítě naslouchá pohádce, napadá je při 

tom, jak vnést řád do svého chaotického 

duševního života. Pohádka mu navrhuje oddělit 

nesourodé a matoucí stránky zkušenosti jednu 

od druhé a rozdělit je na protiklady, a také je 

promítnout do různých postav. Svou 

jednoduchou fabulí, jasnou polarizací dobra 

a zla, pochopitelnými zápletkami a krásou 

jazyka předvádí chaotický a nesrozumitelný svět 

před vyvíjející se dětskou duší ve 

srozumitelných obrazech. To je asi ta 

nejdůležitější funkce pohádek: strukturovat 

skutečnost.  

Pohádky podporují růst sociálního cítění a také 

nabízejí škálu postav a činů, s nimiž se malé děti 

přirozeně ztotožňují, asi tak přirozeně, jako když 

dýchají vzduch. A řada pohádkových postav je 

přímo stvořena ke ztotožňování, 

k napodobování. Fungují jako vzory. Pohádky 

nabízejí pro děti ideály. Ideální je hrdina 

zabíjející draka, ideální je čarokrásná princezna, 

ideální jsou známé postavy jako Popelka nebo 

Sněhurka. Vedle rozvoje dětského já (tzn. pocitu 

totožnosti vlastní osoby v prostoru a v čase) se 

tak v dětech rozvíjí další důležitá psychická 

struktura – ideální já – svébytný soubor 

představ, které se vyznačují hodnotícím 

momentem i značnou motivační silou. Jsou to 

takové myšlenky, jimiž se dítě posuzuje, jimiž se 

hodnotí na pozadí sociálního prostředí 

a kulturního zázemí. 

Pohádkový hrdina je nadán tělem schopným 

zázračných činů. Identifikace s hrdinou umožní 

každému dítěti, aby si ve fantazii vynahradilo 

všechny skutečné či domnělé tělesné 

nedostatky. Jakmile s koncem příběhu dosáhne 

pohádkový hrdina své pravé identity, je šťasten 

takový, jaký je, v žádném ohledu už není ničím 

zvláštním. 

 
Pohádky posilují osobnost nikoli nabídkou 

výběru mezi dobrem a zlem, ale nadějí, že i ten 

nejslabší může v životě uspět – to, zda se člověk 

staví k životu s vírou, že překážky je možné 

překonávat, nebo zda s očekáváním porážky, je 

rovněž velmi důležitý existenciální problém. 

Pohádky jsou vyprávění směřující k sjedno-

cování protikladů, k usmiřování protichůdných 

sil, slovem k dosahování celistvosti. Pohádky 

dobře vyprávěné a dobře pročítané již v dětství 

připravují solidní základy pro pozdější stavbu 

celistvé, integrované osobnosti dospělého 

člověka. 
 

Fantazie jako pomoc při řešení problémů 

Děti chápou svým myšlením svět v úplně jiných 

dimenzích než dospělí, proto vznikly pohádky – 

jako můstky, které přemosťují propast mezi 

dospělým a dětským způsobem myšlení. Kromě 

útěchy, sebedůvěry a jistoty nabízejí pohádky 

dítěti také bohatý a pestrý fantazijní život, 

a zabraňují tak tomu, aby se dětská 

představivost uzavřela do těsných hranic 
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úzkostných či přání splňujících denních snů. 

Nabízejí jakési nové dimenze, které by dítě jinak 

nedokázalo takto opravdově samo objevit. Tvar 

a stavba pohádek mu nabízejí obrazy, díky nimž 

může strukturovat denní sny a s jejich pomocí 

dát lepší směr svému životu. Lze říci, že 

pohádka pomáhá dobrému průběhu dětství za 

pomoci představivosti. 

 
Pohádky na jedné straně vysouvají do říše 

fantazie pohádkovou všemohoucnost, na straně 

druhé ukazují symbolickým znázorněním realitu 

tohoto světa, pozoruhodně přetvářejí ideální 

děje do realistických skutečností. Ukazují dětem 

realitu, i když pocházejí samy z říše fantazie. 

Pohádky představují pro malé děti důležité 

psychické podněty, garantující jejich duševní 

vývoj – předkládají totiž jednotlivé významy 

různých životních problémů, které děti musí 

během svého růstu řešit, aby nezůstaly v zajetí 

infantilismu i v dospělosti. V pohádkách se 

objevují podstatné problémy lidského bytí, 

problémy mezilidské, intrapsychické. 

