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anotace:  

Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s metodou Storyline. První část obsahuje komentovaný 

popis projektu vedeného metodou Storyline odučeného ve třídě 1. trojročí v Montessori prostředí 

nestátní základní školy. Ve druhé části představí historii, základní principy a možnosti využití této 

metody. Na závěr vede k srovnání Montessori přístupu a metody Storyline, zamýšlí se nad shodami a 

rozdíly obou přístupů. Součástí práce jsou kopírovatelné přílohy využitelné ve výuce. 

 

The aim of this work is to inform about the Storyline method. In the first part it describes and 

comments the project which was tought by the Storyline method in the elementary class in Montessori 

environment of the nonstate primary school. The second part presents history, main principles and 

ways how to use this method. Finally it leads in to a comparison of Montessori approach and the 

Storyline method, it names similarities and differences of both. The work contains the photocopiable 

materials. 
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Úvod práce 

Smyslem práce je seznámit čtenáře s metodou Storyline, která pochází ze Skotska. Během 

posledních třiceti let se rozšířila po celém světě a je s úspěchem využívána pro práci se všemi věkovými 

skupinami, a to i smíšenými. Jelikož je tato metoda v českém prostředí zatím spíše neznámá, dovolila 

jsem si pro větší přehlednost začít v úvodu své práce nejprve praktickým příkladem - projekt Our farm, 

následně podávám čtenáři základní teoretické informace k celé metodě a až v závěru provádím 

zamyšlení věnující se vhodnosti použití metody Storyline v Montessori prostředí. Věřím, že takto bude 

celá moje práce pro čtenáře lépe srozumitelná a přehlednější. 

V první části představuje práce odučený projekt Our farm vedený metodou Storyline ve třídě 1. 

trojročí nestátní školy Na rovině Třebosice. Tento projekt probíhal přibližně půl roku. Pro lepší 

představivost je text popisu za každou aktivitou komentován kurzívou.  

V následující teoretické části seznamuje práce s historií vzniku metody, s jejími principy a 

strukturou. Vychází z anglicky psané literatury k této metodě, ze zkušeností ze tří kurzů vedených v roce 

2014 a 2015 ve skotském Glasgow v rámci projektu Erasmus+, čerpá také ze zkušeností a rozhovorů se 

zakladateli metody Stevem Bellem a Sallie Harkness a s dalšími pedagogy, kteří již s metodou 

dlouhodobě pracují. Měli jsme tu čest setkat se již několikrát s těmito zakladateli v rámci setkání, která se 

nazývají Golden Circle. Během nich jsou sdíleny důležité zkušenosti a informace a jsou hledány cesty, 

jak metodu Storyline šířit ve světě. 

Poslední část práce vede k zamyšlení tom, zda je vhodné použít metodu Storyline v Montessori 

prostředí na základě srovnání těchto dvou přístupů. Popisuje základní potřeby dítěte, jak je chápe Marie 

Montessori, a hledá, zda a jak tyto potřeby uspokojuje metoda Storyline. Toto zamyšlení se opírá i o naše 

zkušenosti z týdenního pobytu v Montessori  škole v severoněmeckém městě Stade v únoru 2016, kde 

učí kolegyně, se kterou jsme se potkali na kurzech o metodě Storyline ve Skotsku. Společně jsme odučili 

jednodenní projekt v anglickém jazyce pro 3. ročník na podkladě knížky využívající prvky metody 

Storyline. Zamýšleli jsme se společně, jak lze s metodou Storyline v Montessori prostředí pracovat. 

V závěru práce je vysloveno přesvědčení, že používání metody Storyline v Montessori prostředí 

vede k zamýšlenému rozvoji dětí a uspokojování jejich potřeb. 
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Praktická část 

1 Úvod 

O metodě Storyline jsem se poprvé dozvěděla na jazykově - metodickém kurzu ve Velké 

Británii v roce 2012 od jednoho z účastníků kurzu, který pracuje jako speciální pedagog na škole pro děti 

s tělesným postižením v německém Lübecku. Začala jsem se o ni zajímat, ale mnoho informací jsem o 

ní nezjistila, a to, co jsem zjistila, jsem si v praxi neuměla příliš představit. Naše škola získala dvouletý 

projekt Erasmus+ pod názvem Metoda Storyline jako nástroj výuky anglického jazyka v heterogenních 

třídách ZŠ Na rovině. Účelem tohoto projektu bylo zvýšit kvalitu výuky anglického jazyka na naší škole 

a naučit se, jak by se k tomu dala využít inovativní metoda výuky. Základní škola Na rovině Třebosice je 

nestátní škola, kterou zřizuje spolek Na rovině. V současné době se na škole učí 40 žáků v denním a 20 

žáků v individuálním vzdělávání. Žáci jsou vzděláváni v devíti ročnících, kolem 10% žáků jsou děti se 

specifickými vzdělávacími potřebami jako je autismus, Aspergerův syndrom, ADHD, poruchy chování, 

dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie a dysortografie. Ve třídách jsou přítomny děti, u kterých selhalo 

vzdělávání na běžných školách. Tyto děti mají k učení až půl roku po přestupu odpor, jejich dovednosti 

neodpovídají jejich schopnostem, není u nich vyvinuta vnitřní motivace. Proto je práce se skupinami dětí 

svízelná. Mezi jednotlivci jsou velké rozdíly, a to jak v přístupu, tak i ve výsledcích vzdělávání. Příprava 

vyučování v heterogenních skupinách se takřka nedá naplánovat a to, co fungovalo jednou, již nemusí 

být přínosné příště. S kolegyní, se kterou jsme na škole vyučovaly anglický jazyk, jsme se nad těmito 

potížemi zamýšlely a byly jsme moc zvědavé na to, zda by nám mohla metoda Storyline v plánování 

práce s heterogenními skupinami naší školy pomoci. Díky schválenému projektu jsme se během dvou 

letních prázdnin vydaly na tři týdenní kurzy do skotského Glasgow. První rok šlo hlavně o to, abychom 

na vlastní kůži zažily, jak se s metodou pracuje a jak ji vnímají žáci. Seznámily jsme se s historií a 

základními principy metody. Důležité bylo, že jsme se kurzu účastnily společně a mohly jsme hned vše 

prodiskutovat a hledat způsob, jak s metodou pracovat na naší škole, která jako jeden z hlavních principů 

využívá Montessori přístup. Na kurzu jsme se osobně setkaly se zakladatelem metody Stevem Bellem. 

Následující školní rok jsme zkoušely, jak s metodou pracovat během výuky v naší škole. V mém případě 

se nejednalo jen o výuku angličtiny. Protože učím v 1. trojročí, zkoušela jsem využití metody Storyline 

ve většině předmětů. Další prázdniny jsme se účastnili společně dvou dalších kurzů o metodě Storyline, 

jeden byl zaměřen na práci s příběhem, druhý se věnoval problematice inkluze, zejména jak může 

v inkluzivní třídě pomoci metoda Storyline.  

