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Úvod 

Mateřská škola má za úkol doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a zajistit 

dítěti prostředí s dostatečnými a přiměřenými podněty k jeho aktivnímu rozvoji a učení. 

Denní program dítěte je s pomocí předškolního vzdělávání smysluplně obohacován 

a poskytuje dětem odbornou péči. Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet 

dobré předpoklady pro pokračování ve vzdělávání tím, že za všech okolností budou 

maximálně podporovány individuální rozvojové možnosti dětí. 

Tématem bakalářské práce je sběr a následné zpracování pověstí z Píseckého 

regionu pro využití v mateřské škole. Práce s literárním textem v mateřské škole je 

zásadní, protože si děti během předškolního období osvojují základy klíčových 

kompetencí, které jsou významné pro následné vzdělávání. Je důležité dětem přibližovat 

i  jiné žánry, než je například pohádka, aby se seznámily s různorodostí naší literatury. 

Každý literární text má jinou funkci a význam, proto je podstatné využívat v mateřské 

škole rozmanitosti literárních žánrů. 

Cílem celé práce je představit učitelům mateřských škol a popřípadě rodičům 

předškolních dětí, jak se dají adaptovat příběhy, které nejsou určené pro dětského 

posluchače a jak se s nimi dá dále pracovat. Aby bylo možno dosáhnout výše zmíněného 

cíle, bylo potřeba provést sběr regionálních pověstí. 

V první části bakalářské práce jsou shromážděny informace o dítěti předškolního 

věku. Je zde vymezena jeho charakteristika a specifika jeho vývoje. Vývoj je 

charakterizován v oblastech motorického rozvoje, vývoje kognitivních a percepčních 

procesů, vývoje řeči a jazyka a osobnostně sociálního vývoje.  

V druhé části je definována práce s literárním textem v mateřské škole, konkrétně 

jsou zde vymezeny funkce a důležitost využívání literárního textu s dětmi předškolního 

věku. Dále je zde zmíněno, proč má čtenářská gramotnost v mateřské škole tak 

nezastupitelnou roli. A v neposlední řadě jsou zde obecně popsány úpravy, které je 

vhodné využít při práci s literárním textem, který není určený pro děti předškolního věku. 

Nedílnou součástí teoretické části této bakalářské práce je pojem pověst a její 

funkce. V této kapitole je definována pověst jako taková a dále je klasifikována podle 

různých kritérií na určité typy pověstí. V následující podkapitole je vymezen vývoj 

pověsti pro děti a mládež, kde je pověst popsána ve srovnání s pohádkou. A poslední částí 
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této kapitoly je konkrétně definovaná regionální pověst a její význam pro děti 

v předškolním vzdělávání.  

V praktické části bakalářské práce jsou představeny metody sběru regionálních 

pověstí a dále samotné pověsti. Jednotlivé pověsti byly rozděleny na vhodné a nevhodné 

pro následnou práci v mateřské škole. V nadcházejících kapitolách je názorně ukázané, 

jak by mohly být pověsti adaptované pro děti. Součástí praktické části jsou také aktivity, 

které je možné využít při řízených činnostech v mateřské škole.  

Teoretická část předkládané bakalářské práce vychází zejména z publikace Jany 

Čeňkové – Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, 

pohádek a pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež.  
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1 Předškolní věk 

Předškolní období je možné charakterizovat různými způsoby, jedním 

z nejčastějších je věkové rozmezí. Vývoj psychických funkcí i socializace probíhá 

u většiny lidí podobně, a proto je možné pozorovat v průběhu života každého jedince 

jednotlivá stádia a jejich zvláštnosti.  

Vágnerová ve své knize definuje předškolní období právě dle věkového rozmezí, 

a to od tří let po nástup dítěte do školy. Nástup dítěte do školy se však může 

individuálně lišit, protože není určen jen fyzickým věkem. Je určen také přímým 

nástupem do školy, který se může pohybovat v rozmezí i více let. Hlavním úkolem 

předškolního období je rozvoj účelných aktivit, které musí být k účelnosti nějakým 

způsobem usměrňovány. Dítě si aktivity vybírá převážně samo, většinou mají jeho 

aktivity nějaké zaměření oproti aktivitám u batolat. Dítě si v tomto věku začíná 

osvojovat základní normy chování.1 

Trochu odlišně definují předškolní období Langmeier a Krejčířová. Podle nich 

se dá předškolní období v širším slova smyslu považovat za období od narození po 

nástup do školy. Toto široké pojetí má určitě svůj zvláštní význam k plánování 

sociálních a výchovných opatření před nástupem do školy, ale má také svá úskalí. Za 

úskalí se považuje srovnávání vývojových potřeb všech dětí v jejich prvních šesti letech 

života. Rozdíly, které můžeme pozorovat mezi batolaty a 3 až 6letými dětmi mohou být 

ignorovány. Z toho důvodu se mohou objevovat názory, že něco, co jde v mateřské 

škole by automaticky mělo jít i v jeslích. Proto je podle Langmeiera a Krejčířové 

důležité rozdělovat předškolní věk od 1 roku do 3 let a poté od 3 let po nástup dítěte do 

školy. V užším slova smyslu se předškolní období může označovat jako období 

mateřské školy, ale není správné chápat toto období pouze z hlediska navštěvování 

mateřské školy, protože mnoho dětí mateřskou školu nenavštěvuje a rodinná výchova je 

stále základ a mateřská škola jen napomáhá dalšímu rozvoji dítěte.2 

1. 1 Vývoj dítěte v předškolním věku 
V předškolním období se vyvíjí většina základních schopností a dovedností. 

Tříleté dítě zakončilo důležitou etapu, ve které se naučilo chodit a pohybovat (chodí, 

                                                   
1 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: 1999, s. 107. 
2 LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: 2006, s. 87. 



6 
 

běhá po rovině i po nerovném terénu, chodí do schodů i ze schodů bez držení). Po tomto 

období je na řadě etapa, kde nejsou změny tak viditelné, protože se netýkají tolik 

zlomových lidských dovedností. I přesto, že nejsou změny tak zřetelné, jsou velmi 

důležité, protože ovlivňují místo, které dítě zaujme v kolektivu svých vrstevníků svou 

pohybovou obratností ve hrách a jsou velmi důležité pro následný rozvoj soběstačnosti 

dítěte. Vývoj se rozděluje podle toho, co je rozvíjeno, a to na motorický, kognitivní 

a percepční, osobnostně sociální vývoj a v neposlední řadě vývoj řeči a jazyka.3 

 

Motorický vývoj 

Motorický vývoj dítěte zahrnuje postupný rozvoj jemné i hrubé motoriky. Podle 

Mertina a Gillernové se v předškolním období s ohledem na motorický vývoj zlepšuje 

a zvyšuje kvalita pohybové koordinace. Motorika a pohyby jsou přesnější, souvislejší 

a praktičtější. Dítě dokáže pozorovat a napodobovat různé sportovní aktivity po 

dospělých. Toto období je vhodné pro začínání s různými sporty, jako například 

lyžování, jízda na kole a plavání. Většina her je v předškolním období spojena 

s pohybem. Pohybová koordinace se projevuje i v jiných činnostech, nejen sportovních, 

a to například při oblékání, které by mělo zvládat samostatně. Dítě se samo dokáže 

obléknout, svléknout, uklidit a složit si věci na své místo, zavazovat si tkaničky 

a pečovat o svou hygienu.  

Také v tomto období dochází k rozvoji jemné motoriky, kdy si děti hrají rády 

s různými materiály, jako je modelína, kostky, kamínky, látky, korálky, knoflíky aj. 

Přibližně ve čtyřech letech se vyhraňuje lateralita.4 

Co se týče motorického vývoje vyjadřuje se k němu i Langmeier a Krejčířová 

a uvádí, že motorický vývoj je v tomto období v procesu stálého zdokonalování, mají 

zlepšenou pohybovou koordinaci, větší hbitost, eleganci a ladnost pohybů. Čtyřleté 

a pětileté dítě už by správně mělo ovládat pohyb ze schodů (nahoru i dolu), skákání, 

hopsání, lézt po žebříku, seskočit z nízké lavičky, stát déle na jedné noze, umí házet 

míč.5 

 

 

                                                   
3 LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: 2006, s. 88. 
4 MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: 2010, s. 13. 
5 LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: 2006, s. 88. 
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Kognitivní a percepční vývoj 

Vývoj kognitivních neboli poznávacích procesů je v předškolním období velmi 

intenzivní a umožňuje dítěti stále důkladněji poznávat svět kolem něho. Typickými 

znaky vývoje těchto procesů jsou nepřesnost, flexibilita a prelogickost (nerespektování 

zákonu logiky).6 

Pozornost má stále bezděčný charakter a je nestálá. Dítě je dosud málo schopné 

ji přenášet a rozdělovat. Pozornost upoutají jen silné a pro dítě atraktivní podněty. 

V období předškolního věku se utváří úmyslná pozornost. 

Paměť má v předškolním věku zejména charakter bezděčného zapamatování si 

a uchování. Paměť, kterou označujeme za záměrnou, začínáme pozorovat až kolem 

pátého roku. V předškolním období převažuje u dětí především paměť krátkodobá, 

postupem času se začíná uplatňovat i paměť dlouhodobá. Dítě si dokáže zapamatovat 

především situace, které jsou pro ně citově zabarvené a také se jim lépe zapamatuje 

konkrétní událost, která se stala než její popis.7 

Myšlení dosahuje v předškolním období výrazných kvalitativních změn. 

V rozmezí mezi 3–4 rokem je překonána úroveň předpojmového (symbolického) 

myšlení, ve které dítě používá tzv. předpojmy, které navazují na individuální předměty. 

Předpojem je označení pro skutečnost, kdy dítě například považuje nalezeného šneka za 

totožného s tím, který byl spatřen jindy a jinde. Chybí zde tedy ještě vědomí, že 

takových zvířat existuje více. Přichází období, kdy se dítě od otázek, Co je to? Kdo je 

to? přesouvá k otázkám Proč? Jak? Kdy? Kde? Přibližně od 4. roku se dítě dostává na 

vyšší úroveň myšlení, které je především intuitivní a názorné a uvažuje v celostních 

pojmech. 8 Mezi charakteristické rysy myšlení v předškolním věku patří egocentrismus 

(dítě chápe vše jen ze svého pohledu a je ujištěno v tom, že okolí se ztotožňuje s jeho 

pohledem, nechápe případnou rozmanitost názorů ani realitu), fenomenismus (dítěti 

v předškolním věku se jeví svět takový, jak ho vidí, například, když vnímá výraznější 

změnu nějakého objektu, znamená to pro něj automatickou změnu totožnosti), 

prezentismus (dítě se silně váže na přítomný čas a vše váže na aktuální dění), 

absolutismus (dítě je ujištěno, že pravda je pouze jedna a nedokáže ještě pochopit 

relativitu názorů, tato jistota souvisí s potřebou jistoty), magičnost (dítě si vykládá 

                                                   
6 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: 2000, s. 528. 
7 MERTIN, V.; GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha: 2010, s. 17. 
8 LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: 2006, s. 90. 
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realitu také pomocí fantazie, propojení fantazie a reality pokládá za skutečnost, dítě 

v předškolním věku má vysoce vyvinutou představivost a ta u dítěte dokáže plnit funkci 

relaxační a dítě se pomocí ní dokáže vyrovnávat například s obtížně přijatelnou 

realitou), antropomorfismus (dítě v předškolním věku rozeznává živé a neživé, ale je 

stále schopno přiřazovat lidské znaky na neživé věci), arteficialismus (dítě je 

přesvědčeno, že vše bylo „nějak stvořeno, vyrobeno“, například déšť a duha), 

nekomplexnost (dítě se zaměřuje pouze na jeden pohled na situaci, uvažuje pouze nad 

jednou vlastností, jedním znakem a ten považuje za podstatný).9  

Percepční vývoj neboli vnímání je u předškolního dítěte především globální, což 

znamená, že vnímání celku přechází k vnímání jednotlivých částí, ale také synkretické, 

kdy dítě současně zpracovává vjemy všech smyslů. Dítě se začíná s přibývajícím věkem 

zaměřovat více na detaily. Mezi vnímání, která se rozvíjí především v předškolním 

věku, řadíme zrakové a sluchové, vnímání prostoru a času, ale také paměť. 