I ve věku předškolním řeší děti problémy 

a nejsou to problémy zanedbatelné – způsob, 

jakým se děti problémy naučí řešit, se pak 

promítne do celoživotního postoje k řešení 

problémů. Některé pohádky mohou děti 

připravovat na typické problémové situace. 

Pohádky ukazují na různé aspekty důležitých 

postav v psychickém rozvoji dítěte, na různé 

aspekty domova a rodinného života. Význam 

pohádkových postav je mnohdy čistě 

symbolický. Každá pohádka pojednává 

o určitém vztahovém výseku rodinné struktury, 

o určité etapě psychického vývoje dětí 

a rozuzlením svých zápletek nabízí pozitivní 

vyřešení určitých vývojových konfliktů. Pohádky 

představují jakousi obecnou průpravu, 

nalaďování dětí na určitý způsob uvažování, 

průpravu k postoji. Lépe řečeno, pohádky spíše 

ukazují dětem, jak přistupovat k řešení 

problémů, než jak je ve skutečnosti řešit. 

Pohádky totiž mohou modulovat aktivitu či 

pasivitu, mohou přispívat k utváření 

průkazného nebo bázlivého postoje, ale 

nemohou předávat jednoznačný recept na 

řešení problémů. 

Pohádky nabízejí dětem postavy, kterým může 

dítě připisovat to, co se odehrává v jeho nitru. 

Ukazují mu, jak lze do jedné postavy vtělit ničivé 

přání, od jiné dostat vytoužené zadostiučinění, 

s třetí se ztotožnit, se čtvrtou zažít vysněnou 

lásku a tak dále, podle toho, co jeho potřeby 

v daném okamžiku vyžadují. Důležité jsou 

z tohoto hlediska proměny rodičů v pohádkách. 

Všechny malé děti někdy potřebují rozštěpit 

obraz rodiče na jeho laskavou a ohrožující 

stránku. Typické pohádkové rozštěpení matky 

na dobrou (obvykle mrtvou) matku a zlou 

macechu dělá dítěti dobře. Je to prostředek, jak 

si uchovat vnitřní, výhradně dobrou matku, 

když skutečná matka není úplně dobrá, ale 

dovoluje také zlobit se na „macechu“, aniž by 

byla ohrožena náklonnost pravé matky. 

Fantazie o zlé maceše chrání obraz dobré matky 

a pohádka dítěti dokonce pomáhá vydržet 

zničující zážitek zlé matky. Když to dítě 

z citových důvodů potřebuje, rozštěpí si do 

dvou osob nejen svého rodiče, ale i samo sebe 

a věří, že tyto dvě osoby nemají nic společného. 

Pohádkami navozené fantazie dítěti také značně 

pomáhají překonávat jeho oidipovská trápení. 

V mukách oidipovského konfliktu má chlapec 

vztek na otce, že mu brání získat matčinu 

pozornost výhradně pro sebe. Přeje si, aby 

matka obdivovala jako největšího hrdinu jeho, 

a to znamená, že musí otce odstranit z cesty. 

Tato myšlenka v něm ale zároveň vyvolává 

úzkost, protože co by se stalo s rodinou, kdyby ji 

otec nechránil a nestaral se o ni? A kdyby se 

dozvěděl, že se ho chce chlapec zbavit..., 

nepomstil by se mu nějak strašně? Pohádky 

dítěti napovídají, jak s tímto konfliktem žít. 

Téměř každá klasická pohádka nějakým 

vhodným způsobem řeší dětský problém, nikdy 
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nenechá děti na pochybnostech otevřeného 

konce či nevyřešené situace. Oidipovské 

problémy dívek jsou jiné než chlapců, a také 

pohádky, které jim pomáhají vyrovnat se 

s oidipovskou situací, mají odlišnou povahu. 

Dívence překáží stará žena se zlými úmysly 

(matka), ale protože se dívka i nadále chce těšit 

matčině milující péči, v minulosti nebo kdesi na 

pozadí vystupuje také jako laskavá žena. Malá 

dívka se chce vidět jako mladá a krásná panna – 

jako princezna nebo něco podobného, která je 

pro milujícího muže nedostupná, protože ji drží 

v zajetí sobecká a zlá ženská postava. 
 

 
 

V dívčí oidipovské situaci je matka rozštěpena 

do dvou postav: preoidipovské zázračně dobré 

matky a oidipovské zlé matky. Díky pohádkám 

získají oidipovské holčičky i chlapci to nejlepší 

z obou světů: mohou si plně užít oidipovské 

uspokojení ve fantazii, a přitom mít dobré 

vztahy k oběma rodičům ve skutečném životě. 