Přidám několik slov o mé osobní cestě k Montessori. Vystudovala jsem učitelství na I. stupni a 

rozšířila si svou kvalifikaci o učitelství angličtiny, později i o speciální pedagogiku. Během své učitelské 

praxe jsem učila na církevní škole, ve specializované třídě pro děti se specifickými vzdělávacími 
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potřebami, v malotřídce i na typické městské škole v sociálně vyloučené lokalitě. Všude jsem ráda 

pracovala s oporou o vizuální materiály, jako jsou učebnice a pracovní sešity. Na Základní školu Na 

rovině jsem se dostala díky svému synovi – dítěti s Aspergerovým syndromem a ADHD, jehož 

integrace v 1. pololetí 4. ročníku na běžné škole selhala. Ve druhém pololetí se vzdělával v podle §41 ŠZ 

právě na Základní škole Na rovině, v dalším školním roce tam nastoupil do běžného studia a já jsem mu 

asistovala. V následujícím školním roce jsem začala učit ve třídě 1. trojročí. Pojetí pracovat bez učebnic a 

pracovních sešitů pro mě byla výzva, možná i proto mě metoda Storyline zaujala. Nese totiž určitou 

strukturu, která učiteli pomáhá plánovat svou práci a pro děti je přehledná. Zároveň ale dětem dopřává 

svobodu, aby si mohly tvořit a prožívat svůj vlastní příběh.  

Základním kouzlem metody Storyline je to, že každé dítě si po úvodní fázi seznámení s tématem 

a prostředím projektu vytvoří svou postavu, se kterou prožívá následující epizody projektu. Díky 

identifikaci se svou postavou mají žáci daleko silnější vnitřní motivaci k učení a do větší hloubky se 

zabývají tématem projektu, sami se zajímají o potřebnou slovní zásobu, fráze a větné struktury, a co je 

nejdůležitější, tyto poznatky jim zůstávají trvaleji v paměti, protože jsou do ní ukládány při pozitivních 

emocích. 

Vzhledem k tomu, že je metoda Storyline v Čechách prakticky neznámá, svou práci začnu 

praktickou částí. Pro větší názornost v ní popíšu, jak jsem metodu Storyline využila v konkrétním 

projektu Our Farm ve výuce v 1. trojročí v časovém úseku přibližně jednoho pololetí. Vedle popisu 

práce budu kurzívou připojovat komentáře, které vysvětlí zákulisí metody. Pro zvýšení názornosti se 

pokusím metodu přiblížit pomocí fotografií z výuky. 

  



7 

 

2 Popis projektu metodou Storyline - Název projektu: Our farm – Naše farma 

Základním tématem projektu byla domácí zvířata a jejich užitek pro člověka. V průběhu 

projektu vyvstala otázka, která zvířata vlastně do skupiny těch domácích patří. Děti na tuto otázku 

hledaly odpověď a často se k ní samy vracely v průběhu projektu.  

Cílem projektu bylo ukázat dětem 1. trojročí svět v jeho souvislostech a vést je k zamyšlení, jak 

zdravě jíst a starat se o své tělo, jaký je původ potravin a zda jsou mezi nimi rozdíly, jak lidské tělo 

potravu přijímá a využívá, jak žili lidé dříve a jak žijí dnes. Každý projekt pojatý metodou Storyline se 

skládá z epizod, které na sebe navazují a tvoří smysluplný celek. Ke každé epizodě by učitel měl mít 

formulovanou tzv. klíčovou otázku, která by ovšem měla být otevřená a vést děti k hledání dalších 

otázek, odpovědí a řešení problémových úloh. Sledem klíčových otázek vytváří učitel kostru projektu, 

která pokrývá obsah kurikula. Žáci se po seznámení s tématem nejprve sžívají s prostředím příběhu a 

potom se identifikují postavami, které si vlastnoručně vyrobí a dají jim jména. Postavy pak následně 

prožívají své osobité příběhy, jimiž zaujímají postoje a pronikají ke klíčovým otázkám. 

 

2. 1 Epizoda 1 - Evokace tématu  

Na počátku projektu je třeba, aby průvodce zjistil, co děti o tématu vědí a co je na něm nejvíce 

táhne. Lze pracovat se slovní zásobou, aby byla výuka efektivnější v dalších částech. Hlavním cílem této 

etapy je klást otevřené otázky, zaměřovat pozornost dětí na daný problém a co nejvíce je nadchnout pro 

práci. Tato etapa trvala 1 týden, každá z aktivit od 10 do 20 minut. Rozšiřování slovní zásoby a výuka 

nové cizojazyčné slovní zásoby probíhaly postupně během celého projektu. 

Klíčové otázky k evokaci: Co jsou to domácí zvířata? Jak vypadalo první domácí zvíře? Jak se 

chovalo, jak se k lidem dostalo? Kde se daří zvířatům? Oboustranně výhodné soužití, co to obnáší? Je 

pavouk domácí zvíře? 

 

1. Venkov - město – shody a rozdíly 

cíl: vést k zamyšlení, jaké jsou rozdíly mezi venkovem a městem, z čeho rozdíly pramení a jaký 

mají smysl 

pomůcky: velký formát papíru, fix 

popis: Při společné aktivitě v kruhu vyučující na papír nakreslila Vennův diagram a napsala 

k jedné podmnožině slovo VENKOV, k druhé potom MĚSTO. Žáci se zamýšleli, co a kam bychom 

mohli na papír připsat. Diskutovali jsme a zapisovali postřehy, na kterých jsme se shodli, čím se liší a co 

je společné vesnici a městu. Vyučující zapisovala společné postřehy a nápady na velký arch papíru do 

Vennova diagramu. 
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Vznikl tak první z řady plakátů, který byl až do konce projektu vystaven ve třídě a výuka se 

k němu při vhodných příležitostech stáčela, dále se do něho dopisovalo, co třída zjistila, objevila atd. I 

z toho důvodu psala vyučující velkými hůlkovými písmeny, aby byl plakát čitelný pro všechny. 

 

2. Návštěva na farmě 

cíl: žáci prožijí, jak vypadá farma  

pomůcky: -  

popis: V rámci vycházky jsme se vydali na farmu, kam vozíme zbytky jídla z naší školní jídelny. 

Žáci si nejprve návštěvu s farmářem domluvili, potom jsme ve stanovený čas na farmu přišli a nechali si 

ukázat všechna chovaná zvířata i pěstované plodiny. Děti viděly, jak pan farmář zbytky jídla využívá a 

dál zpracovává pro svá zvířata. 

Metoda Storyline klade důraz na propojenost školní práce s reálným životem. Tato aktivita 

oslovuje všechny smysly i postoje dětí. Některé děti citlivě reagovaly na pachy, špínu, jiným tyto 

skutečnosti překryl zážitek z možnosti dotýkat se zvířat. Některé děti se bály slepic, jiné využily čas 

k tomu, aby sdělovaly, co všechno o hospodaření vědí.  

 

3. Zvířecí rodiny a produkty 

cíl: žáci si osvojí či rozříší svoji slovní zásobu z oblasti domácí zvířata 

pomůcky: knížka o budovách na farmě v angličtině, 2 magnetické dvojlisty a magnety vždy 

dvojice obrázek - název zvířete v angličtině. 

   

popis: Vyučující přečetla dětem anglicky leporelo o tom, kde které zvíře bydlí. Názvy budov na 

farmě jsme si potom říkali v češtině. Později ukázala dětem magnetický dvojlist s nakreslenou farmou a 

připevňovala na něj obrázky zvířat, některá děti znaly. Všechny děti nacvičovaly správnou anglickou 

výslovnost. Postupně se děti naučily správně vyslovovat názvy všech zvířat. Skládaly je do rodin, česky 

pojmenovávaly všechny zástupce rodin, sdělovaly, jaké produkty od kterých zvířat lidé získávají. 

