
z učebních osnov platných od r. 1993 a na-
vazuje na dobrou tradici pracovních seši-
tů zpracovávaných pro zvláštní školu, ale 
s obohacením o novou metodiku, která 
předpokládá tvůrčí přístup žáků při řeše-
ní jednotlivých úkolů. V jeho zpracování 
se v plné míře odrazila i pedagogická zku-
šenost a entuziasmus autorek textu. 

Tematicky je pracovní sešit zaměřen na 
zoologii a botaniku v rozsahu učiva sed-
mého ročníku zvláštní školy. Motivační 
východisko tvoří cvičení k objasněni poj-
mů jednotlivých nauk a předmětů učiva. 

Vlastní zoologická a botanická temati-
ka je koncipována jako řešení určité pro-
blematiky v rozsahu samostatného listu 
a vytyčuje žákům úkoly různé škály ob-
tížnosti a to tak, že každý žák má mož-
nost úkol samostatně zpracovat. Lze tedy 
konstatovat, že základní pedagogickou li-
nií pracovního sešitu je respektování in-
dividuálního přístupu k mentálně retardo-
vaným žákům. 

Zadávané úkoly vycházejí z fenoménu 
hry, jako aktivity nejbližší žáku zvláštní 
školy. Úkoly tedy nejsou pojaty jako pou-
hé odpovědi na otázku: Ano - Ne, ale nutí 
žáky odpovídat na otázky formou rébusů, 
křížovek a různých doplňovaček. Přitom 
úkoly jsou formulovány pregnantně, aby 
žákovi bylo jasné zadání, na jehož zákla-
dě může dospět ke konečnému řešení 
vlastmi úvahou. 

Zpracování některých celků přímo vy-
bízí k laboratorní práci, čemuž odpovídá 
i struktura zadávaných úkolů a je předpo-
klad, že ze strany učitelů budou takto úko-
ly využívány. 

Zručnost a tvůrčí činnost žáků podpo-
rují úkoly k dokreslováni nákresů a k sa-
mostatnému výtvarnému ztvárnění proble-
matiky, což podporuje i množství dopro-
vodného obrazového materiálu. 

V závěru každého tématu je žákům 
předkládáno shrnutí učiva formou testu, 
kdy je možné si vybrat správnou odpověď 
z několika možností. Přímost otázek a je-
jich jednoduchost ve stylizaci dává žákům 
možnost tematiku nejen zvládnout, ale 
ověřit si i nedostatky a případnou nezna-
lost si doplnit. Nezanedbatelná je při tak-
to pojatém textu o možnost pojetí kontro-
ly výsledků práce žáků ze strany učitele. 

Pracovní sešit pro přírodopis pro sed-
mý ročník zvláštní školy vyplňuje mezeru 
v nedostatku učebních textů, vycházející 
z učebních osnov zvláštní školy a je vel-
mi dobrou pomůckou pro zefektivnění vy-
učování mentálně retardovaných žáků. 

Olga Krejčiřová 

Pán s jedním zubem 
Antonín Jílek: Pán s jedním zubem. 
Příběhy mentálně postižených 
chlapců a jejich chybujícího, ne-li 
neschopného vychovatele.II.Teodor 
Rotrekl. Praha, Nová inspirace 1992. 
93 s. 27 Kč. 

Táto tenká knižka vyšla, ako je to už 
zvykom, až na jar 1993 v náklade iba 
7.000 výtlačkov, ale aj teraz skutočne stojí 
za to si ju prečítať. Autor sice neašpiruje 
na udelenie Nobelovej ceny, ale napriek 



tomu na príbehy z jeho pera len tak ľahko 
nezabudnete. 

Pracoval ako učiteľ v Severočeskom 
kraji a po roku 1968 musel odísť do det-
ského domova, neskôr do ústavu sociál-
nej starostlivosti pre MR. Kvôli svojim 
"chlapcom" dokonca vyštudoval diaľko-
vo aj záhradnícku školu. 

V úvode matka jedného postihnutého 
chlapca zdôrazňuje, že v USS sa nemož-
no na veci dívať čiemo-bielo, lebo pod 
povrchom tu možno nájsť viac lásky ako 
v tzv. svete normálnych ľudí. V súvislos-
ti s tým kladie otázku, či nie sme náhodou 
chorí my zdraví a nemáme sa čo učiť od 
týchto detí? 

A už nasleduje 22 príbehov, našťastie 
väčšinou veselých, humorných, na ktorých 
sa môžete iste aj smiať nahlas z plna hr-
dla, ako napr. na tom, ako sa chovanci 
pozerali na americkú ľadovú revue z vlád-
nej lóže, alebo ako jeden z nich riadil 
dopravu a vyberal pokuty, ako hrali diva-

dlo, futbal, atd. a dozviete sa viac aj o pá-
novi s jedným zubom. 

Pán Jílek tu predstavuje svojich zveren-
cov tak, ako ich za svoju 20-ročnú prax 
poznal - presne takých, akí v skutočnosti 
sú. Napokon aj sám napísal, že "hodno-
tím lidi převážně podle toho, jak se cho-
vali a chovají k mým klukům". Takže 
môžeme byť len radi, že pán Jílek nepo-
slúchol radu svojho priateľa psychológa 
a nepíše radšej humorné príbehy o poto-
pení Titanicu. 

A tu ma nechtíc napadlo, prečo aj ostatní 
učitelia z osobitných škôl s velkými skú-
senosťami, neskúsia podeliť sa o svoje 
zážitky s ostatnými kolegami. Mnohým, 
najmä začínajúcim učiteľom by iste po-
mohla kniha špeciálneho pedagóga, písa-
ná štýlom ala Jílek (humorne), alebo ala 
Amonašvili (Vitajte v škole, deti!). Poroz-
mýšľajte, milí kolegovia. 

Květoslava Mojtová 

elka 
Výchovný časopis-hračka STUDIO 

PASTELKA je určen dětem ve věku 4 -8 
let a dospělým, kteří jsou s nimi v přímém 
kontaktu - rodičům, dalším členům rodi-
ny a učitelkám mateřských škol nebo škol-
ních družin. Obsah časopisu odpovídá to-
muto dvojímu zaměření. 

Pro děti je přímo přístupný ve své vý-
tvarné části - obrázky, ilustrace, omalo-
vánky. Poskytuje zde nejen podněty pro 
pozorování, ale i materiál k přímé aktivi-
tě dítěte. 

Dětem je určena i další část, která je 
však přístupná už jen prostřednictvím do-
spělých (pohádky, básničky, písničky, po-
hybové hry, úkoly). 

Poslední část je pak určena dospělým, 
a to jako instrukce k požití části pro děti 
a dále pak ve formě rozhovorů týkajících 