Mnohé pohádky, které se těší velké oblibě 

u nejmenších dětí, se týkají „orálních“ impulsů, 

které jim zřetelně pomáhají zvládnout 

a „ohraničit“. Děti se prostřednictvím 

pohádkových příběhů hypoteticky učí 

překonávat pocit hladu, jíst střídmě, podělit se 

o jídlo s ostatními atd. K takovým pohádkám 

patří „Otesánek“, „O perníkové chaloupce“ 

a pravděpodobně i známá pohádka „Červená 

karkulka“. Nejkrásnější a nejoblíbenější „velké“ 

pohádky, jakými jsou „Popelka“, „Šípková 

Růženka“ či „Princ Bajaja“, se vesměs týkají 

odloučení od rodičů a hledání životního 

partnera, což je zřejmě jeden 

z nejchoulostivějších vývojových problémů 

nejen pro děti, ale také pro jejich rodiče. 

Zkrátka, četnými psychology i pedagogy je 

dokázáno, že pohádka je jako první dětská 

četba pro duševní vývoj dítěte nejvhodnější, 

nejsnadnější a také nejprospěšnější východisko. 

Klasické pohádky odpovídají na některé základní 

psychické potřeby rozvíjejících se dětí a souzní 

s nimi, např. potřeby lásky, důvěry ve svět, na 

potřeby poznávání mezilidských vztahů, na 

potřebu zvládnutí strachu. 

Lze dokonce tvrdit, že kdyby dětem nebyly 

nabízeny duchovní stimuly, tlumočící kulturně-

historickou zkušenost lidstva, vyrostli by z nich 

potomci psychicky zakrnělí s hlubokým pocitem 

životní nejistoty, schizoidní nezakotvenosti, 

vedoucí nevyhnutelně k nebezpečné psycho-

patologii. 
 

STAŇKOVÁ, Lucie. Pohádky a jejich vliv na 

psychický vývoj dítěte. In: Problémové dítě 

a hra. Číslo 29. A 2.9. Praha: Raabe, 2003- . 

Nahlížet - nacházet. ISSN 1801-8351. Str. 17 -27. 

[Upraveno a kráceno.] 
 

 



S t r á n k a  | 21 

 

Origami 
 

 
Autorka návodu: Matylda Pešková Lou, 6. B 
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Slohový útvar: Líčení 
 

 
Obrázek: Teodor Pešek, 3. B 

 

Jaro 
Ema Březinová, 8. B 

 

Po kruté, zrádné a děsivé zimě se pomalu začíná 

osmělovat a vykukovat stále ještě slabounké 

sluníčko. Zlatavá koule rozpouští zbytky ostrého 

stříbrného sněhu. Z rozpuštěné sněhové 

pokrývky vznikají malá jezírka, která se na 

jarním slunci lesknou a vše se v nich odráží jako 

v zrcadle.  

Stromy se po dlouhé zimě začínají probouzet 

a šeptají si mezi sebou, jak pokaždé dokáže být 

jaro krásné. V trávě, která se lehce začíná 

zelenat a chvěje se ve vánku, už sem a tam 

vykukují první malá poupátka jarních květin. 

První sněženky, na kterých sníh zanechal 

nesmazatelné stopy v podobě bílé barvy. Také 

bledule se ještě nestihly na sluníčku opálit. A 

samozřejmě tu jsou i přenádherné petrklíče, 

které svou žlutou barvu dostaly přímo od krále 

nebes, od slunce, které je pověřilo odemknutím 

země a rozzářením celé přírody. Květy v trávě  

 

 

leží jako v nebeské posteli, jako by se houpali na 

jemných obláčcích. 

Všude je veselo, když ranní ptáci začnou zpívat 

své líbezné písně, které znějí jako nejlepší 

symfonie mistrů skladatelů. Ale tito ptáčci mají 

také hodně práce. Musí stavět svá obydlí ve 

křovích a na stromech, aby mohli již brzy 

s veškerou láskou a péčí vychovávat svá 

děťátka. Z jehličí, kousků kůry, z uschlé trávy 

a z dalšího „odpadu“ budují hnízda, měkounce 

vystlaná, která budou bezpečným úkrytem pro 

novou generaci.  
 