Vyučující předvedla dětem navazující aktivity, jak mohou s magnetickými dvojlisty dále samostatně 
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pracovat. Starší děti si mohly zkusit vyplnit pracovní list o zvířecích rodinách (Příloha 1). Děti 

s pomůckou samostatně pracují dodnes.  V naší třídě si děti vybírají práci z anglického jazyka z oranžové 

poličky, která obsahuje krabičky se slovní zásobou podle témat, která jsme probírali, další aktuální 

pomůcky a anglickou školní knihovnu. 

 

Touto aktivitou si žáci ještě více rozšiřují slovní zásobu jak v češtině, tak v angličtině.  Žáci 3. 

ročníku pracovali i s psanou podobou slov, vytvářeli si obrázkové slovníčky, knížky, procvičovali 

s mladšími žáky správnou výslovnost a pracovali s nimi v navazujících aktivitách. 

 

2. 2 Epizoda 2 - Prostředí 

Další fáze uvádí děti do příběhu. Nejprve se většinou seznamují s prostředím, ve kterém se bude 

příběh odehrávat. 

Klíčové otázky: Jak vypadá a v jaké krajině je umístěna naše farma? 

  

4. Výroba farmy 

cíl: děti si vyrobí v daných skupinách farmu, naučí se píseň Old MacDonald have a farm 

pomůcky: obrázky zvířat, mapa okolí školy, papír A3, barevné papíry 

popis: Nejprve proběhl nácvik písně Old MacDonald have a farm, děti při ní ukazovaly obrázky 

zvířat, o kterých se právě zpívá. Později jsme společně sledovali mapu okolí školy, bylo vysvětleno 

barevné kódování mapy. Děti si četly názvy měst a vesnic. Potom vyučující děti vyzvala, aby si vybraly 

místo, kde by mohla stát jejich farma, kterou si společně ve skupině vyrobí. Děti potom dostaly čas 30 

minut na výrobu dvojrozměrné farmy na čtvrtce velikosti A3. Měly si promyslet, které plodiny budou 

pěstovat a jaká budou chovat zvířata. Domluvily se, jak se bude jmenovat jejich obec. Pak dostaly za 

úkol připravit ve skupině prezentaci své farmy pro ostatní a při prezentaci použít alespoň 5 anglických 

slov a vazbu We have some… 
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Metoda Storyline má definovány přesné hranice, aby nepozbyla své efektivity. Průvodce by měl 

zadat úkol co nejpřesněji. V těchto mezích mohou žáci rozvinout svou kreativitu. Hranice formální 

stránky zajistí, aby se všechny výrobky k sobě hodily a byly vzájemně použitelné v dalších etapách 

projektu. Pokud děti v časovém limitu farmu vyrobit nezvládly, mohly si ji dodělat v družině, což mnoho 

z nich využilo. Rozdělení do skupin někdy nechávám na dětech, častěji ale vytvářím skupiny uměle. 

Vysledovala jsem, že i děti jsou radši, když jsou k sobě přiděleny, jinak si vybírají stále stejné spolužáky a 

ve třídě neprobíhá tolik interakcí. Na závěr aktivit probíhají prezentace práce před ostatními. Postupně 

si na to žáci zvykají a připravují si ji již během výroby předmětu – zde farmy. Ideálně by měla prezentace 

probíhat v angličtině. Protože však učím v 1. trojročí, buď prezentaci žáků překládám, nebo ještě před ní 

zadám podmínky, které mají být splněny. Např. vyjmenujte, jaká zvířata na farmě pěstujete – alespoň 5 

slov v angličtině a použijte 3x vazbu We have some… Při prezentování sledujeme plnění těchto 

podmínek a po skončení poskytujeme zpětnou vazbu. Prezentující skupinka už ví, že po jejím předvedení 

následuje čas na reakce ostatních, kteří se k její práci vyjadřují. Této fázi většinou věnuji 1 – 2 týdny, 

max. 1 hodinu ve dvou, příp. třech dnech. Po skončení aktivity byly farmy vystaveny ve třídě. Někdy jim 

děti dotvářejí různé detaily. Pokud detaily připisují, dovoluji jim tvořit během výuky, jinak pracují až 

v družině.  
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2. 3 Epizoda 3 - Postavy příběhu 

V této části si mají děti vyrobit postavy, které na farmě bydlí. Každý ze skupiny si má vybrat, 

jakou postavu si vyrobí. Podmínkou bývá, aby to byla postava, která umí mluvit. Ale pokud dítě prožívá 

období Silent period, s úspěchem se může uchýlit do bezpečí postavy, která ještě nemluví (malé dítě, 

nemocný člen rodiny), a já tento fakt beru jako signál, toleruji ho a dál s ním pracuji. Ve skupince si děti 

vyberou, jaké budou mít mezi sebou rodinné vztahy. Děti používají šablony postav, aby se opět jednotlivé 

postavy k sobě hodily a jejich výroba nezabrala příliš mnoho času. 

Klíčové otázky: Je rozdíl (a v čem) mezi lidmi žijícími ve městě a lidmi žijícími na farmě? Jak 

vypadají a jak se chovají, co umí lidé na farmě?  

  

5.  Kdo bydlí na naší farmě? 

cíl: Děti si vyberou postavu, se kterou budou dále v příběhu vystupovat. Vymyslí si její jméno. 

Postavy z jedné farmy spolu mají žít v nějakém vztahu, mají znát navzájem svá jména a vědět o sobě 

víc. V navazující aktivitě mají žáci používat fráze jako Hello, How are you? I am fine. Where do you 

live? Bye, bye, see you later. atd. 

pomůcky: šablony na výrobu postav (Příloha 2), výtvarný materiál na jejich tvoření, pracovní list 

Kdo bydlí na farmě? (Příloha 3), deska na psaní a psací potřeby, využili jsme i další pracovní list 

představující jednotlivé postavy k vystavení ve třídě (Příloha 4) 

popis: Děti si zopakovaly píseň Old MacDonald have a farm a slovní zásobu z oblasti domácích 

zvířat. Kdo žije na vaší farmě? Dostaly opět asi 30 minut na to, aby si vytvořily své postavy, které na 

jejich farmě společně hospodaří. Měly si je pojmenovat a naučit se jména všech postav ve své skupině. 

Po vytvoření všech postav, které někdy pokračuje až další den, protože se některé děti natolik identifikují 

se svou postavou, že potřebují čas na její dotvoření v družině, následovala aktivita na vzájemné 

seznámení ve skupině. Děti dostaly pracovní list a měly si zapsat jména postav z jiných farem. Ten si 

připevnily na desku. Potom se volně procházely po třídě a potkávaly jiné postavy, se kterými se 
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seznamovaly, a jejich jména si zapisovaly do tabulky. Seznamování probíhalo u dětí z 2. a 3. ročníku 

v angličtině, děti z 1. ročníku se fráze teprve učily, ale v této chvíli je neslyšely poprvé. 

Ve třídě máme pomůcku pro výběr anglických mužských i  ženských jmen. 1 

V každém projektu metodou Storyline probíhá 

nějakým způsobem vzájemné seznamování postav. Jedná 

se o dovednost, která je v životě velmi důležitá, ale její 

nácvik ve třídě je směšný, když se všechny děti již znají. 

