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,,Dvojčat m Bá e a Klá e ještě není pět

a už mají rasové p edsudky. Byla jsem z toho
v šoku. Nejhoršíje, že se k té holčičce, která
ještě nemluví dob e česky, podobně chovají

i ostatníděti a učitelka to nijak ne eší," pokra-

čuje Zuzana. Poradenská psycholožka Ph Dr.

lvana Halíková potvrzuje, že,,sam\í od sebe"

to děti skutečně nemají. ,,Děťi v p edškolním

věku ještě nevnímají to, že se někdo liší, jako

problém. D ležité je, jak se k jejich otázkám,

proč někdo vypadá jinak, postaví dospělí. A ne-

záleží na tom, jestli to ,jinak' znamená odlišrtou

barvu k že, tělesné či smyslové posťižení, jizvy

po razech a spáleninách anebo že nerozuml

česky."

Na jednom z rodičovsk ch fór tvrdíadoptivní
maminka jiné černošské holčičky, že s barvou

pleti nemá její dcerka žádnli problém. ,,Já jsem

černoušek a vy jste bílouškové:' íká stejně

samoz ejmě, jako by m|uvila 0 torfi, že janička

má tmavé vlásky a l-ianička světlé. P edsudky

do mysli takto star ch dět{ vkládáme veImi

často my dospělí, nebo jim alespoň pomáhárne

se tarn snadn0 uhnízdit.
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Bá e, klá e a dalším dětem ze zmíněné

ško ky se černá holčička s kudrrrati?mi vlásky

zdála ,,divnáuu jednak proto, že v městě, kde

bydlely, znaly jen tuhle jednu rodinu tma-

vé pleťi. A rravíc nikdo v ní nehovo il dob *

česky. Jazyková bariéra a větší počet dětí ve

t ídě mohou b}it i jedním z dťrvad , proč se

učitelka nesnažila aktivněji začleňovat holčičku

do kolektivu - ostatně někte í psychologové

doporučují n*chat dítě zpočátku spíš v klidu,

aby vnír,nalo a nasávalo atmnsťéru a netlačit

na zapojení- Tenta p ístup ale rnusíme umět

ostatním dětem 5r uL|mitelně vysvětlit a snažit

se navodit p átelskou atmosťéru, která p ijeťí

dítěte umožní. Fokud učitelka skutečně ne-

zakročí profi ečem o tOm, že dítě je hloupé,

protože e neumí domlulvit, rnáme p ed sebou

p íklad selhání profesianáiního i lidského.

Ředitelka oukronné n*š nnarta lvlarxtnvá s*

naopak p iklání k názoru, že dítěfi s jazykovou

bariérou je t eba pomoci. ,,Pro psychiku dítěte
je velice dťrležité ule hčit mu p echad dc cizíhn

prost edí" Adaptaci dítěte da maťe ské školy e-
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ším vždy individuálně * p*dle věku dítěte a jeho

ochoty zapajit se do kolekťivu. Často adaptace
probíhá se zfrpojením rodiče do ranních her či

činnosť. P i kontaktu s rodičem hledám spoteč-

nli jazyk dorozumění. Pokud jej nenajdu, snažím

se domluvlt s rodičem prost ednietvím p ekla-

datele neba jiného rodiče stejné národgrosťi. Pro

prvotní kontakt s dítětem si ve škcle vytváníme

slovníček nejjednodušších slov v rndném jazyce

dítěte, aby nám mohlo eleme ntárrrě rCIzumět:

,Mláminka p ijde, n*plač.',Vezr"ni si hračku.'

,Chc*š jít za záchod?"'
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l když má p i utvá ení p edsudkťr velkr v, -

znarn napodohování vzor d*spělilch autorit,

rn žeme je, zvlášť v p ípadě predsudk v či

dětem tmavé pleťi, kluk m a holčičkám ,,nasa-
dit d0 hlavy", aniž bychom si to uvědonrovali,

a dokonce aniž bychCIm ami tnpělijaklirnikoli
rasovtr?mi p edsudky. ,,Ty jsl cel černlí, pojd'

se honem umyt a na nic tu nesahej!" níkáme

nrnohdy dťrrazně. Černá barva je jednoznačně

spajená se špínou, světlé s čistotou - v našem

etnickérn prost edí to samoz ejnně má svou
logiku" A tak se vlastně ani neníco divit, když

se p i první setkání s černochem malé dítě

domnívá, že má p ed sebou někoho hodně

špinavého. Černy je i každy správnii čert, kter

navíc ještě symbolizuje zlo" V pohádkách v bec
spolehlivě funguje spojeníčlsté = dobré a špi-
navé = ošklivé.

Pokr"rd e v moderních pohádkách pok*u-

šejíauto i rťrznyrn zp sobem nabourávat

zažité stereotypy, ukazuje se, že dětem nedělá
problém p ijmout genderově obrácené role,

napríklad princeznu vysvobozující prince, ale
má-li b t princezna coby kladná hrdinka špi-
navá, je to pro děťi zásadní problém - špinavá
princezna je automaťicky špatná. ů špíně se
v souvislosťi s kladnlimi postavarni v p*hád-

kách zkrátka nemluví {a v romanticklich fiimeeh
jakhysmet * bílá košile akčníro hrdiny zťrstává

navzdory dramaťick m dobrodružstvím často
bez poskvrny}.