Zrakovým vnímáním je přijímáno nejvíce informací z našeho okolí a je 

prostředníkem pro poznávání hmotného světa i prostředkem komunikace. Zrakové 

vnímání v předškolním věku můžeme pozorovat v několika oblastech, a to vnímání 

barev, vnímání figury a pozadí, zrakové rozlišování, vnímání části a celku, oční pohyby 

a zraková paměť.10 

Sluchové vnímání lze také sledovat v několika různých oblastech, a to 

konkrétně vnímání zvuků, směru, obsahu slyšeného, vnímání figury a pozadí, sluchová 

analýza a syntéza, sluchová diferenciace, sluchová paměť a vnímání rytmu. Všechny 

tyto oblasti se vzájemně prolínají. Správný vývoj sluchového i zrakového vnímání 

souvisí později se správným zvládnutím čtení a psaní.11 

 Vnímání prostoru je důležité pro orientaci v prostředí, koordinaci pohybů, ale 

také pro kreslení a hru se stavebnicemi. Pomocí zrakových, hmatových, sluchových 

a pohybových vjemů získáváme představu o prostoru kolem nás. U dítěte v předškolním 

věku je vnímání typicky ovlivněno jeho egocentrickou perspektivou, kdy dítě vnímá 

bližší předměty jako větší a vzdálené předměty jako menší. Postupně se rozvijí chápání 

pojmů vpravo, vlevo, nahoře, dole, vzadu, vpředu aj.12 

                                                   
9 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: 2000, s. 102. 
10 BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: 2007, s. 14. 
11 Tamtéž, s. 40. 
12 Tamtéž, s. 21. 
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Vnímání času se u dětí rozvijí velmi pomalu. Dítě žije především přítomností 

a plně prožívá činnost, kterou je zaujaté a neuvědomuje si činnosti, které budou 

následovat. Svůj čas si uvědomuje pomocí událostí, které se opakují v určitém časové 

sledu a intervaly vnímá velice zkresleně. Tyto intervaly se vztahují k tomu, jak je určitá 

činnost baví, nebo nebaví. Zábavné činnosti utíkají rychleji než ty, které dítě 

nezaujmou. Vnímání času, konkrétně časové posloupnosti, má později také vliv na čtení 

a psaní.13 

 

Vývoj řeči a jazyka  

   Předškolní období je klíčové pro rozvoj řeči a jazyka. Podle Langmeiera 

a Krejčířové se v tomto období výrazně zdokonaluje řeč. Výslovnost dítěte ve věku tří 

let je ještě značně nedokonalá, většinu hlásek zaměňuje s jinými, nebo je říká 

nesrozumitelně. Na přelomu čtvrtého a pátého roku se řeč u převážné většiny dětí 

zkvalitní natolik, že dětská „patlavost“ zmizí z větší části už před nástupem do školy. 

V předškolním období lze také pozorovat patrné změny ve větné stavbě. U dvouletých 

dětí se nejčastěji objevují věty tříslovné, v předškolním věku se rozsah a složitost větné 

stavby zvětšuje. V předškolním období se zvyšuje zájem o mluvenou řeč. Dítě ve třech 

až čtyřech letech již vydrží naslouchat delší časový úsek, a to i v dětském kolektivu. 

V tomto věku je dítě schopné znát nějaká říkadla zpaměti.14 

   V předškolním období se zdokonalují řečové dovednosti ve všech svých 

složkách. Dítě v předškolním věku umí vyjádřit co chce druhému říct, zvládá také 

přizpůsobit své vyjádření předpokládané úrovni posluchače, to znamená, že mluví jinak 

k malému dítěti než k dospělému člověku. Oproti tomu mají v jejich sdělení určité rysy 

myšlení dítěte předškolního věku, jako je například egocentrismus. S egocentrismem 

souvisí také to, že dítě většinou nesděluje vše, protože se domnívá, že posluchač, 

kterému něco sděluje, ví to samé co on.15 

Řeč je souhrnná schopnost, která se ještě spolu s myšlením řadí mezi ty 

vývojově nejmladší. V první řadě dítě začíná slyšet, vidět, cítit, hmatat; jedním slovem 

vnímat a pohybovat se. Cokoli se děje v jiných oblastech vývoje, zároveň podporuje 

a ovlivňuje rozvoj řeči. Tuto komplexní schopnost můžeme rozdělit na několik 

                                                   
13 BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: 2007, s. 25. 
14 Tamtéž, s. 88. 
15 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: 1999, s. 141. 
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jazykových rovin, které se vzájemně prolínají: foneticko-fonologická rovina (ve vývoji 

řeči představuje tato rovina stránku zvukovou a hláskovou), morfologicko-syntaktická 

rovina (tato rovina zahrnuje uplatňování gramatických pravidel, používání slovních 

druhů, gramatickou správnost slov, vět a slovosledu v mluvním projevu), lexikálně-

sémantická rovina (obsahem této jazykové roviny je aktivní i pasivní individuální slovní 

zásoba jedince, do této roviny náleží perceptivní složka, neboli porozumění řeči 

a expresivní složka, neboli vyjadřování) a pragmatická rovina (touto rovinou rozumíme 

užití řeči v praxi)16 

 

Osobnostně sociální vývoj 

Na sociální vývoj dítěte v předškolním věku působí velké množství vnějších 

a vnitřních faktorů. Mezi nejdůležitější se řadí rodina, a to konkrétně vztahy v rodině, 

vztah se sourozenci, výchova v rodině a životní styl atd. Mezi další faktory ovlivňující 

sociální vývoj dítěte se dají zařadit určitě ekonomické a sociokulturní podmínky, 

v nichž rodina žije. Neméně důležitý je zdravotní stav dítěte a jeho osobní 

charakteristika, do které řadíme temperament, úroveň komunikačních schopností, anebo 

úroveň rozumového vývoje.17 

Uvědomování si vlastní identity u dítěte začíná již při ukončování batolecího 

období. Pro dítě v předškolním věku je velice důležité mínění dospělých lidí, a to 

především rodičů v závislosti na jejich sebehodnocení. Rodiče jsou pro dítě vzorem 

a ideálem a dítě v předškolním věku nadšeně přijímá jejich názor. Dítě přijímá buď 

ženskou nebo mužskou roli, a to se projevuje v dětské hře, v chování, nebo u vnějších 

viditelných znaků jako je oblékání a účes.18 

V předškolním věku stále patří rodina k nejdůležitějšímu prostředí, které se stará 

o prvotní socializaci dítěte, tzn. zařazování dítěte do společnosti lidí. Socializace však 

probíhá celý život, a to s ohledem na různé shledávání jedince s jinými lidmi. 

Předškolní věk však může být v tomto ohledu považován za kritický a tím pádem je 

důležité přisuzovat socializaci velkou váhu .19 
 

                                                   
16 BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: 2007, s. 31. 
17 BEDNÁŘOVÁ, J.; ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Brno: 2007, s. 54. 
18 VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Dětství, dospělost, stáří. Praha: 2000, s. 118. 
19 LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D. Vývojová psychologie. Praha: 2006, s. 93. 
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2 Literární text v MŠ 
 

Výběr knih i literárních textů pro děti v mateřské škole je velice důležitý, závisí 

především na věku dítěte. Některé literární texty se hodí pro malé děti, některé jsou 

vhodnější pro ty starší. Proto je důležité věnovat pozornost tomu, jaký text je vhodné 

číst dětem v mateřské škole. Nejčastěji čtené a používané příběhy jsou pohádky 

a povídky. Při výběru konkrétního literárního textu pro děti v předškolním věku by měl 

pedagog zohledňovat tyto aspekty: přiměřenost věku, tematické rámování, jazyková 

(stylistická) kvalita textu, estetičnost a celková podnětnost pro rozvoj dítěte.20  

Ve vztahu k posluchači nebo čtenáři plní literární text vícero funkcí. Za základní 

jsou považovány estetická, poznávací a výchovná funkce. Mezi další se řadí například 

magická, fyziologická, etická, nebo společenská funkce.  

Ve vzdělávací nabídce mateřských škol je práce s literárním textem využívána 

především k rozvoji řeči a jazykových dovedností, k rozvoji tvořivého myšlení, fantazie 

a abstraktní představivosti. Důležitý je také zejména jako zdroj poznávání nových 

informací, jako motivace pro jiné činnosti, nebo relaxaci. Často se také literární text 

v mateřské škole používá jako východisko k tvorbě integrovaného celku, nebo projektu.  

Používání a práce s literárním textem s dětmi předškolního věku přispívá 

k základnímu literárnímu vzdělání a vede k budoucímu celoživotnímu vztahu 

ke čtenářství. Dítě si tak tvoří vztah ke knize a pokud se jedná o příběh z jeho okolí, 

tvoří si i kladný vztah k místu, kde se narodilo, nebo kde žije.  

 

2.1 Čtenářská gramotnost 
Nezastupitelnou roli v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti hraje mateřská 

škola, která ale pouze doplňuje rodinou výchovu. Ukazuje také, jak pracovat s použitím 

vhodných metod a forem práce a přihlíží také na individuálnost jedinců. V mateřské 

škole, ale nemluvíme o čtenářské gramotnosti jako takové, protože děti v tomto věku 

ještě neumí plynule číst, mnozí však znají jednotlivá písmena. V předškolním věku 

můžeme hovořit pouze o předčtenářské gramotnosti, kdy u dětí rozvíjíme schopnosti, 

dovednost a vědomosti, které k samotnému čtení budou potřebovat.21 

                                                   
20 GEBHARTOVÁ, V. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP 

PV. Praha: 2011, s. 8. 
21 TOMÁŠKOVÁ, I. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: 2015, s. 17. 
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Podle Tomáškové můžeme čtenářskou gramotnost charakterizovat jako jednu 

z nejdůležitějších gramotností z toho důvodu, že nám zprostředkovává přístup 

ke vzdělání a k dalšímu získávání nových vědomostí, zkušeností, znalostí a dovedností. 

Také zde definuje čtenářskou gramotnost jako celoživotně se rozvíjející vybavenost 

člověka vědomostmi, dovednostmi, schopnostmi, postoji a hodnotami, které jsou 

potřebné a důležité pro užívání všech druhů textů v různých individuálních i sociálních 

kontextech. V samotné čtenářské gramotnosti se prolínají různé roviny: vztah ke čtení, 

doslovné porozumění, posuzování a hodnocení, metakognice (překonávání obtížnosti 

obsahu i složitosti vyjádření), sdílení, aplikace.  

Děti je důležité ke čtení motivovat, vychovávat je v čtenářsky podnětném 

prostředí, klást důraz na důležitost čtení od útlého věku. Pomáhat při překonávání 

obtíží, které mohou při počátečním čtení nastat. Také záleží na tom, zda děti vyrůstají 

ve čtenářsky podnětném prostředí, kde se buduje kladný vztah ke čtení.22 

Podle Smolíkové je dalším úkolem mateřských škol podpořit rozvoj dovedností, 

znalostí a zkušeností předcházejících čtenářské gramotnosti. RVP PV23 specifikuje 

klíčové kompetence, jejichž zvládnutí na předpokládané výstupní úrovni by mělo 

znamenat dostatečnou předčtenářskou gramotnost. Jedná se převážně o kompetence 

komunikativní.  

Dítě ukončující předškolní vzdělávání  

 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog. 

 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu 

a funkci. 

 V běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, 

že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou. 

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní. 
                                                   
22 TOMÁŠKOVÁ, I. Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole. Praha: 2015, s. 9. 
23 RVP PV= rámcový vzdělávací program.  
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 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím. 

 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.). 

 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku.  