Tím, že se však „schovají“ za své postavy, vznikají 

výborné situace na trénování dovednosti navázat kontakt, 

představit se, zeptat se na to, jak se druhý má. Pro mnohé 

děti se jedná o důležitý nácvik sociálních dovedností. Není vždy jednoduché dát druhému najevo, že se 

s ním chci pobavit. Učíme se a nacvičujeme, jak druhého člověka můžeme kontaktovat, jak mu 

nonverbálně ukázat, že se s ním chceme dát do řeči, že nás zajímá atd. Je dobré, aby v aktivitě nešlo jen 

o představování, ale aby děti zjišťovaly i další informaci. Tím je zajištěno, že se z představování nestane 

jen nesmyslná aktivita. V této aktivitě děti do tabulky zaznamenávaly jména ostatních postav. Na konci 

jsme si svá zjištění porovnaly. Je důležité, aby průvodce projevoval zájem o jednotlivé postavy. Tím, že 

během „seznamování“ pracuje také, poskytuje dětem dobrý vzor výslovnosti i způsobů komunikace. Po 

skončení aktivity a porovnání získaných informací se postavy ukládají na výstavu ke svým farmám. 

Některý den může průvodce jednu postavu schovat – děti mají hádat, kdo chybí, co měl na sobě, jak se 

jmenoval, domýšlejí, co se mu mohlo stát atd. Jedná se o krátkou aktivitu, která působí motivačně. Podle 

úrovně jazykových schopností dětí ji lze hrát i v angličtině: Who is missing? Is it a boy? Yes, it is. atd. 

 

  

                                                           
1 http://pomucky.narovine.cz/pomucka/names-for-storyline/ 
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Při jiném projektu si děti k postavám vytvářely jejich občanské průkazy. Postavy jsou vždy vystaveny na 

viditelném místě a na práci si je děti podle svého přání mohou vzít. 

  

Je zajímavé, jak se vyvíjí výroba postavy u dětí s různými těžkostmi ve výuce či výchově. Zde jsou 

na fotografiích dvě různé postavy jednoho dítěte s ADHD, vadou řeči a výraznou poruchou chování. 

 

 

6. Zdravá výživa 

cíl: děti se zamyslí nad tím, jaké produkty jejich farma vyrábí nebo někam dodává, přemýšlejí o 

výrobním procesu různých potravin vyráběných ze základních surovin 

pomůcky: papír a výtvarné potřeby 

popis: Během tohoto projektu jsem spolupracovala s kolegyní, která v mé třídě vedla aktivity 

praktického života. Domluvily jsme se, že se bude věnovat zdravé výživě. Mimo jiné každá farma 

vytvořila stůl, na nějž děti nakreslily produkty své farmy. Jednalo se o dlouhodobější práci. Aktivita 

pokračovala výrobou plakátu o stravovacích návycích jednotlivých postav a zamýšlením se nad tím, jak 

se tyto návyky mohly odrazit na jejich vzhledu či postavě. 
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Jednalo se o souběžnou dlouhodobou aktivitu. Děti vyráběly postavu člověka, který se správně a 

špatně stravuje, ochutnávaly různé potraviny, sestavovaly zdravou svačinu a vystřihovaly z reklamních 

letáků zdravé potraviny – zjistily, jak málo jich tam najdou. 

 

7. Legenda o naší farmě 

cíl: děti se naučí písničku o farmářovi I went to visit a farm one day, (Příloha 5) seznámí se 

s anglickou interpretací zvuků domácích zvířat, seznámí se s pojmem legenda, napíší vypravování  -

alespoň 10 vět, které na sebe budou navazovat a budou se týkat historie farmy. Po čase své vyprávění 

předvedou nebo přečtou farmáři MacDonaldovi, který si podle toho vybere farmu, kterou bude chtít 

navštívit. 

pomůcky: text písničky pro každé dítě, karty s obrázky a napsanými slovy went, saw… 

vyprávění o tom, jak si lidé vybírali místo vhodné pro svou farmu, papíry formátu A4 s ozdobným 

historickým rámečkem 

popis: Děti se nejprve seznámily s písničkou I went to visit a farm one day. Loutka farmáře byla 

voděna kolem zvířat a ta vydávala anglické zvířecí zvuky. Děti vnímaly psanou formu sloves v minulém 

čase z písničky a předváděly je na svém těle.  

Tématu bylo samozřejmě využito i k výuce jazyka – slovních druhů sloves a citoslovcí. Děti si 

vyráběly knížky, pomůcky pro ostatní atd. 
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Potom jsme si společně povídali o tom, že na každé farmě může být nějaké tajemství a každá má 

svou historii. Děti měly za úkol vymyslet legendu, která se po léta váže k jejich farmě a která se po 

generace na farmě vypráví. Mohla se týkat např. vzniku farmy nebo jiné zajímavé události.  

  

 

Při této práci pracovaly děti samostatně i ve skupinách a vzniklo i více legend či příběhů 

vztahujících se k jedné farmě 

V této aktivitě se jednalo o slohový úkol a bylo potřeba mu věnovat více času. Děti byly 

motivovány k jeho vytváření nejen tím, že se očekává vzácná návštěva. Měly jasnou vnitřní představu o 

tom, jaká jejich farma je a psaní jim šlo samo. Svou legendu měly napsat, ale prezentovat ji mohly různě 

– dramatizací, vyprávěním, přečtením legendy.  

 

2. 4 Epizoda 4 - Událost  

Nastala klíčová událost, kdy učitel vstupuje do děje, který si doposud řídily děti, s problémem. 

Tímto zásahem posouvá práci v projektu dál ve chvíli, kdy cítí, že je již téma vyčerpané. Určuje tak 

základní linku příběhu, který ale v detailech určují děti a intenzivně ho samy prožívají.  

Na začátku aktivity přišel do třídy farmář, děti už byly nachystané ke slavnostní prezentaci. 

Stačilo, aby si vyučující vzala na hlavu farmářský klobouk, a již byla farmářem MacDonaldem, který si 

bude se svou manželkou vybírat nejzajímavější farmu, na které budou trávit svou dovolenou, Když je 

učitel v roli, děti to motivuje k odvedení dobré práce před i během prezentace. Stejně tak už děti vědí, že 
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se nejedná o žádnou soutěž, farmář si nejspíš opět vybere všechny farmy a slíbí, že je bude se svou 

manželkou postupně všechny objíždět. 

Klíčové otázky: Jak funguje lidské tělo? Jak ho ovlivňuje život a práce na farmě? Liší se 

jídelníček lidí, kteří žijí ve městě od těch, kteří si pěstují sami různé plodiny a chovají zvířata? 

 

8. Návštěva MacDonalda s manželkou 

cíl: děti mají prezentovat svou legendu a naslouchat legendám ostatních.  

pomůcky: případné rekvizity k dramatizacím, klobouk pro vyučující 

popis: Děti nachystaly třídu – hlediště a jeviště a také židle pro vzácné hosty. Když bylo vše 

nachystáno, vyučující odešla a přišla jako farmář MacDonald. Ten se hned v úvodu omluvil, že 

nedorazil s manželkou, udělalo se jí totiž špatně, tak snad dorazí později. Po představení farmář zhodnotí 

představené legendy a vyjádří zájem o to, aby poznal postupně všechny farmy, protože mají zajímavou 

historii a on farmy miluje. Na konec se podívá na svůj mobil a najde SMS od své manželky, že je 

v nemocnici na chirurgii. MacDonald poprosí, zda by na některé z farem nemohl zůstat, dokud se 

manželka nevrátí z nemocnice. Co se mohlo paní MacDonaldové stát? Co je to chirurgie? 