Nenísarnoz ejmě treba upravovat pohádky

ani zažitou syť,nboliku dobra a zla, jen bychom
si měli hlít vědomi toho, že pokud dítě ještě

n*ví, že existt"ljí rťrzné barvy k že, m že mu

spojení č*rnli - špinavy - z'Ý automaficky na-

skočit p i prvním setkání s osabou tmavé pleťi"

A to je také nejvyšší čas k povídání na toto
téma a odpovídání na otáu ky" Ve školce rnťlže-

me rizik m, která by mohla z této myšlenknvé

xkratky, jež dětem ponráhá zp ehledňovat
a chápat svět, šikovně p edejít za azováním
prvkťr multikulturní vrichovy. Jsou-li ve t ídě

zástupci jin ch etnik a děťi cizinc , měla by

pndle editelky tVlarxtové r"rčitelka studovat

!nfgrmace § komunitě, ze kt*ré dítě p ichází,

mít dostatek didaktickélro materiálu, jímž by

poznatky a vědomosťi názorně doplňovala.
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Každ člověk pot ebu.je někam a k někomu
pat it a b t p ijímán. Je to dťrležité jak pro

pccit bezpečí, tak pro utvá enívlastního sebe-

vědomí a sebehodnoty. V p ípadě p edškolních

děť to plaťí dvojnásob" Prlrnárrrí, nejdťll*žitější

skupinou je pro ně samaz ejmě rodina. Al*

i t ída v mate ské škole, učitelka, nstatní kluci

a holčičky, herna s oblíhen rni hračkami, šatna

s vlastním obrázkem na

botníku, zahrada s prolézač-

kami a pískovištěm, to je

d ležitá část světa, do níž

dítě patrí. Vlastnískupina je i

nerozumí}, proto je vhodné, zvlášť v době

adaptace, využívat her; které nevyžadují siovní
doprovod, smyslové hry, p i kteriích se dají

nrísto slov využít obrázky, hudebnía pohybové

hry {Orffovy hudební nástroje}, vytleskávání,

hra na tělo, osvojováníjednoduch, ch pracov-

ních a sebeobslužn ch činnCIsť,'n uvádíMarxto-
vá. P i osvojováníjazyka má velkr/ v znam ná-

zorncst {obrázky, reálné p edměty} i podpora

kornunikace mezi dětmi navzájem. P i hrách ve

skupině, p i dramaťizacích apod. je vhodnější
dávat takovérnu dítěťi snadnější koly, aby

rnohlo zažít radost z rispěchu. .,i

Dítěťi, které nerozi"lmí, musí b t ffi

učitelka zpočátku nablízku a brlt p i-
pravena nonverbálně instrukci
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vysvětlit, p ípadně požádat o pCImoc ostatní
děťi * ťím se mohou zároveň navazovat i d -

věrnější kamarádské vztahy mezi dětmi. "il$i

{s využitím materiólu Mulťikulturní vychova

v mate ské škole, www.clanky"rvp.cz)
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v jeho očích lepší než ostat- ,!#

ní, protože se stává součásťí \ffi

stejně lepší než tvcj el' a,,í'rlaše

paní učitelka je nejlepší," íkají ,

ležitosti s fim ,,lepším" zvyšuje
jejich sebevědomí a sebeuctu.

Pokud tedy máme ve t ídě

dítě, které se liší sv nr vzhledem

{a p ípadně rná navíc ještě kCI-

munikační bariéru}, měli bychcn"r

se snažit navodit situaci, kdy hn

k*lekťiv vnímá jako svoji součást.

A zároveň mu ilrnožnit, aby se

i ono samo cífilo jako součást

širšíha celku t ídy" Z starre-li dítě

dlouho na okraji, mťrže se cítit
nechtěné a rrep ijímané, což má

sanroz ejmě negaťivnívliv na jeho

sebe ctu. Tato situace avšem m že

vzbudit i pa radoxní,,sebezáchovnour

reakci" - vznik p edsudk vťrči sku-

pině, která mě admítá: K těm nechci
pat lt, jsou zlí.

Mla rta hfi arxtová doponučuje na bízet

dětern, kter* dob * nerCIzunrějíčesky,

stejné činnosť jako ostatním, nenuťit
je, nechat jim volny prostor a pcz*rovat,

cn je zajínrá, k jak rn činnost*íT] 5e postupně

p ipojí, jaké mají dovednosť a podporovat
je v nich. V každodenním provoztl je vhodné

*pakující se činnosťi a predměty, s rrimiž je dítě

častokrát v k*rrtaktu, znůvu a znůvu pojme-

novávat. Doporučuje nejen dítě chváíit, aie

ukazcvat jeho uspěe h {porozunrění instrr:kcím,

zvládnuť českrich slov} i ostatním kluk m

a holčičkám a spalečně se radnvat z jeho

pokrok " ,,Každé dítě se ráda h be {i t*, kt*ré

,&***","'"'
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