Toto třídění je převzato z RVP PV. 24 

Děti v předškolním věku se také začínají seznamovat s různými žánry a typy 

knih, dokážou poznat rozdíl mezi říkankou a pohádkou. Nejčastěji se v mateřských 

školách objevují žánry jako jsou pohádka, povídka a říkanka.  

 
2.2 Adaptace literárních textů  

Literární text, který je nevhodný pro děti v předškolním věku, ale je důležitý 

například z hlediska tématu, je však možné přizpůsobit a upravit konkrétním potřebám. 

Pro děti bývají často upravována díla z literatury pro dospělé, a to jak z české, tak 

i světové literatury. Autoři, kteří takto upravují literární díla pro děti musí brát ohled na 

několik faktorů. Za nejvýznamnější faktory jsou považovány například omezené 

vědomosti čtenářů, jejich životní zkušenosti, jazykové dovednosti, mentální a citový 

vývoj a čtenářská schopnost.25 

Ve většině případů dochází při úpravě literárních textů pro děti k zjednodušení 

původního znění. Jana Čeňková ve své knize vymezuje tři roviny podle kterých může 

docházet ke zjednodušení textu. První rovinou je zjednodušení po stránce kompoziční 

například zavedení chronologie do starořeckých bájí o bozích. Druhou rovinou je 

zjednodušení po stránce tematické, kde se jedná především o vypuštění nedůležitých 

epizod, které mohou komplikovat děj. Poslední rovina je jazyková, kdy je možné 

upravit slovosled, odstranit archaismy aj.26 

Příběh, který je čtený dětem by měl souviset s aktuálním děním ve školce, ale 

například i s obdobím nebo konkrétní událostí. Čtený příběh by neměl obsahovat příliš 

                                                   
24 SMOLÍKOVÁ, K. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: 2004, s. 13. 
25 BISCHOFOVÁ, J. Zamyšlení nad adaptacemi v literatuře pro děti a mládež. In Cesty současné 

literatury pro děti a mládež. Slavkov u Brna: 2005, s. 49. 

26 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 87. 
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dlouhé popisné pasáže, které děti odvádějí od děje a nepodporují udržení pozornosti.27 

Velice důležité je, aby děti rozuměly slovům v textu, rozšiřují si tím i slovní zásobu. 

Zastaralé výrazy najdeme například v lidových pohádkách nebo písničkách, ale také 

právě v pověstech. Taková slova je důležité vysvětlit, nahradit, nebo doplnit 

o obrázky.28 

                                                   
27 DOLÁKOVÁ, S. Umíte to s pohádkou? Praha : 2015, s. 18. 
28 GEBHARTOVÁ, V. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP 

PV. Praha : 2011, s. 91-92. 
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3 Pověst a její funkce 

Pověst je příběh, který má historický podklad a jeho jádro je pravdivé a většinou 

bývá doplněn o nějakou nadpřirozenou bytost. Vzhledem k tomu, že pověsti bývají 

převyprávěné několika lidmi se jejich příběh mění, je okrášlen a přibarven, a tudíž ztrácí 

na věrohodnosti. Pověst se řadí k jedním z nejstarších literárních žánrů ústní lidové 

slovesnosti. Lidová slovesnost by se dala definovat jako tradiční druh lidového 

slovesného umění, které není zapisováno a předává se ústně. Čeňková definuje pověst 

jako epický prozaický žánr lidové slovesnosti. Ve slovesné podobě je zachycena ve 

folkloristických zápisech a literárních převyprávěních, která čerpají autenticky z lidové 

tradice nebo volně směřují k umělecké stylizaci. Pověst je příběh, ve kterém se prolíná 

realita vždy s určitou mírou fantazie, která ji dotváří.29   

Mocná a Peterka ve své knize encyklopedie literárních žánrů uvádějí, že pověst 

je krátký prozaický žánr původně folklorní epiky, tematicky vázaný k reálnému místu, 

kraji, předmětu, historické či pseudohistorické osobnosti nebo události. Podle nich je 

pro pověsti (zejména v autenticky folklorním podáni) je typická jednoduchost děje a 

narace (vyprávění). Příběh nebo spíše drobná příhoda se odehrává na jednom určitém 

místě, v krátkém časovém úseku, má jednoduchou zápletku a málo postav.30  

Ve srovnání s pohádkou je podle Peterky a Mocné rozdíl v jednoduchém 

a prostém vyprávěcím stylu bez dějových odboček. Pověst má podle nich podobu 

stručné zprávy s překvapivým a poučným rozuzlením. Podle nich má, ale pověst 

s pohádkou také styčné body. V pověsti je reálný svět a imaginární svět zřetelně odlišen, 

fantasmata vyjadřují jen dočasné vybočení z fyzikální reality, často ji vysvětlují 

(například nezvyklý krajinný útvar vznikl tím, že čert upustil kus skály), anebo jsou 

v rámci fyzikální reality vysvětlována (lípa zpívala proto, že v její dutině tajně opisoval 

pronásledovaný nekatolík bibli, a přitom prozpěvoval žalmy). Pověst má oproti pohádce 

jednoduší jazyk i kompozici, dobro v ní nemusí zvítězit nad zlem, většinou neužívá 

stereotypní formule, protagonista není idealizován a pohádkový vypravěč většinou 

nahlíží do příběhu zvenčí. Na rozdíl od pohádky pověst daleko pevněji zakliňuje 

                                                   
29 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a      

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 99. 
30 MOCNÁ, D.; PETERKA, J Encyklopedie literárních žánrů. Praha: 2004, s. 509. 
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do krajiny svého domova se silně emotivní regionální a národní atmosférou.31 Pohádku 

s pověstí srovnává také Čeňková ve své knize Vývoj literatury pro děti a mládež, kde 

uvádí, že je pověst více spjata s časoprostorovou určeností, ve které se vyprávění 

odehrává, a vyznačuje se převážně jedno motivickou narací.32 

Sirovátka ve své knize uvádí, že zatímco literatura směřuje k funkci umělecké, 

folklorní slovesnost je funkčně rozrůzněna. Některé folklorní druhy podle něj plní 

především funkci estetickou a zábavnou (písně nebo pohádky). Zatímco pověst chce dát 

posluchači poučení, vysvětlení a informaci, ale estetická a zábavní funkce je zde 

v pozadí.33 

Co se funkce pověsti týče Sirovátka uvádí, že v literatuře nejčastěji získává funkci 

výchovnou, poučnou a informativní. Na to se zaměřoval E. Petiška, který je autorem 

mnoha přepisů českých i cizích pověstí. Vedle funkce výchovné, informativní a poučné 

zde Sirovátka píše, že pověst může mít také jiné vlastnosti, a to například smysl pro 

humor, prostoru a lidovost, lásku k mateřštině, poetičnost a fantazii.34  

 

3.1 Typy pověstí 
Pověsti jako takové je možné rozdělit podle různých ukazatelů na jednotlivé typy. 

Podle Pourové (1963) se pověsti dají třídit a klasifikovat dle tématu a to na: národní, 

historické, místní, démonologické (pověrečné), legendární, erbovní a rodové. 

Pověsti se proměňují dle tématu, a proto není jednoduché je přesně kategorizovat 

(například historická pověst se může mísit s místní nebo legendární pověstí apod.) 

a u nejstarších podob pověstí se velmi složitě prokazuje jejich původ, hovoříme o tzv. 

postupné folklorizaci.35 

O různých typech pověstí se můžeme dočíst od autorky Urbanové, která se 

zmiňuje, že pověsti bývají různě děleny podle svého tematického zaměření. Její 

rozdělení se poněkud liší v názvech, a to na eponymické a etiologické pověsti, které 

pojednávají o městech, hradech, erbech, kostelích, sídlištích. Dále pověsti hrdinské 

o chytrácích, silácích, o zbojnících, císaři Josefovi aj. Pověsti pověrečné 

                                                   
31 MOCNÁ, D.; PETERKA, J Encyklopedie literárních žánrů. Praha: 2004, s. 510. 
32 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 99. 
33 SIROVÁTKA, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: 1998, s. 19. 
34 SIROVÁTKA, O. Současná česká literatura a folklór. Praha: 1985, s. 62. 
35 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 100. 
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a démonologické (vykazují blízkost s pohádkou) tvoří zvláštní skupinu. Pověsti 

historické a národní mají v české pověsťové tradici silné zastoupení.36  

 

Historické pověsti 

Jak již název napovídá historická pověst se zabývá především historickými 

postavami válkami a důležitými historickými událostmi. Čeňková udává, že historické 

pověsti se vztahují k národním dějinám, dominují v nich válečná témata, rozvoj řemesel 

a měst, zajímavé historické postavy (například Karel IV., Jan Žižka, Josef II. aj.). 

Známé historické pověsti jsou od Aloise Jiráska Staré pověsti české z roku 1894. V této 

knize jsou zachycena dávná mytická vypravování a starobylá proroctví (například 

O Bivoji, Dívčí válka aj.). Mezi další známe autory historických pověstí patří například 

Eduard Petiška a Helena Lisická.37  

Mocná a Peterka uvádí, že v pověstech historických jsou dějinné události 

předváděny zdůvěrňujícím epizodickým způsobem, v jejich centru stojí konkrétní lidé 

a jejich příznačné skutky.  Hlavní cykly českých historických pověstí vyprávějí 

o válkách, o časech poddanství a roboty, o lidových revoltách, o přírodních katastrofách 

a epidemiích, o životě měst a hornických míst. Zvláštní skupinu podle nich tvoří tzv. 

staré pověsti české s výraznými rysy mýtu o vzniku národa.38  

 

Národní pověsti  

I v tomto případě je název jednoznačný pro to na co odkazuje. Národní pověsti, 

které taktéž nazýváme mytické pověsti jsou spjaty s dávnověkými počátky národa. Tyto 

pověsti hrály důležitou roli v procesu sebeuvědomování národa v době národního 

obrození. Termín národní pověsti poprvé použil K. J. Erben v Riegrově slovníku 

naučném.39  

 

 

                                                   
36 URBANOVÁ, Svatava. Žánry, osobnosti, díla: historický vývoj žánrů literatury pro mládež – 

antologie. Ostrava: 1998, s. 88. 
37 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 101. 
38 MOCNÁ, D.; PETERKA, J Encyklopedie literárních žánrů. Praha: 2004, s. 510. 
39 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 100. 
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   Místní pověsti 

Místní pověsti patří mezi velmi rozšířený okruh pro děti a mládež. V těchto 

pověstech vypravěč rozehrává tajemství spjatá s duchem prostorů, jako jsou například 

domy, města, vesnice, ulice, kláštery, kostely, kapličky, kopce, věže, prameny aj. Místní 

pověsti je možné najít ve všech regionech. Tyto pověsti bývají součástí regionálních 

souborů, čítanek a vlastivědných publikací. V místních pověstech se prolínají fantazijní 

motivy s historickými.40  

V encyklopedii literárních žánrů je místní pověst definována vyprávění 

o magické moci a skrytém tajemství konkrétní lokality. Také jsou v této knize dále 

děleny na ETIOLOGICKÉ (vztahují se ke vzniku či zániku podivuhodných přírodních 

útvarů nebo starobylých stavebních památek), ETYMOLOGICKÉ (vysvětlují příběhem 

vznik místního názvu), GENEALOGICKÉ (vztahují se k historii rodů), HERALDICKÉ 

(objasňují původ šlechtických erbů, městských znaků a domovních znamení), 

LEGENDÁRNÍ (líčí založení klášterů či vznik zázračných pramenů).  

 

Legendární pověsti 

Pověst legendární líčí založení klášterů, či vznik zázračných pramenů. Jsou 

spjaty s působením křesťanských církví.  