Takové představení, které hraje průvodce, mají děti moc rády. Ochotně přistupují na společnou 

hru a vymýšlejí si různé legrácky. Dochází k vzácnému času společného fantazírování a radosti. Detaily 

příběhu záleží na skladbě dětí a vzájemném vztahu s průvodcem, jde o to, aby se děj posunul z oblasti 

farmy k oblasti lidského těla, ale zůstal stmelený. 
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10. In a hospital 

cíl: Děti měly doma zjistit, co se léčí na chirurgii, mají zjistit, že v nemocnici jsou různá 

oddělení, která léčí různé potíže, dramatizací mají předvést, co se paní MacDonaldové mohlo stát.  

pomůcky: - 

popis: Nejprve probíhala diskuse o tom, jaká jsou v nemocnici oddělení, s čím přichází lidé na 

chirurgii. Potom měly děti vymyslet ve svých skupinách, jak mohla návštěva paní MacDonaldové 

v nemocnici vypadat. Sestaví „tichý obraz“ a ostatní budou hádat, co se bezprostředně před tím stalo. 

Po této epizodě jsme se každý týden věnovali jedné soustavě lidského těla. Nejprve jsem měla 

snahu začleňovat do příběhu další a další specialisty, kteří hledali, co s paní MacDonaldovou je, ale děti 

nic takového nepotřebovaly a zcela je pohltilo zkoumání lidského těla. Nijak jsme s postavami 

nepracovali. Aby se úplně nevytratila spojitost s příběhem, četla jsem dětem dopisy paní MacDonaldové 

z nemocnice, což byly její vzpomínky na život s předešlým manželem – jednalo se o úryvky z knihy Vejce 

a já. Bavili jsme se o životě na farmách dnes a dříve, o kolonizaci Ameriky atd. 

 

 

 

2. 5 Epizoda 5 - Závěr 

Metoda Storyline se snaží aktivizovat žáky a učí je plánovat práci, ohlížet se za ní a hodnotit ji. 

Veškeré výrobky i plakáty se společným plánováním se vystavují na viditelném místě ve třídě, 

příležitostně se s nimi dále pracuje a během projektu jsme se k nim vraceli. Projekt metodou Storyline 

končí často nějakou slavností, na tu lze také například pozvat odborníka na dané téma a připravit si pro 

něj otázky. Je možné pozvat rodiče a veřejnost, aby si mohli prohlédnout dosavadní práci dětí. 

 

11. Oslava návratu paní MacDonaldové z nemocnice 

cíl: rozloučení se s tématem, soustředění veškeré práce a její prohlídka, prožití hezké samostatně 

připravené společné oslavy 

pomůcky: potřeby na přípravu oslavy v prostoru, kde je vystavena dosavadní práce 
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popis: Nejprve jsme si všichni sedli do kroužku a naplánovali jsme oslavu na počest návratu 

paní MacDonaldové z nemocnice. Zamýšleli jsme se nad tím, co bychom na oslavu mohli připravit 

z našich farem a zapisovali jsme si plán na velký papír i s poznámkami, kdo co obstará. Určili jsme si 

čas, kdy se oslava bude konat a co kdo zařídí. Děti baví přebírat zodpovědnost za dílčí úkoly a účast na 

společném slavení. Ráda s nimi plánuji činnosti dopředu, protože se učí přebírat zodpovědnost a pak si 

oslavu dobře užijí. Zažívají zkušenost, že je nikdo nemusí bavit, ale sami dokáží vyplnit smysluplně svůj 

čas. 

 

 

Na výše uvedeném příkladu jednoho projektu jsem se vám pokusila ukázat všechny důležité 

fáze a části, které se ho týkají. Ráda bych připomněla, že tato práce, tj. projekt, je dlouhodobějšího 

charakteru a průvodce si musí jednotlivé části předem promyslet, aby věděl, co a jak bude navazovat. 

V dílčím provedení se ale již nechává vést dětmi a jejich zájmem. V další kapitole se nyní podíváme více 

na teorii této metody, což, jak věřím, ještě lépe pomůže vám, čtenářům k porozumění celé metodě a 

ocenění možností, které průvodcům dětí nabízí. 
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Teoretická část 

 

3.1 Historie metody Storyline 

Inovativní pedagogická metoda dnes označovaný jako metoda Storyline byl vytvořen malou 

skupinou pedagogů pracujících na oddělení pro další vzdělávání učitelů Jordanhill College of 

Education ve Skotském Glasgow. Zakladatelé Steve Bell, Fred Rendell a Sallie Harkness metodu 

vyvinuli jako vyústění spolupráce s řadovými učiteli částečně jako reakci na problémy a potíže, se 

kterými se učitelé v praxi potýkali, a částečně jako reakci na důležitý dokument zveřejněný 

ministerstvem vzdělávání v roce 1965. Tento dokument určoval směr skotského vzdělávání na 

následujících 25 let.2 Tehdy se pedagogická veřejnost ve Skotsku odkláněla od dosavadního vedení 

výuky v jednotlivých předmětech a viděla budoucnost v integraci předmětů, ve větším propojení školy 

s praxí a běžným životem. Důvodem byl dosud kladený velký důraz na znalosti, ačkoli mnohé děti ve 

škole neprospívaly a ze školy odcházely s narušeným sebevědomím i bez znalostí. Jednotlivé 

informace už neměly být žákům předkládány k zapamatování, osvojení a zapomenutí, ale žáci sami je 

měli objevovat díky projektovému učení, problémovým úlohám a dalším inovativním technikám. 

Jedna z nich dostala později název metoda Storyline. Po určitém čase se však politika vzdělávání 

změnila a odklonila se od celostního přístupu zpět k předávání izolovaných informací v jednotlivých 

předmětech. A v tuto dobu se začala metoda ze Skotska šířit do světa. 

 

3.2 Popis metody Storyline 

Metoda je definována svými principy a strukturou, které jasně určují co metoda Storyline je a 

co není. Dodržování principů při práci zajišťuje, že výuka ve třídě nesklouzne k jednostrannému 

použití, obsáhne všechny záměry, se kterými byla vytvořena a léta prověřována. Struktura metody 

pomáhá učiteli i žákům orientovat se ve výuce. Ustálená struktura napomáhá tomu, aby byla výuka 

předvídatelná.  

 

3.2.1 Principy 

Mezi základní principy metody Storyline patří práce s příběhem. Odedávna si lidé rádi vyprávěli 

příběhy a vyprávění příběhů je atraktivní pro člověka v každém věku. Metoda Storyline je založena na 

touze dítěte být součástí příběhu. Na počátku projektu je pozornost dětí zaměřena na téma, prostředí či 

přímo na příběh. V průběhu práce se dítě do příběhu zapojuje a svobodně si volí, jakým to bude 

způsobem. Metoda Storyline vždy nejprve hledá, co žák o daném tématu zná. Učitel pokládá otevřené 

                                                           
2Harkness, Sallie v předmluvě in Creswell, Jeff: Creating Worlds, Constructing Meanings. Portsmouth: 

Heinemann NH 1997, s.xiii, ISBN 9780435072445 
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otázky, rozvíjí kreativitu otázkami s předvídáním děje. Propojuje vzdělávací oblasti do smysluplných 

celků s dopadem na reálný život žáka. Jedná se tedy o konstruktivistický přístup ve výuce zaměřený na 

žáka. 