 
Foto: Filip Zaoral, 9. A 

 

Na zemi se to také začne hemžit. Po lese 

pobíhají zajíci celí šediví ze starostí, které mají 

se svými malými rošťáky. Malí koloušci se 

nemotorně pohybují za svými maminkami, 

které je neúnavně učí, jak si počínat na tomto 

světě. Elegantní husy se kolébají po louce 

v doprovodu malých housátek, bezbranných  

žlutých kuliček, pokrytých prachovým peřím.  
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Tyto mrňavé nezbedné pampelišky vypadají 

jako šňůra korálek zavěšených za dospělou 

husou. 

Radost z nového života slavená nejpestřejšími 

barvami je všude kolem. Tohle je to jaro, které 

miluji. 

 

 
Obrázek: Teodor Pešek, 3. B 

 

Mé oblíbené místo 
Zuzana Chytilová, 8. B 
 

Rozhodla jsem se vám popsat mé tajné místo, 

mé útočiště.  Tento kousek země je ze všech 

míst nejmilejší. Chodím sem, když potřebuji 

přemýšlet, být sama nebo relaxovat. Někdy zde 

zůstávám až do západu slunce. Je to dech 

beroucí podívaná, která naplní srdce pohodou 

a klidem.  

Mé místečko se nachází vysoko v kopcích. 

Obklopuje ho hustý a tajemný les, ve kterém 

bydlí plno různých zvířat. Je to malinký palouček 

obklopený vysokými stromy. Uprostřed stojí 

malá skalka, ne moc vysoká. Na té si ráda 

dávám svou svačinu nebo maliny, které rostou 

okolo mého plácku. Skalka je porostlá zeleným 

mechem a také borůvčím. Borůvky, které zde 

zrají, jsou snad nejsladší, které jsem kdy 

ochutnala. 

Vedle skalky se tyčí vysoký dub. Má mohutné 

větve, po kterých se dobře leze. Často sedím 

vysoko v jeho koruně na jedné ze silných větví. 

Z této ptačí perspektivy mám překrásný výhled 

na krajinu, vidím i mé město, jak se rozkládá 

v dáli. Právě odsud ráda pozoruji západ slunce, 

který je vždy kouzelný. Tolik barev a jak krásně 

k tomu ptáci zpívají své večerní písně! Není tu 

nádherně ale jen při západu slunce, krásně je tu 

vždy. Na jaře je tu plno svěžích barev, záplava 

květů a mnoho zvířat. V létě mě můj strom 

chrání před horkem i deštěm. Na podzim sem 

chodím se svou mladší sestrou a chytáme listy, 

které nám strom pouští na zem. I v zimě je 

krajina nádherná a dobře se tu sáňkuje. 

Je to prostě překrásné místo v každý čas, takže 

sem mohu přijít kdykoliv.  

 

 
Foto: Karin Zaoralová, 6. C 
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Podzim 
Michaela Chaloupková, 8. B 

 

Mé oblíbené roční období je podzim. Příroda 

barví své listy do krásných teplých barev, je to 

přímo ráj pro oči. Listí padá ze svých domovů 

a patří to k nejkrásnějším pohledům. Jedna 

z nejlepších věcí je, když jdete na procházku do 

klidného lesa, a slyšíte křupání listí 

s doprovodem zpěvu ptáků. Když se potulujete 

venku společně s kamarády při lehkém pláči 

podzimních mráčků, tak si vytváříte velmi pěkné 

vzpomínky. 

Maminka mi dělává teplý jablečno-skořicový 

čaj, který mi umožňuje rychlý únik ze smutného 

počasí. 

Při nočním sledování televize doprovázeném 

bubnujícími dešťovými kapkami je překrásným 

pocitem, když si 

vzpomenete, jak jste s 

kamarády vytvářeli 

hromady z listí, a poté 

do nich skákali – to 

jsou velmi hřejivé 

vzpomínky. 

Ale podzim není 

příjemný pouze pro 

lidi, ale také pro 

některé živočichy. 

Nenastane ve vás 

šťastný pocit, když je 

venku vidíte, jak si na 

zimu hledají nový 

domov? Pavouci 

tápou v nekonečném 

bludišti vlhkého listí. 

Žabky si užívají 

vlhkého počasí, 

tancují v kapkách 

vody své skákací 

kreace. 

Podzim je výhodný 

pro přírodu. Po 

vysilujícím létě si 

příroda konečně odpočine a nabere nové síly. 

Houby si spokojeně rostou, stromy sundávají 

své těžké kabáty a zvířata se připravují na 

studenou zimu. 

Kvůli všem těmto věcem je podzim mým 

nejoblíbenějším ročním obdobím. 
 

 
Obrázek: Kateřina Langová, 6. C 

Foto: Karin Zaoralová, 6. C 