 

Démonologické pověsti  

Tyto pověsti vypravují o setkání nadpřirozena s běžnými lidmi, nebo s něčím, co 

je nevysvětlitelné a tajemné (zázračná vyléčení, věštby…). Mezi tyto pověsti se řadí 

také vyprávění o lidech, kteří mají nějaké výjimečné osudy, nebo znaky (krysař, kat, 

vědma, obr). Démonologické pověsti patří mezi základ folklórních vypravěčů pověstí 

ve srovnání se soubory literárních adaptací, kde se objevují spíše historické a místní 

pověst.41 

 

 

 

                                                   
40 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 102. 
41 MOCNÁ, D.; PETERKA, J Encyklopedie literárních žánrů. Praha: 2004, s. 510. 
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3.2 Vývoj pověsti jako literárního žánru pro děti a mládež 
Pověst se dříve označovala za vyprávění, které se ve srovnání s pohádkou váže 

více na konkrétní místo, čas a postavy. Pověst původně nebyla určena dětem, ale 

sloužila k poučení nebo informaci (národní, politické, právní, epické apod.). V období 

národního obrození byla pověst brána jako prostředek k upevnění národního 

uvědomění, cítění a historického vědomí. Spíše než pověsti démonologické, 

etymologické a legendární, které mají mimochodem blízko k pohádce, byly vydávány 

národní a místní pověsti, ty budovaly národně vlastenecký mýtus o české národní 

povaze, o pozitivních vlastnostech lidového hrdiny z venkova a upevňovaly představy 

o nepříteli.42   

Mezi jedny z prvních pověstí, které byly upraveny pro děti se řadí především 

pověsti Václava Beneše Třebízského. K vydání byly upraveny Karlem Václavem 

Raisem a vyšly pod názvem Národní pohádky a pověsti v roce 1886. K. V. Rais se 

pověstmi, jako učitel, dále zabýval, protože v dětech chtěl vybudovat kladný vztah 

k jejich rodné zemi, k její historii a tradici. Mezi jeho další pověsti se řadí například 

Povídky ze starých hradů (1888) a Nová sbírka slovanských pohádek a pověstí (1894). 

Dále můžeme v 19. století zaznamenat známé autory pověstí pro děti a mládež, jako je 

Alois Jirásek se svými známými Starými pověstmi českými (1894). Tyto pověsti 

čerpaly z nejstarších kronik. Mezi další známé autory se řadí August Sedláček, z jehož 

souborů dále čerpali další autoři. Ve 20. století zpracovává pověsti o Praze Adolf 

Wenig, který vychází především ze Sedláčkovi tvorby. Jeho díla sloužila školám 

k vlastenecké a občanské nauce. Za dob okupace patří k významným autorům Ivan 

Olbracht a jeho kniha Ze starých letopisů (1940), v této knize jsou převyprávěny pověsti 

ze starších kronik, jako je Kosmova a Hájkova kronika. Důležitý význam pro mládež 

měla v těchto letech také Vančurova kniha Obrazy z dějin národa českého (1939). V 50. 

letech měly pověsti především výchovný charakter a oblíbenými tématy bylo husitství, 

zbojnictví a povstání. Do druhé poloviny 50. let se zapsali především autoři František 

Langer a jeho Pražské legendy (1956), Zdeněk Vavřík a jeho Kolovrat (1961) a Báje 

a pověsti z Čech (1959) M. V. Kratochvíla.43  

                                                   
42 URBANOVÁ, S. Žánry, osobnosti, díla: historický vývoj žánrů literatury pro mládež – antologie. 

Ostrava: 1998, s. 88. 
43 URBANOVÁ, S.; ROSOV, M. Žánry, osobnosti, díla: (historický vývoj žánrů české literatury pro 

mládež – antologie) Ostrava: 2005, s. 116. 
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V blízké minulosti a současnosti můžeme zaznamenat také mnoho autorů, kteří 

se zabývají zpracováním pověstí pro děti a mládež. Čeňková se ve své knize o těchto 

autorech zmiňuje a v současné době se jedná především o nová převyprávění pověstí od 

Václava Cibulky, Heleny Lisické, Oldřicha Sirovátky, Lea Pavláta, z českého 

a moravského regionu a evropského písemnictví (židovské nebo keltské pověsti).44 

Urbanová a Rosová uvádí i další autory jako jsou například Leontýna Mašínová, 

František Lazecký, Josef Strnadela, Jiřina a Jaromír Poláškovi. 

Mezi pohádkou a pověstí je velmi tenká hranice, proto se často tyto dva žánry 

zaměňují, avšak každý z těchto žánrů má své typické rysy. Sirovátka se ve své knize 

zmiňuje právě o této hranici mezi literární pohádkou a pověstí a udává zde, že se 

postupně smazávají ony hranice různým způsobem a vzniká tím jakýsi souhrnný, 

syntetický žánr, který stmeluje znaky pohádky a pověsti. Pověst v knížce se podle něj 

stává pro děti vyprávěním, které čtenář pokládá za stejnou smyšlenku a fantazii, jakou 

mu nabízí pohádka. Týká se to hlavně nadpřirozených pověsťových postav. Dle 

Sirovátka dnešní dítě považuje vodníka, hejkala, divoženky, nebo permoníka za postavy 

a zázraky stejného řádu, jako jsou postavy a kouzla pohádková, tedy jako čaroděje, 

sedmihlavé saně, mluvící ryby apod. V očích dětského čtenáře se hastrman i kouzelná 

lucerna jeví, jako fantazie. Zmiňuje se zde také o E. Doupalové, která nazvala tento 

proces „demytizací“ literární pověsti a považuje jej za důsledek názorové úrovně 

dnešního čtenáře.45 

V knize Současná česká literatura a folklór z roku 1985 se autor zmiňuje, že 

lidová pověst často vstupuje do v té době současné literatury pro děti, zejména pak 

v regionálních souborech pověstí z různých oblastí. Česká dětská literatura zde má také 

význačnou tradici, podobně jako u pohádky, hlavně v Jiráskových Starých pověstech 

českých z roku 1894.46 

Folklór v literatuře dostává velmi často funkci výchovnou, poučnou 

a informativní. Na to myslel Eduard Petiška autor několika literárních přepisů českých 

i cizích pověstí (Staré řecké báje a pověsti, Golem a jiné židovské pověsti a pohádky ze 

staré Prahy, Čtení o hradech, Čtení o zámcích a městech aj.), který napsal: „Pověst 

a báje už dávno nenahrazuje skutečnou historii, leckterý příběh uvadl, uschl a rozdrobil 

                                                   
44 ČEŇKOVÁ, J. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury: adaptace mýtů, pohádek a 

pověstí, autorská pohádka, poezie, próza a komiks pro děti a mládež. Praha: 2006, s. 99. 
45 SIROVÁTKA, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: 1998, s. 176-177. 

 46 SIROVÁTKA, O. Současná česká literatura a folklór. Praha: 1985, s. 49. 
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se v prach. Každá doba vyzvedá z minulosti to, co slouží životu, co život potřebuje. 

A báje a pověst může současnému životu sloužit, může sehrát i u dětí v tvorbě 

historického povědomí důležitou úlohu. Ale jen tehdy, nedolehnou-li ty staré příběhy 

k dítěti jako tříšť starých časů a změť názorů, předá-li je dětem spisovatel, který si bude 

počínat jako dávný předchůdce, to znamená, bude-li příběh znovu vyprávět ze 

současného pocitu a současných potřeb pokrokového humanismu. Spisovatel, který 

bude třídit, vyprávět ze své nutnosti a z nutnosti svého času.“ 47 

Pověst se stále řadí k oblíbenému doplňku běžné výuky, významné jsou hlavně 

ty, které obsahují regionální dějiny. Proto patřili nejčastěji mezi sběratele pověstí právě 

učitelé jako například Karel Václav Rais. Největší zájem měli především o historické, 

místní a démonologické pověst. V těchto pověstech se odrážely historické a kulturní 

zvláštnosti krajů.48  

 

3.3 Adaptace pověstí pro práci v MŠ 
Pověsti bývají často napsány složitě pro pochopení dítěte v předškolním věku. 

Proto je potřeba pověsti adaptovat pro jejich chápání. Používání pověstí je vhodné pro 

děti od 4, popřípadě 5 let dle náročnosti příběhu. V mateřské škole se využívají pouze 

ty, které mají vazbu na místo, kde se děti nacházejí, většinou se tedy jedná o pověsti 

regionální. 

Je několik způsobů, jak postupovat při práci s pověstí, buď děti seznámíme 

nejdříve s místem a poté se samotnou pověstí, nebo je možné pracovat s pověstí 

v opačném pořadí. Poté je však nutné se k příběhu opakovaně vracet, protože čtení 

a místo děje nejsou tak propojené, jako při prvním postupu. Nejideálnější je propojit 

návštěvu místa, kde se děj odehrál a číst pověst přímo tam. Děti se nejlépe mohou přímo 

dotknout toho, o čem pověst vypráví a lépe si tak představí a zapamatují o čem příběh 

byl. Pověsti, které nejsou vydané knižně přímo pro děti a mládež je potřeba určitým 

způsobem přizpůsobit a upravit, aby děti příběh zaujal a porozuměly mu. Při práci 

s pověstí není vhodné narušovat průběh čtení, spíše se s pověstí pracuje následně.  

Pro dítě v předškolní věku je vhodné využívat regionální pověsti, protože dítě si 

tak vytváří kladný vztah k místu, kde žije. Práce s pověstí není jednoduchá, protože 

                                                   
47 SIROVÁTKA, O. Současná česká literatura a folklór. Praha: 1985, s. 62. 
48 SIROVÁTKA, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: 1998, s. 28. 
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pověsti bývají často kruté, nebo nevhodné pro dětského posluchače, a proto je důležité 

vybrat tu správnou pověst a následně ji upravit. Nejčastější úpravy jsou zjednodušování 

vět a vyprávění. Text může být zjednodušen po stránce kompoziční, tematické 

a jazykové. Pokud se v textu nachází neznámá slova, můžeme je vysvětlit, buď před 

samotným čtením, nebo jednoduše v průběhu čtení.  

 

3.4 Regionální pověst a její význam 
Z regionální literatury čerpají autoři, kteří jsou zaměřeni na lokální lidové 

pohádky a pověsti. Významnou roli hrají v literatuře pověsti z různých oblastí, 

především sbírky krajových pověstí. Velká část této literatury navazuje na literaturu pro 

děti a mládež, ve které pověsti hrají významnou roli.49 Tyto pověsťové knížky 

a soubory se vyskytují velice často již od počátku vzniku regionální literatury. Většina 

autorů se opírala o starší prameny, sbírky a ty jejichž knížky můžeme nazvat, jako 

převyprávění „z druhé ruky“. Oproti tomu se někteří snaží sami sbírat lidovou tradici 

a sami převyprávět folklórní texty do literární podoby.50  

Tyto literární úpravy plní hlavně funkci vlastivědnou, autoři se snaží upevnit 

citové pouto, pouto k domovu a vlastnímu kraji. Pokouší se najít hlavně pověsti, které 

jsou pro určitý kraj charakteristické a typické. Čtenářům tak předvádějí přírodní 

a krajinné zvláštnosti, ale také dějiny kraje. Autoři jsou často s krajem nějakým 

způsobem osobně spojeni.51 

V 60. letech byla pověst potlačena do pozadí a do popředí se dostala autorská 

pohádka. Regionální pověsti, které byly v českých zemích bohatě zastoupené, se téměř 

přestaly vydávat.52 Právě regionální pověst, která se váže k místu, kde dítě předškolního 

věku vyrůstá, je nejvhodnější pro využití v mateřské škole. U dítěte se tak prohlubuje 

kladný vztah ke kultuře a jeho okolí a upevňuje si poznatky ohledně místa svého 

narození.  

                                                   
49 SIROVÁTKA, O. Současná česká literatura a folklór. Praha: 1985, s. 29. 
50 Tamtéž, s. 46. 

51 SIROVÁTKA, O. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Brno: 1998, s. 126. 
52 URBANOVÁ, S. Žánry, osobnosti, díla: historický vývoj žánrů literatury pro mládež – antologie.   