Metoda Storyline využívá tvořivost dětí a fantazii. Nedílnou součástí metody je výtvarné tvoření, 

metoda nemůže být ale redukována na pouhé tvořivé vyrábění, vytváření jiných identit či pouhé 

vypravování příběhů a sdílení vlastních názorů. Během vytváření příběhu nastává učení, které má přesah 

do reálného života žáků. Kreativita je jedním z nástrojů, kterými žák může vyjádřit své pocity a vcítit se 

do pocitů ostatních, vidět svět očima někoho jiného. Metoda používá objevitelské přístupy a aktivitu 

nechává na žákovi. 

Nezbytnou součástí práce s metodou Storyline je spolupráce žáků v malých skupinách. V nich 

žáci připravují i své prezentace. Prezentace jsou vlastně konkrétními odpověďmi na otevřené otázky, 

které byly ve třídě během jednotlivých epizod diskutovány. Žáci vystavují výsledky svých prezentací, 

což slouží jako odrazový můstek pro jejich další práci a také jako přehled, ve kterém mohou sledovat 

svůj učební proces. Metoda učí žáky učit se, plánovat si práci, hodnotit, argumentovat – zvyšuje 

kompetence žáků. 3 

 

3.2.2 Struktura metody Storyline 

Struktura metody Storyline je sled epizod, které na sebe navazují. Každá z epizod 

přináší klíčové otázky, na které žáci hledají odpověď. Hlavní charakteristikou klíčových 

otázek je jejich otevřenost a zamýšlení se nad celou šíří problému. Uzavřená otázka se 

zaměřuje na jediné, omezené řešení, otevřená otázka rozprostírá prostor a pomáhá formulovat 

další otázky a problémy, které svádějí k řešení nebo zaujetí stanoviska či postoje. Pravidelně 

bývá první epizoda o uvedení žáků do prostředí, další o postavách příběhu, které si každý žák 

sám tvoří. Další epizody vnášejí do projektu příhody, závěrečná epizoda shrnuje práci a 

smysluplně ji sdílí s komunitou kolem školy. 

Z pohledu žáků je ve výuce představeno nějaké téma – které buď působí kontroverzně, 

dostatečně otevřeně či ukrývá nějaké tajemství, paradoxně třeba svou konkrétností. 

Následuje čas, kdy probíhá zaměření se žáků na toto téma. Učitel získává informace, 

kolik toho o tématu žáci vědí. Žáci jsou zase vtahováni do tématu otevřenými otázkami. 

Otevřené otázky vedou k rozvoji fantazie a kreativity. Probíhá transfer vědomostí 

z jiných oblastí. Definují se oblasti, ve kterých žáci potřebují formulovat otázku, hledat 

                                                           
3 Bell, Steve, Harkness, Sallie: Storyline – Promoting Language Across the Curriculum. (Revised Edition) 

Leicester: UKLA, s.3, ISBN: 978-1-897638-74-3 
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informace a zaujímat k nim postoj. Jsou formulovány názory a přesvědčení, ostatní členové 

skupiny jsou s nimi konfrontováni a setkávají se s pohledy z odlišného úhlu. 

Po této počáteční fázi nastává čas, kdy jsou žáci postaveni před konkrétní otázku nebo 

úkol. Ve skupině mají společně hledat řešení tohoto zadání a po přesně určené době mají své 

řešení prezentovat před třídou způsobem, který je buď přesně zadán, nebo je jen ohraničen 

formou (dramatizace, plakát, vyprávění atd.) Žáci ale neřeší úkol sami za sebe - a to je právě 

to, co metoda Storyline přináší objevného. Žáci si ve skupině vyrábějí postavu, jíž vdechnou 

konkrétní identitu podle vlastní fantazie. Vyrobí plošnou nebo prostorovou loutku z papíru, 

látky či dalších materiálů, pojmenují ji a včlení do systému postav ostatních členů skupiny. 

Skupina žáků řeší problém ne za sebe, ale za skupinu vymyšlených postav. Při výrobě postav 

je třeba stanovit pravidla. Vyučující musí zřetelně ohraničit čas věnovaný výrobě. Je třeba 

stanovit velikost postav, aby spolu mohly tvořit smysluplný příběh, případně i materiál, ze 

kterého postavy budou vyrobeny. 

Co takový přístup přináší? V první řadě otevírá tvořivost a boří zábrany vyjadřovat se 

k danému tématu. Poskytuje bezpečné prostředí, ve kterém dítě může formulovat své názory, 

které může testovat v malé skupině a řídit své chování. Dochází k rozvoji sociálních 

dovedností. Postava je pro žáka bezpečným „úkrytem“, ze kterého podniká méně či více 

smělé výpravy za poznáním, jak fungují vztahy ve společnosti. Z toho důvodu nejsou 

problémy řešeny v osobní hladině. Přesto je ale popsáno více případů, kdy práce s loutkou 

měla na dítě terapeutické účinky. 

Pokud již žák prožil více takovýchto projektů a zná strukturu práce s metodou 

Storyline, může si vybrat postavu, kterou nechá odžít své bolesti a trápení, o kterých by sám 

ve třídě nikdy nemluvil, nedokázal je pojmenovat a možná o nich ani neví. 

Po prezentaci řešení jednotlivých skupin před třídou se postavy a případné další 

materiály vystaví ve třídě na viditelném místě. 

Po této fázi nastává libovolně dlouhá pauza. Další návrat k postavám znamená 

opětovné formulování jiného problému a zadání, jak má být jeho řešení před třídou 

prezentováno. Opět následuje práce ve skupině, hledání řešení, nácvik prezentace a samotná 

prezentace. Takových fází může proběhnout libovolný počet. Mnohdy naleznou žáci vlastní 

problém, který chtějí zkusit řešit. 

Práce s tématem postupně začíná být vyčerpána a směřuje k nějaké události, která by 

měla mít přesah do reálného života – oslava, otevření výstavy, trh, návštěva výstavy, beseda s 

odborníkem atd. Tím projekt metodou Storyline končí. Je vhodné do třídy pozvat rodiče a 

přátele a ukázat jim veškeré ve třídě vystavené materiály. Po této slavnosti jsou materiály 
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sejmuty, žáci se loučí se svými postavami, v myslích se otvírá prostor pro nové myšlenky a 

příběhy. 

Pro metodu Storyline je typický cyklus problém – řešení – prezentace. Každý žák má 

dostatek nástrojů, aby mohl ovlivnit vlastní příběh. Učitel drží uzlové body a formuluje 

otázky, jimiž vede žáky po obsazích učiva, průřezovými tématy či zvyšuje jejich kompetence. 

Tuto stavbu vyjadřuje i samotný název metody story – příběh prožívají žáci, učitel sleduje 

line – linku klíčových otázek jako uzlových bodů při naplňování obsahů učiva. 