Ostrava: 1998, s. 90. 
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4  Region Písecko 
 

Město Písek se nachází v jihočeském kraji ve stejnojmenném okrese. Město bylo 

založeno před polovinou 13. století králem Přemyslem Otakarem II. na břehu řeky 

Otavy. Žije zde přibližně 30 tisíc obyvatel. Název Písek je odvozen od zlatonosných 

písků řeky a město se tak jmenuje dodnes. Hrad i město byly vybudovány během 

pouhých dvaceti let, a to z důvodu, že zde Přemyslovci toužili po opěrném bodě na jihu 

Čech. Další věcí, co je zde zaujalo byly právě zlatonosné písky v řece Otavě. V druhé 

polovině 13. století patřilo město mezi jedno z nejvýznamnějších měst v království. Král 

Přemysl Otakar II. zde pobýval velice často. V roce 1348 zastihl město velký požár, ale 

Karel IV. se zasloužil o rychlou obnovu města. V době obnov města zde byla 

vybudována například solnice, anebo největší sklad obilí v zemi. Mezi další známou 

věc, která se odehrála v Písku se řadí vydání první královské listiny v českém jazyce 

z roku 1394. Již 4 dny po smrti Václava IV., který zemřel v roce 1419, byl píseckými 

lidmi vyrabován dominikánský klášter. V roce 1452 se Písek dostal do správy Jiřího 

z Poděbrad, který se poté stal králem. Začátkem 16. století koupilo město hrad a další 

rozsáhlé pozemky v okolí města, stalo se tak jedním z nejmajetnějších českých sídel. 

V roce 1532 zde vypukl opět velký požár, kterému město skoro podlehlo. Předpokládá 

se, že zmíněný požár byl založen úmyslně. Po odmítnutí připojení se k pronásledování 

protestantů se rozhodl císař Ferdinand I. zabavit velkou část majetku. Za třicet let bylo 

ale městu vše vráceno Ferdinandem II. V roce 1619 bylo však město dobyto císařským 

vojskem, a to za účast ve stavovském povstání. Císařské vojsko si odvezlo několik tun 

zlata. Stavovští po vzpouře získali město zpět, ale o rok později bylo opět vyrabováno 

a zapáleno. S nástupem Marie Terezie na trůn propukly války o rakouské dědictví 

a Písek byl obsazen Francouzi a Bavory. Počátkem 19. století byla zbořena opevnění 

města a příkopy zasypány. Ve městě byla postavena škola. Zajímavostí také je, že město 

Písek mělo jako třetí město v Čechách elektrické osvětlení, a to z Křižíkových 

obloukových lamp.53  

   Mezi nejznámější a nejvýznamnější místa v Písku se řadí především Písecký 

hrad, který je z 13. století. Písecký hrad v 16. století vyhořel a jeho jižní část s kaplí byla 

až v 18. století přestavěna na pivovar. V současné době je dochováno jen jedno křídlo 

                                                   
53 PODHORSKÝ, M. South Bohemian Region. Praha: 2003, s. 28. 
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ze čtyř, a to západní křídlo, které se nachází nad Otavou. V současné době zde sídlí 

Prácheňské muzeum, které se věnuje dějinám a přírodě regionu, a především 

zlatonosným pískům v Otavě. Za nejcennější památku města je považován kamenný 

most přes řeknu Otavu. 

 Tento most byl postaven ve 13. století a je to druhý kamenný most v Čechách, 

hned po Juditině mostě v Praze, který už byl zbořen. Patří k jedním z nejstarších 

dochovaných kamenných mostů v Evropě. Město má velmi bohatou kulturní historii, 

její školy navštěvovala řada známých osobností. Studoval zde například Mikoláš Aleš, 

Fráňa Šrámek, Karel Klostermann, František Ladislav Čelakovský a další. Nyní se Písek 

nachází ve stejnojmenném okrese v Jihočeském kraj, městem protéká řeka Otava. 

V Písku žije přibližně 30 415 tisíc obyvatel a řadí se mezi oblíbené turistické místo.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
54 PODHORSKÝ, M. South Bohemian Region. Praha: 2003, s. 31. 
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5  Praktická část  
 

V této kapitole se nachází metodologie sběru pověstí, kde jsou popsány způsoby 

získání pověstí, dále samotný sběr pověstí, který je rozdělen na pověsti vhodné 

a nevhodné pro práci v mateřské škole. 

 

5.1 Metodologie sběru pověstí 
Pro sběr pověstí byl zvolen region Písecko, do kterého náleží především město 

Písek, ale i jeho přilehlé okolí. Tento sběr byl proveden v rozmezí měsíce dubna 

a března roku 2021. Metod sběru pověstí z tohoto regionu bylo několik. Konkrétně byly 

použity metody: rozhovor, rukopis a excerpce publikace.  

První metodou získání místních pověstí byl rozhovor neboli interview 

s obyvateli Písecka. Jednalo se o nestandardizovaný rozhovor, jehož výsledkem bylo 

převyprávění pověstí z Píseckého regionu. Rozhovor je technika shromažďování dat, 

která spočívá v bezprostřední verbální komunikaci výzkumníka a respondenta. Osobní 

kontakt při rozhovoru umožňuje hlubší proniknutí do motivů a postojů respondenta. 

Rozhovor jako výzkumná metoda se liší od běžného rozhovoru svým jasným cílem. 

Konkrétně nestandardizovaný rozhovor spočívá v tom, že se blíží běžné komunikaci, 

tazateli je však určen přesný cíl a okruh informací.55 Respondentky byly tři ženy ve 

věku 22–35 let a touto metodou byly získané tři pověsti. V následující kapitole budou 

tyto rozhovory doslovně beze změn přepsány. Jedná se o pověsti číslo: II., V., XVII. 

Dalším zdrojem získání pověstí byl rukopis, který byl zaslán mužem ve věku 

30 let, tento muž se zabývá historií města Písek a je průvodcem v místním muzeu. 

Touto metodou byly získány čtyři pověsti, které jsou v následující kapitole označeny 

číslem: III., XV., XVIII., XIX. 

Poslední metodou sběru pověstí byla excerpce publikace Ondřeje Fibicha, 

Prácheňský poklad, pověsti ze Strakonicka, Písecka a Pošumaví. Excerpce publikace je 

metoda, při které jsou z knihy pořizované výpisky, které jsou pro zpracovatele 

významné a důležité.56 V tomto případě se jednalo jen o pověsti, které se týkaly 

zvoleného regionu. V této publikaci se nachází vyprávění nejen z regionu Písecko, ale 

                                                   
55 JAROŠOVÁ, D. Metodologie výzkumu. Ostrava: 2007, s. 46. 
56 POKORNÝ, J. Úspěšnost zaručena: jak efektivně zpracovat a obhájit diplomovou práci. Brno: 2004, 

s. 37. 
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také právě ze Strakonicka a Pošumaví. Touto metodou bylo získáno dvanáct pověstí, 

které budou v následující kapitole beze změn přepsány a jsou označeny čísly: I., IV., 

VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII., XIV., XVI. Dále jsou jejich fotografie vloženy 

do příloh. 

Pouze některé pověsti, které byly výzkumem získány by bylo možné využít při 

práci s dětmi v mateřské škole. Veškeré pověsti byly roztříděny na skupinu pověstí, 

které lze využít v mateřské škole a které naopak nelze využít. Pověsti jsou řazené podle 

abecedy. 

 

 5.2 Soubor pověstí z regionu Písecko 
Pověsti byly získané metodami nestandardizovaného rozhovoru, excerpce 

publikace a v neposlední řadě pomocí zaslaných rukopisů. Tato podkapitola uvádí 

19 pověstí, které se týkají města Písku. Nachází se zde pověsti o založení města, 

o vzniku názvu města Písek, ale také zde nalezneme pověst, vyprávějící o dnes již 

nejstarším dochovaném kamenném mostě v České republice, který se v Písku nachází. 

Za dominantu města může být považován i Václavský kostel, ke kterému se váže také 

jedna z pověstí. O Písku jsou proslulé nejen historické pověsti týkající se staveb, ale 

jsou zde zastoupené i vyprávění o nadpřirozených bytostech, duších nebo například 

o posledním Píseckém katovi. Průměrný rozsah pověsti je 150 slov. 

 

 5.2.1 Pověsti vhodné pro práci v MŠ 

 
I. Bohatý Písek 

V těch letech byla v Čechách velká hojnost obilí, takže chléb byl pro každého. 

I dali se mnozí na hledání drahých kovů, zejména zlata, které se v potocích a řekách 

nalézalo. Sešli se také rýžovníci u jedné bystré vody, kde mnoho zlata v písku nalezli. 

Usadili se zde a pilně rýžovali. Z té osady město vzniklo, kterému dali jméno Bohatý 

Písek. A bylo to naleziště tak mocné, že tři rýžovníci za jediný den hřivnu zlata 

nashromáždili.  
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II. Bohatý Písek 

Tato pověst byla nahrána 18.5.2021 v Drahonicích a byla převzata od ženy ve 

věku 22 let. Následně byla přepsána beze změn. 

Když jsem jako malá jezdívala v létě za tetičkou, vyprávěla mi teta pověst 

o tom, proč se říkalo Písku, že je bohatý. Prý tehdy byla v Čechách veliká úroda obilí, 

a tak si každý kdo chtěl mohl upéct chleba. Chleba prý považovali za symbol života, 

a dokonce za něj lidi platili i zlatem. Protože bylo hodně obilí, tak se lidi pokoušeli 

hledat drahé kovy, hlavně tedy zlato. Zlato lidé nacházeli v potocích a řekách. Jednou se 

sešli rejžovníci zlata u jedné velké vody. A v té vodě, v Písku našli mnoho zlata a na té 

vodě, kde měli osadu vzniklo město a tomu městu dali jméno bohatý Písek. Jméno se 

odvodilo právě od bohatého naleziště zlata. 

 

III. Hradišťský vrch  

Hradišťský vrch, tyčící se nad Pískem v nadmořské výšce 478 metrů nad mořem 

je doprovázen pověrami, které se sice nedostaly do literární podoby, nicméně ve své 

ústní podobě se dochovaly dodnes. Jakožto jeden z nejvyšších bodů v přímém okolí 

zlatonosné řeky Otavy, bývá Hradišťský kopec ústní tradicí často zmiňován jako místo, 

odkud v minulosti lidé dohlíželi na bezpečí svého podnikání v povodí. S tím, podle 

lidové tradice je spojené hromadění majetku právě v místech Hradiště. Tyto pověry 

přivedly do lokality nejen hledače pokladů, ale také místní archeology, kteří zde 

zaznamenali nemalé množství nálezů, které onu pověst pomohly přifouknout. Mezi 

výrazné osobnosti jihočeské archeologie pátrající v prostorách Hradiště patřili Josef 

Ladislav Píč, August Sedláček, Bedřich Dubský, Peter Braun, Jiří Fröhlich, Jan 

Michálek a další. Krom množství římských spon, paleolitického a neolitického nářadí, 

zde došlo k potvrzení trvalého osídlení doby bronzové. Asi nejznámějším nálezem je 

pak nález mohyly, uvnitř které se mimo jiné nalezla Etruská bronzová konvice s mísou 

datovaná do 5. století před Kristem. Všechny tyto nálezy zmíněnou tradici jen 

podpořily. 

 

IV. Jelení most 

   Za starých časů se dávala stavbám prostá jména. Od vhodné polohy, od místní 

události a třeba i po zvířeti. V počátcích města Písku se kolem rozkládaly hluboké lesy. 
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Když Písečané dokončili svůj proslulý most, neměli pro něj ještě jméno. A co se 

nestalo. Z blízkého lesa sem zabloudil jelen a poplašen lidmi přes most přeběhl. Tak 

měli v Písku Jelení most. 

 

V. Jelení most 

Tato pověst byla nahrána 10.3.2021 v Písku a následně beze změn přesána. 

Pověst jsem převzala od ženy ve věku 35 let. 

Tak jednou z nejznámějších pověstí, kterou ti vlastně asi řekne každej Písečák, 

tak je pověst o našem kamenném mostě, mostu kterej vlastně se jmenoval dřív jelení 

most a bylo to, protože když ho tam postavili vlastně tak se řeklo, že se pojmenuje nebo 

dřív se to dělalo že se jako pojmenuje po člověku nebo osobě která po něm jako první 

přejde. Jenomže než po tom stihl přejít nějaký člověk po kterém by se to jako 

pojmenovalo, tak z lesa vyběhl nebo vyskočil tam někde z lesa jelen a vlastně jelen byl 

první kdo ten most jako by přeběhl, takže proto se tomu vlastně říkalo jelení most, takže 

to je asi jako nejznámější. Pak ještě se vyprávělo o našem mostě něco podobnýho jako 

se říkalo o Karlově mostě v Praze, něco s vajíčkama a mlíkem, ale to už pořádně 

neznám ani nevím, jestli je to pravda, a to je asi všechno co vím o pověstech z Písku.   

 

VI. Kostlivec na věži 

Z dávných časů, kdy se kolem chrámu Narození Panny Marie v Písku rozkládal 

hřbitov, pochází pověst o kostlivci. Měšťané si tenkrát vyprávěli, že u kostela straší 

neznámý nebožtík. Jindy viděli kostlivce, jak se po zavírací hodině dobývá do jedné 

z krčem. Zkrátka nepokojný duch dělal psí kusy a alotria, a to kvůli kletbě. Kdysi, ještě 

jako živý muž, nepomohl při požáru v Písku svým sousedům a ti uhořeli. Za trest neměl 

po smrti pokoje a pomohlo by, kdyby jeho pozůstatky podruhé někdo pořádně pohřbil. 

Lidé se báli chodit rajonem tohoto strašidla, až hlásný, který vyvolával v klidných 

dobách čas a v případě požáru či blízkosti nepřátel oznamoval poplach, našeho ducha 

pozlobil. Jednou, když kostlivec odhodil svůj rubáš, strážný nelenil a sotva byl kostlivec 

pryč, sebral ten rubáš a hajdy s ním na věž. Když se naše strašidlo chtělo pak vrátit do 

hrobu, rubáš nikde. Děsně kostra zavyla a jakoby po čuchu, začala se soukat na věž. 

Skříp, skříp, drhly kosti o kamení. Šlo to ztuha, a tak když se ukázal na východě první 

paprsek slunce a zakokrhal první kohout, kostlivec ještě nebyl nahoře, kde se hlásný již 
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začal bát. Jakmile kohout dokokrhal, kostlivec se zřítil dolů a zbyla z něj jen hromádka 

kostí. Právě tudy jel rozespalý pohodný k jedné chcíplé krávě, a tak přihodil kosti na 

vůz. Když krávu pak za městem zakopával, přišel kostlivec dospod. A protože kráva 

byla pořádně těžká, už se nemohl vyškrábat příští noci ven a klatba pominula. Jen 

hlásnému zůstal na památku rubáš. Který prý měl léčivé účinky, a tak byl postupně 

rozstříhán na kousky.  

 

VII. Ohniví psové písečtí 

Jednou se jeden malý učedník učil u mistra Hanzla při budějovické cestě. Práce 

se protáhla do nočních hodin a když uklidili dílnu, hlásila se půlnoc. Chlapec si to 

namířil domů do Rybářské ulice. V pražské bráně musel požádat vrátného, aby ho pustil 

do města. V křivolakých uličkách bývala pořádná tma a když zahnul k Fanfulům, kde 

bývala branka k řece, kde se vzali, tu se vzali dva ohniví psi kouleli děsně očima 

a sápali se na vystrašeného učedníka. Ten se dal do takového křiku, že zburcoval celou 

ulici. Když mu lidé přiběhli na pomoc, ti strašidelní psi se vrhli i na ně. Po chvilce se 

rozplynuli v místech, kde bývala Cafourků zahrada.  

 

VIII. Panna Maria písecká 

Mladík jménem Causalius studoval v Praze. Chodíval zpívat na kůr v klášteře 

v Emauzích. Jednou se procházel v klášterní zahradě a uviděl díru ve zdi. Přišel blíže 

a zjistil, že je tam úkryt a v něm objevil obraz Panny Marie. S radostí s ním běžel 

k představenému knězi. Ten obraz uschoval. Když milý Causalius skončil svá studia, 

chtěl coby syndikus najít své místo ve městě Písku. I vyžádal si obraz na památku. 

V Písku jej ve svém bytě uctíval a měl tam zavěšený. Když přišla jeho poslední 

hodinka, daroval v závěti tento obraz chrámu děkanskému. K tomu připojil, že často 

byly jeho prosby před obrazem vyslyšeny a zázraky se děly. Od té doby je obraz Panny 

Marie v chrámu a mnozí písečtí se k němu v těžkých chvílích utíkají. 

 

IX. Poslední písecký kat 

   Před dávnými časy žil poslední písecký kat. Jak bývalo zvykem nesídlil mezi 

počestnými měšťany, ale v jedné blízké vesničce. Za ta dlouhá léta však popravil jen 
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sedm lidí, neboť města postupně ztrácela „právo popravčí“. A protože práce bylo málo, 

stal se také pohodným, ba i políčko si obdělával. Jako osoba temná měl blízko 

k čarování. Kdo vyhnal dobytek na jeho pole, se zlou se potázal. Kat zakopal pod práh 

pár hrstí nesežraného obilí a za několik dní tu byl soused, že mu dobytek onemocněl. 

Starý kat ho poučil, že má mít více v úctě cizí majetek, a krávy mu uzdravil. Jindy se 

rozmohl po okolí dobytčí mor. Kat a pohodný v jedné osobě nakládal na vůz uhynulý 

kus a tu děvečka z toho dvora přihodila na korbu staré koště a řekla: „Když jde kráva, ať 

jde i koště.“ Bylo to pořekadlo proti moru. Kat se na děvečku úkosem podíval: „Holka, 

holka, jen aby ti ouzko nebylo.“ A opravdu. Za pár dní k němu ta děvečka přišla celá 

bolavá. Otekly jí ruce až po lokty. Kat jí napomenul, že se mu nemá plést do řemesla 

a ruce jí vyhojil. Když poslední písecký kat zemřel, vzal s sebou do hrobu všechna ta 

podivná tajemství, která se jeho řemesla týkala. Jen katovské náčiní nechal svým 

potomkům na památku. 

 

X. Pozvání k nebeské cestě 

V časech, kdy hrdelní právo vládlo nad Pískem, stávalo v místech, kde se říká 

Na spravedlnosti, zařízení popravčí. I byla jednou odsouzena žena jménem Anna 

Mýdlová. Kaplan, který ji připravoval na poslední cestu, ji poprosil, aby mu přišla 

povědět, jak je na onom světě, a ona mu to slíbila. Když nebohé usekl kat hlavu, ta 

hlava ještě chvíli sama zpívala nábožnou píseň. Po popravě, třetího dne, když odbila 

dvanáctá hodina půlnoční, objevila se v kaplanově pokojíku bílá postava. Vyděšený 

kaplan uslyšel toto poselství: „Jsem tu podle slibu svého a věz, že na onom světě je lépe 

než zde, také soudci světští se nemohou rovnat soudu božímu, však se sám přesvědčíš." 

Po třech slovech zmizela a třetí noc sám kaplan zemřel. 

 

XI. Proč prší vojákům do pochodu 

Chodil zase Pán Ježíš se svatým Petrem po Čechách a přišli do Písku mezi 

vojáky. Protože život vojenský, život veselý, žádali vojáci svatého Petra, aby jim zahrál 

na housle, které sebou nesl. Když prý nezahraje, dostane na pamětnou. Co měl chudák 

svatý Petr dělat, hrát musel. Když tu vojenskou posádku opustili a šli dále, rozhodl se 

Pán Ježíš zpupné vojáky potrestat. I ustanovil, aby vždy, když vojáci někam mašírují, 

pravidelně pršelo. 



31 
 

 

XII. Proradná primátorova dcera 

Za časů nepokojů a válečných přepadů byl píseckým primátorem měštěnín 

jménem Švantl. Ten měl krásnou dceru pánského vychování. I stalo se, že k hradbám 

města přitrhla cizí vojska a dlouho před Pískem ležela. Písečtí se totiž udatně bránili, 

a tak mohla pomoci jen zrada. Dcera často s otcem po Hradbách chodila, takže se 

v rozložení sil již dobře vyznala. A protože uměla také německy, sešla se tajně v noci 

s mladým velitelem Císařských. Ten jí odměnu, ba i svou ruku nabízel, jen aby mu 

slabé místo v obraně města ukázala. A ona opravdu své město zradila. Zemdlení písečtí 

již sami začali vyjednávat s nepřítelem o čestný mír, když tu v noci s cizí vojáci dostali 

dle rady primátorovy dcery skrze hradby do města. Začalo hrozné drancování, 

mordování a paličství. Císařský generál Huerta pak byl svědkem svatby zrádkyně 

s mladým velitelem. Ale všeho dočasu! Stavovská vojska opět města dobyla do svých 

rukou a císařští vzali nohy na ramena. Byl zaveden soud se všemi zrádci. Na náměstí při 

pranýři ta dívka dokonala v rukách katových svůj mladý život. 

 

XIII. Půlnoc s duchem 

Na píseckém statku zvaném Drátovna vládl asi před 150 lety její obhroublý 

majitel. Jednou zbil svého čeledína tak, že čeledín zemřel. Po nějakém čase se začal 

duch mrtvého čeledína zjevovat svému vrahu, panu Drátovskému. Nic, dočista nic 

nedělal, jen docela tiše sedával u jeho lůžka. Po několika probdělých nocích se 

vyděšený pán svěřil svému příteli, který byl důchodním u lesního úřadu. Prosil jej na 

kolenou, aby strávil noc s ním. Důchodní svolil a na tu vartu si s sebou vzal loveckou 

pušku. Do jedenácté hodiny se nedělo nic. Ale jen odbilo, Drátovský přiškrceným 

hlasem volá: „Už je tu! Vidíš, támhle stojí!“ Ale důchodní neviděl nikoho. „Proboha, 

střílej,“ hroutí se Drátovský. Důchodní naslepo střelil na místo, kam Drátovský 

ukazoval. Ta hrůza! Duch se vrhl na důchodního a začal jej rdousit. A hned znělo volání 

o pomoc, celý statek se seběhl, ale co platno. Pan důchodní vyvázl polomrtev a z toho 

leknutí se roznemohl. Blouznil, všude viděl duchy a nakonec umřel. A brzy po něm 

i pan Drátovský. 

 

 



32 
 

 

XIV. Říční pocta českým králům 

   Pro naše časy zachovali nám kronikáři zvláštní událost. Toho dne, kdy zemřel 

český král Václav, toho jména druhý, od půlnoci až do tří hodin z rána řeka Otava svůj 

tok zastavila, ba, jako by se ke svému prameni chtěla navrátit. Ještě více se řeka ulekla, 

když zemřel Václav III. a tím rod starodávný, rod Přemyslův vyhynul. 

 

XV. Václavský kostel 

Pověst týkající se kostela svatého Václava patří také do té kategorie, která se 

nepřenesla z ústní podoby do podoby písemné. Kostel se nachází v jižní části 

Václavského předměstí města Písku. Je nutno dodat, že toto místo bylo historicky velice 

dlouho od samotného města odděleno. V dobových listinách a novinách se často 

zmiňuje jako lokalita svatého Václava u Písku. Toto vyčlenění pak podtrhla stavba 

čtyřproudého průtahu městem. Zmíněné důvody osvětlují, výlučnost tamních obyvatel 

a vznik pověr, které se jinde po Písku netradují. Zmíněný kostel je doložen k roku 1378, 

nicméně zmínky o Starém Písku a o sídle majícím kostel pocházejí z listiny Václava I. 

z roku 1243. Zajímavostí tohoto kostela je množství fresek. Za zmínku stojí každá 

z nich, nicméně pověst se týká té, která se nachází v sakristii. Interpretace tohoto výjevu 

se různí. Nejčastěji je výjev spojován s gordickým uzlem, objevují se však názory, které 

vyzdvihují podobu ornamentu s keltskými motivy. Vzhledem ke keltskému osídlení 

okolí pak tato interpretace může vést k domněnkám, že kostel mohl vzniknout v místech 

dřívější sakrální stavby.   