 

3.3 Využití metody ve výuce 

Metoda byla navržena pro skotské školy, které měly podle tehdejšího směru ve 

vzdělávání integrovat jednotlivé předměty do smysluplných celků. Po nějakém čase změnou 

politických poměrů se od této koncepce měly školy zase odklonit. Metoda Storyline si ale 

mezitím našla cestu do ostatních zemí a tam zapustila své kořeny a je využívána několika 

základními způsoby. 

Metoda Storyline je využitelná při práci s dětmi, dospívajícími i dospělými. Ve světě 

je využívána například v náboženské výchově při přípravě ke konfirmaci v církvi (Dánsko), v 

etické výchově budoucích zdravotních sester (Velká Británie), v univerzitní jazykové přípravě 

vojáků (Rusko), při hledání řešení v rámci spolků a komunit atd. Zkrátka všude tam, kde je 

třeba předávat nejen informace, ale i vytvářet a sdílet postoje a mluvit o hodnotách. 

V různých zemích světa je metoda Storyline používána k integraci jednotlivých 

předmětů a užívána vlastně k prezentaci průřezových témat. Takových škol, kde je metoda 

Storyline jedinou používanou metodou, není mnoho, protože je třeba, aby metodu přijal za 

svou celý pedagogický sbor a vzájemně na integraci učiva spolupracoval a zároveň, aby byla 

na takovou výuku připravena i společnost. 

Některé školy či neziskové organizace metodu Storyline používají občas v rámci 

projektových dnů k práci na průřezových tématech týkajících se globálních a ekologických 

témat. (Global Storylines ve Velké Británii i jinde, v ČR s touto organizací spolupracuje 

nezisková organizace NaZemi) 

Jinde je metoda Storyline využívána k výuce cizího jazyka, učitel může spolupracovat 

s dalšími učiteli např. s učitelem výtvarné výchovy, aby např. postavy tvořily děti během 

hodin výtvarné výchovy. Komunikační dovednosti žáků jsou při jazykové výuce metodou 

Storyline snadno a přirozeně rozvíjeny. K takové jazykové výuce je vytvořena v Německu 

řada učebnic Bumblebee, která počítá s tím, že ji učitel využívá při práci s metodou Storyline. 
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Poskytuje mu k tomu vhodné nástroje tím, že nabízí dostatečně volnou strukturu, nezahlcuje 

příběhy, poskytuje prostor pro dobrovolnou slovní zásobu žáků atd. Tyto učebnice obsahují 

tematické oblasti typicky atraktivní pro žáky určitého věku, přitom ale nespecifikují přesnou 

slovní zásobu a dávají prostor žákově svobodné volbě, jaká slovíčka a struktury se chce či 

potřebuje k tématu naučit. 

 

3.4 Využitelnost metody Storyline v Montessori prostředí 

V Montessori prostředí jsem začala nejprve pracovat jako asistentka v roce 2013. 

Seznamovala jsem se s tímto přístupem a přemýšlela jsem nad způsoby, jak podpořit 

jazykovou výuku u skupiny tak různorodé ve svých schopnostech a dovednostech, jako tomu 

bylo na naší škole. Postupně jsem se o metodě Storyline dozvídala více a všimla jsem si 

několika shodných či podobných rysů s Montessori prostředím.  

Montessori prostředí tvoří připravené a podnětné prostředí. Metoda Storyline přináší 

žákům témata z reálného světa a propojuje s ním tvorbu dětí. Učitel má mít při své práci 

jasnou představu, kam směřuje a jaký cíl má jeho práce. Pokud ale dětem pokládá otevřené 

otázky či problémy, umožní jim, aby téma na sebe nechaly působit a uchopily ho vlastním 

osobitým způsobem. Na rozdíl od Montessori prostředí metoda Storyline nevyžaduje žádné 

konkrétní pomůcky a nepracuje s uceleným metodickým přístupem k dítěti. Jedná se o dílčí 

metodu se základními principy a ustálenou strukturou. Metoda Storyline pomáhá rozvíjet 

komunikaci a posiluje zdravé mezilidské vztahy. Během práce s metodou panuje uvolněná 

pracovní atmosféra. Pokud se objeví problém v mezilidských vztazích, má jeho řešení 

přednost. Děti se učí podívat se na problém očima druhého, sdělují své názory.  

Zvláštní pozornost bych chtěla věnovat důležitému jevu, který se během 

práce  metodou Storyline objevil. Když si děti vyrábějí své postavy, málokdy se setkám 

s váháním, koho si mají vyrobit. Často stačí chvilinka a mají jasno v tom, s kým budou příběh 

prožívat. Často si nevědomky prožívají své vlastní problémy a to má na ně blahodárné účinky. 

Metodou Storyline jsme jednou řešili i problém začínající šikany ve třídě. Sama jsem vyrobila 

několik loutek brouků a vyprávěla jsem dětem příběh s problémem ze třídy, jako by ho 

prožívali brouci. Uprostřed příběhu jsem děti vyzvala, aby příběh dokončily a zahrály 

s loutkami brouků divadlo. Bylo zajímavé sledovat, že dítě - skrytý agresor si vybralo brouka, 

se kterým se začalo ve skupině agresivně prosazovat. Ještě zajímavější bylo, že ostatní děti - 

brouci se začaly aktivně ohrazovat vůči jeho chování a vykázaly ho do jistých mezí. Problém 

ve třídě se začal uzdravovat. V tomto případě neproběhl celý projekt metodou Storyline, spíše 

jen dramatizace, což je jedním z velmi oblíbených nástrojů metody Storyline.  
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Jedním ze stěžejních principů Montessori pedagogiky je svoboda a výběr. Při práci 

metodou Storyline pracují děti často ve skupinách. Dostanou rámec, zadání úkolu a potom ho 

ve skupině řeší a připravují k prezentaci, při které svobodně zaujmou postoj k problému. 

Metodika Storyline razí heslo Struktura nese svobodu, což znamená, že dítě má vědět, jaké 

jsou jeho hranice a v těchto mezích má svobodnou volbu, jak úkol vyřeší. Učitel má přesně 

zadat podmínky k plnění úkolu (čas, nároky na použití jazykových struktur, materiál), 

provedení úkolu ale nechává na dítěti, což i u slabších žáků vede k rozvinutí fantazie a 

kreativity. Metoda Storyline předpokládá, že žáci mají svobodu pohybu po třídě, že mohou 

svobodně využívat např. výtvarný materiál. Důležité také je, aby učitel naslouchal tomu, o co 

mají žáci zájem. Například při projektu At the bus stop si děti v mojí třídě vyráběly postavy a 

pracovali jsme na tématu cestování, oblečení a sportovních potřeb. Chtěla jsem již práci 

ukončit, ale děti si pro své postavy chtěly ještě postavit domy a učit se slovní zásobu z oblasti 

náš dům a nábytek. Byly pro tuto práci silně motivované a každé dítě se naučilo mnoho 

slovíček podle vlastního svobodného výběru. Děti se zajímaly o slovíčka, která pro ně byla 

smysluplná, vytvářely si vlastní obrázkové slovníčky. Žáci si opakovali použití otázky Where 

are you? a hádali, ve které místnosti se právě kdo v představách nachází. Učili jsme se 

předložky a jejich používání ve větě. 

Montessori metoda se snaží podávat dítěti ucelený pohled na svět a postupně pronikat 

do jednotlivostí a detailů. I metoda Storyline usiluje o mezioborové vztahy, ideálně chce 

pracovat se všemi oblastmi vzdělávání. Během práce touto metodou děti posilují své 

komunikační dovednosti, zaujímají postoje a obhajují své názory, plánují, jaké informace 

budou potřebovat a vyhledávají je. Vyrábějí a prezentují plakáty, prostorové předměty, 

pracují s prvky tvořivé dramatiky, improvizují, skládají básně, písně, vymýšlejí reklamu, 

plánují a navštěvují zajímavá místa a setkání s odborníky. Každý projekt by měl mít přesah do 

reálného života. 

Montessori prostředí nechává dítěti prostor pro jeho vlastní aktivitu, přemýšlení a 

dlouhodobé projekty. Metoda Storyline pracuje také s dlouhodobými projekty – může se 

jednat i o projekty celoroční. Často se stává, že žáky téma projektu zaujme a zjišťují 

informace doma, od příbuzných, mění své postoje a návyky (např. projekty na ekologická a 

globální témata). V ideálním případě žáci mění prostředí kolem sebe, takže má jejich školní 

práce přesah do komunity kolem školy. Metoda Storyline na rozdíl od Montessori přístupu 

více využívá skupinovou dynamiku. Nejedná se o celkové prostředí, ale o metodu využitelnou 

buď po celou dobu výuky, i jen v určitém časovém úseku. V mojí třídě se mi osvědčilo 

využívat ji dvakrát týdně během odpoledního vyučování, jednou za měsíc jí věnuji jeden nebo 
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oba dopolední bloky pro práci, která vyžaduje delší čas. Projekt o ovoci a zelenině v naší třídě 

vyústil například v dožínky pro děti ze školky. Děti z mé třídy pro ně připravily stánky 

s ochutnávkou ovoce a zeleniny a s úkoly přiměřenými věku dětí od 2 do 6 let. Děti na 

začátku slavnosti hrály divadlo, na konci si zahrály s menšími dětmi hry a malovaly jim na 

obličej. Celou oslavu jsme nejprve dopodrobna naplánovali, rozdali si dílčí úkoly, nakoupili 

společně ovoce a zeleninu na trhu, počítali útratu, rozpočítali ji mezi všechny děti, vybírali 

peníze atd.  

Montessori pedagogika se řadí mezi pedocentrické směry, vede však dítě 

k odpovědnosti za svět a přebírání zodpovědnosti za své činy. Metoda Storyline vybízí děti ke 

sdílení názorů, argumentacím, spolupráci a zabývá se každodenními problémy i globálními 

tématy. Snaží se spíše o konstruktivistický přístup. Jde jí o to, aby bylo ve třídě vytvořeno 

prostředí, ve kterém se učí na své osobní úrovni odpovídající vlastním schopnostem a 

dovednostem všechny děti. Děti se specifickými vzdělávacími potřebami prospívají stejně 

dobře jako děti bez těchto potřeb. Každé z dětí si může zvolit úkol, na který stačí a ve kterém 

může být úspěšné. 

Domnívám se, že z výše popsaného srovnání vyplývá, že metoda Storyline souzní 

s Montessori přístupem a může ho vhodně doplňovat. Ověřila jsem si, že  metodou Storyline 

nelze pracovat každý den, děti by jí byly zahlcené a přece jen ještě rády pracují samostatně na 

svých plánech učiva a čas si rády organizují samy. Její používání dvakrát týdně posiluje její 

oblíbenost u dětí a jistou vzácnost. Pokud projekt uzavřeme, již brzy se děti ptají, čím se 

budeme zabývat příště. Vymýšlejí, kým by chtěli být, jakou postavu oživí, navrhují, o čem by 

se chtěly učit. Je zajímavé sledovat, jak se děti s metodou učí pracovat. Ti starší ztrácejí 

ostych, chlapci si vyrábějí ženské postavy a hrají například babičky. Samy děti přiznaly, že 

jsou raději, pokud určím, s kým mají ve skupině utvořit novou rodinu. Učí se pracovat se 

všemi dětmi a efektivněji probíhá sociální učení. Metoda Storyline nabízí mnoho možností, 

kdy můžeme nacvičovat banální sociální situace, z čehož mají výhodu děti s hyperaktivitou, 

impulzivitou či řečovými potížemi. Největší výhodu metody Storyline vidím v její jasné 

struktuře, je předvídatelná. Vzniká mnoho příležitostí k plánování práce, což vnímám jako 

jednu z nejpraktičtějších dovedností do dnešního světa. Do třídy k nám přišlo dítě se středně 

těžkou sluchovou, zrakovou, řečovou a tělesnou vadou. Tato dívka je velmi pilná, ale stále je 

ještě značně pasivní ve vlastní iniciativě. Po Vánocích mi maminka vyprávěla, co její dcera 

udělala. Po večeři si vzala si slovo a navrhla, že by si mohli o Vánocích nejprve zazpívat 

koledy a potom teprve rozdávat dárky, a i to by mohli dělat jinak, každý by mohl donést dárek 
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někomu dalšímu. Rodiče byli dojatí a její návrh se dvěma sourozenci uskutečnili. Děti se 

zkrátka učí, že mohou ovlivňovat svoje životy. Z toho mám velkou radost. 

 

Závěr 

Cílem této práce bylo seznámit průvodce z Montessori prostředí s metodou Storyline a 

zamyslet se nad tím, zda a jak je v Montessori prostředí využitelná.  

Metoda Storyline mě jako vyučující oslovuje proto, že rozvíjí dětskou fantazii stejně 

jako zodpovědnost a další kompetence nutné pro život. Nabízí dětské fantazii jasně 

ohraničený rámec a podněty k zamýšlení se nad okolním světem, vede děti k hledání 

originálních řešení. Děti prožívají se svými smyšlenými postavami příběhy, které mají styčné 

body s realitou. Největší přínos metody Storyline vidím v tom, že děti mnohokrát prožijí 

strukturu metody a tento zážitek mohou přenést a využít ve svém životě. Struktura metody ve 

zkratce vede od zorientování se v tématu, přes všímání si prostředí, postav, sledování zápletek 

a zastávání postojů a ohlédnutí se za prací. Vnitřní děj během skupinové práce je také jasně 

ohraničen. Členové skupiny mají zaujmout stanovisko k problému nebo vytvořit výtvarnou, 

hudební, slohovou, dramatickou či jinou prezentaci, kterou mají před ostatními obhájit. Svou 

práci společně plánují, potom ji uskutečňují a provádějí sebehodnocení nebo naslouchají 

reakcím druhých. Jedná se o celkem časnou zpětnou vazbu, takže se děti učí ze svých chyb a 

vnímají přirozené následky svého jednání, případně nejednání. 

Jsem přesvědčena, že metodu Storyline lze využít v Montessori prostředí, protože 

v mnoha ohledech vnímá a vychází vstříc potřebám dětí i dospělých. Nechává dostatečnou 

volnost, ačkoli vede k cíli a pro cíl dokáže zúčastněné nadchnout. 

Jsem ráda, že jsem se o metodě doslechla. Snažím se o ní dozvědět více, ale hlavně se 

s ní učím pracovat, aby byl čas pro výuku účelně využit a děti se díky ní naučily hodně o 

světě kolem sebe a věděly, že za něj mohou a mají přebírat zodpovědnost. 
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