 

XVI. V nebíčku aneb U anděla 

   Na Malém náměstí (dnes Alšovo) stál uzounký domeček, kde se říkalo 

V nebíčku. V tom domě bydlel jeden písecký měšťan, který měl hezkou dceru na 

vdávání. Jmenovala se Aninka a byla zakoukaná do chudého krejčího, který žil na 

podnájmu v podkroví ve stejném domě. Tak tak živil sebe a svou matku, která si ještě 

musela přivydělávat posluhami. Jak to bývá, otec nerovnému vztahu nepřál, a tak se dvě 

srdce často rmoutila. Přišel čas Velikonoc se svým tajemstvím i mocí. Náš mladík se 

vrátil na Velký pátek z kostela domů a šel spát. A tu se mu zdál zvláštní sen. Přišel 

k němu anděl a ukazoval prstem dolů. Krejčí vstal a šel za andělem, až se dostali do 
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sklepa, kde se nad jedním místem anděl zastavil a zmizel. Po vzkříšení na Bílou sobotu 

v noci se vše opakovalo. Mladík usnul, Anděl přišel, ve sklepě nad jedním místem, kde 

stála bedna s bramborami se rozplynul. To už bylo divné. Příští noc Krejčí potichu vstal 

za lopatu a svíčku a nepozorovaně se šel do sklepa. Tam od sunul bednu a dal se do 

kutání. Najednou něco zadunělo a před užaslým mladíkem se objevila malá okovaná 

truhla. Když jí otevřel byla plná stříbrných grošů. Místo opět upravil, jak bylo 

a truhličku si odnesl. Od té chvíle začal s novou chutí provozovat své řemeslo. Přijal 

učedníky, objížděl jarmarky, vedl jsi šikovně. Za krátkou dobu si tak polepšil že si mohl 

vést svou milou Aninku k oltáři. A tak domek dostal svůj nový název U anděla. No 

řekněte, U anděla nebo V nebíčku, já myslím, že je to totéž. 

   

XVII. Založení města 

Tato pověst byla nahrána 20.3. 2021 ve Strakonicích a přepsána přesně beze 

změn. Převzala jsem ji od ženy ve věku 24 let. 

Pověstí o Písku moc neznám, jedinou, kterou mi jednou babička vyprávěla, už 

ani nevím, v jakým to bylo kontextu, ale bylo to o založení našeho města. Jestli si dobře 

vzpomínám tak se jednalo o to, že u Otavy, jako u řeky stály nějaký dvě malý 

chaloupky, kde bydleli chudí lidi, kteří si vydělávali chytáním ryb. Dokonce mi říkala 

jméno toho jednoho obyvatele té chaloupky, a to byl asi Dobromil, nebo možná 

Dobroslav. Byl to hodný chlap a měl dva syny a jednu dceru, to jméno mi taky babička 

říkala, ale to si nepamatuju. A té druhé chaloupce bydlel moc chytrý muž, který 

rozdával moudré rady rodině, ale i sousedům. Jednou právě tento chytrý muž potkal lidi, 

kteří šli z práce a nadávali, že dostali, jak by se teď řeklo vyhazov. On jim řekl, že co 

jim jejich zaměstnavatel odepřel jim bůh vrátí. Vzal je k řece, kde jim ukázal v písku 

lesklá zrnka, což bylo, jak už asi víš zlato. Všichni tomu chytrému chlapíkovi děkovali. 

Naučili se vlastně dneska už známému rýžování, víš, jak se tu rýžuje při oslavách. 

Potom se to o zlatě mezi lidmi rychle šířilo no, a proto se sem ty lidi stáhli. A začlo se 

budovat město kolem řeky, která právě zlato nesla a po písku ve kterém našli lidé zlato 

se město jmenuje, babička povídala, že se říkalo, že se městu říkalo i Zlatý Písek.  
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5.2.2 Pověsti nevhodné pro práci v MŠ 
Tyto pověsti byly získané dne 26.3. 2021 z rukopisů od muže ve věku 30 let 

a byly získány pomocí rukopisu. Tyto pověsti pocházejí pouze z vyprávění a nemají 

umělecké zpracování. První pověst je pro děti příliš vulgární a druhá pověst je pro 

dětského posluchače příliš krutá. 

 

XVIII. Kozlovna U Plechandy  

Před pár lety v jihočeském městě Písku vznikla hospoda/restaurace nesoucí 

název Kozlovna U Plechandy. Někdy za první republiky na tomto místě stávala 

hospoda, jejíž název už nikdo neví, protože se jí po čase začalo říkat U Plechandy, a to 

jí zůstalo dodnes. Podnik měla provozovat hostinská, která souložila s návštěvníky tak 

často, že jí musela mít plechovou.  

 

XIX. Rybník Šarlák 

V průběhu třicetileté války byl Písek třikrát obsazen a jeho obyvatelé byli 

vyvražděni. Podle pověsti krev zavražděných měšťanů stekla do rybníka za městem, 

který se zbarvil krví a od té doby se mu říká Šarlák. Tento rybník se v současné době 

nachází u autobusového nádraží. Dále se traduje, že pár píseckých obyvatel masakr 

přečkalo, když se schovali pod Václavským jezem. K vymlácení města máme doklady 

nejen v historických pramenech, ale také na poli archeologickém. Při renovaci bakalářů 

u kostela, bylo odkryto několik masových hrobů a několik hrobů příslušníků 

francouzské armády. 
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6 Ukázka zpracování vybraných pověstí pro řízenou 

činnost v MŠ 
 

Tato kapitola je zaměřena na konkrétní úpravy pověsti pro dětského posluchače 

ve věku 4–5 let. Jedná se především o drobné změny, které napomohou tomu, aby děti 

pověst pochopily.  

K těmto úpravám byla zvolena pověst Jelení most, protože kamenný most je 

dominantou města Písek a děti ho dobře znají. Dokonce ho mohou navštívit a číst si 

pověst přímo na místě, nebo si na místě o pověsti povídat. Původní znění pověsti je 

doslovně převzato z knihy Ondřeje Fibicha, Prácheňský poklad: Pověsti z Písecka, 

Strakonicka a Pošumaví. Tato pověst se také objevila v pověstech, které byly získány od 

Píseckých obyvatel, konkrétně od ženy ve věku 34 let.  

Jako druhý příklad byla zvolena pověst Bohatý Písek, která vypráví o tom, jak 

město vzniklo a proč se mu dříve říkalo Bohatý Písek. Tato pověst by se dala propojit 

s procházkou kolem řeky Otavy, ve které se během Píseckých oslav rejžuje zlato. 

Poslední pověstí, která byla využita k ukázce adaptace je V nebíčku aneb 

U anděla. Tato pověst vypráví o úzkém domě, který se nachází na Alšovo náměstí. 

V tomto domě žil bohatý měšťan, který nepřál lásce jeho dcery s chudým krejčím, oba 

se velice trápili, než právě anděl krejčímu poradil, kde v domě hledat poklad. 

 

6.1 Adaptace pověsti Jelení most   
           
Jelení most (původní verze) 

Za starých časů se dávala stavbám prostá jména. Od vhodné polohy, od místní 

události a třeba i po zvířeti. V počátcích města Písku se kolem rozkládaly hluboké lesy. 

Když Písečané dokončili svůj proslulý most, neměli pro něj ještě jméno. A co se 

nestalo. Z blízkého lesa sem zabloudil jelen a poplašen lidmi přes most přeběhl. Tak 

měli v Písku Jelení most. 
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Jelení most (adaptovaná verze)  

Před hodně, ale hodně dávnými časy si postavili Písečané, tedy obyvatelé města 

Písku, krásný, obrovský kamenný most. Tento most můžeme v Písku vidět dodnes 

a umožňuje nám, dostat se z jedné strany řeky Otavy na druhou. Dnes mu většina z nás 

říká most kamenný, nebo nejstarší kamenný most v Čechách. Nemá žádné speciální 

jméno, ale nebylo tomu tak vždy! Dříve se našemu mostu říkalo Jelení most. A dnes 

vám děti povím příběh o tom, proč tomu právě tak bylo. Za starých časů se stavbám 

dávala obyčejná jména. Například po místě, kde se stavba nachází, nebo podle události, 

která se na místě odehrála, anebo právě po zvířeti. Ale proč zrovna jelen? To se takhle 

jednoho krásného odpoledne položil na most poslední kámen. Všichni jásali a volali 

„Hurá, hurá.“ Slavilo se, jedlo, pilo. Konečně se mohli potkávat lidé z obou stran řeky, 

aniž by potřebovali loďku nebo vor. Protože v té době, ne každý na takovou loďku měl 

peníze. Když tu během slávy někoho napadlo, že jejich most nemá jméno. Dlouho se 

řešilo po kom se most pojmenuje, ale né a né se domluvit. Tak hlavní stavitel rozhodl, 

že se most pojmenuje po tom, kdo první celý most přejde z jedné strany na druhou. 

Jenže než se tak stačilo udát, z nedalekého lesa vyběhl jelen. Celý vyplašený běhal po 

mostě ze strany na stranu a hledal kam by se schoval. V samém zmatku byl právě jelen 

první, kdo přeběhl most z jednoho konce na druhý. A bylo jasno! Od té doby se mostu 

říkalo Jelení most.  

 

Navrhované aktivity:  

a) Posloupnost děje/ převyprávění příběhu 

Pomůcky: karty s obrázky 

Popis činnosti: Dítě má za úkol seřadit obrázky podle toho, jak se děj odehrál. 

Následně mohou obrázky sloužit k tomu, aby dítě děj převyprávělo. Karty s obrázky 

mohou dopomoci k držení dějové linie. 

Cíl: Cílem je u dítěte procvičit paměť a pochopení posloupnosti děje. 
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b) Cesta přes město (opičí dráha) 

Pomůcky: kladina, švihadlo, obruče, tunel, podložky ve tvaru květin, kužely 

Popis činnosti: Pedagog, nebo děti samotné připraví opičí dráhu, která bude 

představovat cestu jejich městem. Tuto opičí dráhu si každé dítě projde a následně 

u stolečku překreslí na papír. 

Cíl: Tato aktivita rozvíjí u dětí hrubou motoriku. Následné překreslení procvičuje 

paměť, orientaci v prostoru a na papíře. 

  

c) Stavby z kostek podle předlohy 

Pomůcky: molitanové kostky, předlohy staveb 

Popis činnosti: Dítě má za úkol postavit stavbu podle předlohy, která mu je 

předložena.  

Cíl: Dítě rozvíjí prostorovou představivost a dokáže plán stavby zrealizovat pomocí 

3D modelu. 
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6.2 Adaptace pověsti Bohatý Písek  
 
Bohatý Písek (původní verze)  

 V těch letech byla v Čechách velká hojnost obilí, takže chléb byl pro každého. 

I dali se mnozí na hledání drahých kovů, zejména zlata, které se v potocích a řekách 

nalézalo. Sešli se také rýžovníci u jedné bystré vody, kde mnoho zlata v písku nalezli. 

Usadili se zde a pilně rýžovali. Z té osady město vzniklo, kterému dali jméno Bohatý 

Písek. A bylo to naleziště tak mocné, že tři rýžovníci za jediný den hřivnu zlata 

nashromáždili.  

Bohatý Písek (adaptovaná verze) 

Před dávnými a dávnými lety, kdy v naší zemi vládl ještě pan král, zrodila se 

v našem kraji obrovská úroda obilí. Z obilí se děti vyrábí mouka a z mouky chleba. 

A ten byl pro lidi v té době velice důležitý, protože lidé v té době neměli tolik peněz 

a ani takovou možnost si nakoupit jídlo jako my teď. Většinu jídla si zvládli doma 

udělat sami. A protože měli mouky, chleba i obilí dostatek, měli čas na objevování 

nových věcí. Většině lidí se zachtělo drahých kovů, zejména zlata, které se v potocích 

a řekách dalo najít. Nebylo to ale jednoduché, používali se k tomu speciální kovové 

talíře, kterými se točilo ve vodě a pomocí nich se oddělilo zlato od písku. Jednou se 

takhle sešla skupina mladých chlapců, kteří se snažili poklad najít u naší řeky Otavy. 

Ale pozor děti, to tu ještě naše město nestálo. Rozhodli se najít ve vodě poklad o kterém 

se vyprávělo ve vedlejších vesnicích. Chvíli to trvalo, ale protože byli chlapci trpělivý 

a nevzdávali to, poklad se jim podařilo najít. Narazili na obrovskou hromadu zlata, 

kterou použili na to, aby nové město postavili. Nemuseli ani dlouho přemýšlet, jak se 

nové město bude jmenovat. Dali mu jméno po písku, který jim přinesl veliké bohatství. 

Dali mu jméno Bohatý Písek. 

 

Navrhované aktivity: 

a) Grafomotorická cvičení 

Pomůcky: pracovní list, tužka 

Popis činnosti: Dítě má za úkol vyplnit pracovní list, na kterém jsou na dané téma 

pověsti připravená grafomotorická cvičení. 



39 
 

Cíl: Cílem těchto cvičení je rozvoj jemného svalstva ruky a koordinace ruka-oko, 

správné držení psacího náčiní a uvolnění ruky.  

  

 

b) Barevné mincové pexeso 

Pomůcky: dvojice mincí různých barev 

Popis činnosti: Mince se rozloží na koberec po třídě tak, aby na ně všechny děti 

viděly, bílou stranou nahoru a otáčí se stejně jako při hře pexeso. Úkolem dětí je 

najít dvojice barev a přiřadit je k sobě. 

Cíl: Tato aktivita u dětí rozvijí především zrakovou paměť, ale jsou při ní 

procvičovány i barvy. 
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c) Řazení zlaťáků podle velikosti 

Pomůcky: zlaťáky různých velikostí 

Popis činnosti: Úkolem dětí je zlaťáky najít a následně je všechny srovnat podle 

velikosti. Mohou být srovnány od největšího po nejmenší a nebo naopak. Dítě by 

mělo zvládnout pojmenovat nejmenší a největší zlaťák. 

Cíl: Cílem této aktivity je rozvoj základních matematických představ. Dítě si 

upevňuje pojmy malý, střední, velký; nejmenší, největší. 

  
 

6.3 Adaptace pověsti V nebíčku aneb U anděla  
 
V nebíčku aneb U anděla (původní verze) 

   Na Malém náměstí (dnes Alšovo) stál uzounký domeček, kde se říkalo 

V nebíčku. V tom domě bydlel jeden písecký měšťan, který měl hezkou dceru na 

vdávání. Jmenovala se Aninka a byla zakoukaná do chudého krejčího, který žil na 

podnájmu v podkroví ve stejném domě. Tak tak živil sebe a svou matku, která si ještě 

musela přivydělávat posluhami. Jak to bývá, otec nerovnému vztahu nepřál, a tak se dvě 

srdce často rmoutila. Přišel čas Velikonoc se svým tajemstvím i mocí. Náš mladík se 

vrátil na Velký pátek z kostela domů a šel spát. A tu se mu zdál zvláštní sen. Přišel 
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k němu anděl a ukazoval prstem dolů. Krejčí vstal a šel za andělem, až se dostali do 

sklepa, kde se nad jedním místem anděl zastavil a zmizel. Po vzkříšení na Bílou sobotu 

v noci se vše opakovalo. Mladík usnul, anděl přišel, ve sklepě nad jedním místem, kde 

stála bedna s bramborami se rozplynul. To už bylo divné. Příští noc krejčí potichu vstal 

vzal lopatu a svíčku a nepozorovaně se šel do sklepa. Tam od sunul bednu a dal se do 

kutání. Najednou něco zadunělo a před užaslým mladíkem se objevila malá okovaná 

truhla. Když jí otevřel byla plná stříbrných grošů. Místo opět upravil, jak bylo 

a truhličku si odnesl. Od té chvíle začal s novou chutí provozovat své řemeslo. Přijal 

učedníky, objížděl jarmarky, vedl jsi šikovně. Za krátkou dobu si tak polepšil že si mohl 

vést svou milou Aninku k oltáři. A tak domek dostal svůj nový název U anděla. No 

řekněte, U anděla nebo V nebíčku, já myslím, že je to totéž.    

 

V nebíčku aneb U anděla (adaptovaná verze)  

Domeček, kterému se dodnes říká V nebíčku, stál na náměstí už před dávnými 

časy. V tomto domečku bydlel jeden písecký měšťan, kterému tento dům patřil.  

Nebydlel tam však sám, ale žil tam se svou krásnou dcerou, která se jmenovala Aninka.  

Aninka byla jednou z nejkrásnějších dívek ve městě a byla zamilovaná do chudého 

krejčího, který bydlel v pronájmu v podkroví ve stejném domě. Musel živit svou matku, 

která si i tak ještě sama musela přivydělávat peníze různými prácemi, a proto byl tak 

chudý. A jak to bývá i v pohádkách, otec tomuto vztahu nepřál. Chtěl by pro svou 

krásnou dceru nějakého bohatého pána, který se o ní postará a bude ji moc uživit 

a chovat se k ní jako k princezně, a to podle něj chudý krejčí nesplňoval.  Jednoho 

večera, když se krejčí vracel z kostela domů a šel spát, protože byl unavený, zdál se mu 

podivný sen. V tom snu ho navštívil anděl, který ukazoval prstem dolů. Krejčímu to 

nedalo, vstal a šel za ním. Došli až do sklepa, kde se anděl zastavil, ukázal na místo 

v jednom z rohů sklepa a zmizel jako pára nad hrncem. Krejčí se vrátil zpátky do 

postele a spal, jako by se nic nestalo, ale další noc se vše znovu opakovalo. Mladík 

usnul, přišel anděl, dovedl ho do sklepa, kde se zastavil nad tím stejným místem 

a zmizel. To už mu přišlo divné, proto se rozhodl následující noc potichu vstát, vzal 

lopatu a svíčku a nepozorovaně se vplížil do sklepa. Odsunul bednu, která stála právě 

v rohu, ke kterému ho dvě předešlé noci anděl zavedl a začal kopat. Najednou něco 

zadunělo a před mladíkem se objevila krásná, malá, okovaná truhla. Byl velice 

překvapený a zvědavý, co v truhle najde. A jak už asi děti víte, v truhle se nacházelo 
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spousta stříbrných grošů. Místo, kde poklad našel upravil zpátky do původního stavu 

a truhličku si odnesl.  Od té chvíle začal znovu a s radostí věnovat svůj čas a peníze 

naplno svému řemeslu. Mohl přijmou učedníky, které měl už z čeho zaplatit, jezdil na 

trhy a vedl si zkrátka dobře. Za necelý rok si polepšil a mohl si pomyslet na svou 

milovanou Aninku. Aninčin otec už se svatbou neměl žádný problém a krejčí si ji mohl 

odvést k oltáři. Od té doby se tomu krásnému uzounkému domu na našem náměstí říká 

V nebíčku, nebo taky U anděla. 

 

Navrhované aktivity: 

a) Dokreslování druhé půlky 

Pomůcky: pracovní list, tužka, pastelky 

Popis činnosti: Na pracovním listu je připravený obrázek, který je nakreslený jen 

z půlky. Úkolem dětí je obrázek dokreslit tak, aby se co nejvíce podobal druhé 

polovině.  

Cíl: Cílem této činnosti je procvičení spolupráce ruky a oka. 

 

b) Vyhledávání jednoho tvaru v řadě, který tam nepatří 

Pomůcky: tužka, pracovní list 

Popis činnosti: Úkolem dítěte je najít v řadě jeden odlišný obrázek, který se liší 

pravolevým postavením. 

Cíl: Cílem této aktivity je rozvoj zrakového vnímání, konkrétně zrakové 

diferenciace. 
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c) První hláska ve slově 

Pomůcky: pastelky, pracovní list 

Popis činnosti: Dítě si nahlas říká názvy obrázků a určuje, který začíná na danou 

hlásku, obrázek zakroužkuje příslušnou barvou. 

Cíl: Tato činnost je důležitá pro budoucí úspěšnou orientaci dítěte v hláskové 

struktuře slova, která je nezbytná pro správný vývoj čtení a psaní. Cílem je rozvinutí 

sluchového vnímání. 
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Závěr 
Práce s literárním textem by se měla objevovat v každé mateřské škole. Kontakt 

s knihou je pro děti velice důležitý, dítě si tak k ní vytváří kladný vztah a prohlubuje se 

zájem o čtení. Nejvyužívanější v mateřských školách jsou pohádky a povídky. Dají se 

ale používat i méně obvyklé žánry, jako je například právě pověst. Pokud se jedná 

o regionální pověsti, u dítěte se prohlubuje vztah k místu, kde vyrůstá a žije.  

V první kapitole této bakalářské práce je blíže definováno předškolní období. 

V tomto období dochází k rozvoji většiny velice důležitých dovedností a schopností. 

Dítě se rozvijí v oblasti tělesné, sociální a kognitivní. Všechny tyto oblasti je důležité 

stimulovat a podporovat jejich vývoj.  

Druhá kapitola se zaměřuje obecně na literární text v mateřské škole. Čtení 

a práce s textem v mateřské škole má různé podoby a funkce. Nejdůležitější před 

samotnou prací je správná volba literárního textu, která se odvíjí například od tématu, 

záměru, ale především také od věku dětí, kterým je určen. Některé texty, které jsou 

nevhodné po děti, ale přesto je potřeba je použít je možné adaptovat. Mezi nejčastější 

úpravy takových literárních textů patří zjednodušování vět a vyprávění, ale například 

i vynechání, nebo vysvětlení neznámých slov.  

Následující kapitola se zabývá konkrétním žánrem, který není v mateřských 

školách tak rozšířený, ale přesto je pro děti významným prvkem. Děti pomocí pověstí 

poznávají krásy místa, kde se nacházejí a prohlubují si tak k němu. Pověst a její funkce 

V poslední kapitole teoretické části je blíže přiblížen Písecký region, konkrétně 

město Písek a jeho historie.  

Praktická část obsahuje metodologii sběru pověstí a samotný soubor devatenácti 

pověstí. Pověsti jsou rozděleny na vhodné a nevhodné pověsti. V následující kapitole, 

která je také součástí praktické části se nachází tři upravené pověsti, které jsou dále 

doplněné o aktivity. Tyto aktivity by se daly využít v mateřské škole pro děti ve věku 4–

5 let.  
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Resumé 
Bakalářská práce se zabývá sběrem a využitím regionálních pověstí v mateřské 

škole. Zaměřuje se zejména na jejich adaptace pro řízenou činnost v mateřské škole. 

Práce se skládá z části teoretické a praktické. Teoretická část přináší přehled vývoje 

dítěte v předškolním věku, seznamuje s funkcí literárního textu v mateřské škole 

a pojmy předčtenářská gramotnost. Nedílnou součástí teoretické části je vysvětlení 

pojmu pověst a její funkce. Praktická část obsahuje sběr Píseckých pověstí a ukázku 

jejich následné adaptace. Tyto adaptace jsou doplněny o vhodné aktivity k řízené 

činnosti v mateřské škole. 
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Summary  
This bachelor thesis deals with the collection and use of regional legends in 

kindergarten. In particular, it focuses on their adaptation for guided activities in 

kindergarten. The thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part 

provides an overview of child development in preschool, introduces the function of 

literary text in kindergarten and the concept of pre-reading literacy. An integral part of 

the theoretical part is an explanation of the concept of legend and its function. The 

practical part includes the collection of the legends relating to Písek and 

a demonstration of their subsequent adaptation. These adaptations are complemented by 

suitable activities for guided exercises in the kindergarten. 
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