
Slabikáře 

 

Jak suše vyznívá jejich definice ve Wikipedii! 

Slabikář je učebnice čtení ve vybraném (obvykle mateřském) jazyce určená pro žáky prvních 

tříd. 

A přitom je něčím daleko vznešenějším, neboť otevírá dětem krásu života a jeho poznání. 

Stačí se podívat do rozzářených dětských očí, které si napoprvé začnou prohlížet slabikář 

vložený do jejich ruček. 

Děti obracejí svými prstíky stránku za stránkou, aby se následně pokochaly obrázky ze světa 

dětských snů a představ. 

Takový na ně pohled přece nemůže nechat chladným žádného z rodičů, stejně jako učitelky na 

základních školách. 

Nedalo mně to, abych se nešel podívat na výstavu slabikářů z celého světa, která se v těchto 

týdnech koná v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. 

Těch slabikářů, co tam bylo k vidění… 

Nejenom mě, ale každého z návštěvníků musela upoutat přehlídka barev a neskutečného 

množství obrázků, vložených do slabikářů, záměrně doplněných písmenky či jednoduchými 

slovy a větami. 

Ano, právě tyto učebnice měly a mají naše nejmenší přivádět nenásilným ba přímo hravým 

způsobem do světa vzdělanosti. 

Tvůrci učebnic museli a musí být velmi dobrými znalci citlivé dětské duše, aby věděli, 

v kterou chvíli a jakou kresbou co nejlépe upoutat přirozenou dětskou zvídavost. 

Nesporně se to dařilo a daří, neboť se to ve slabikářích přímo hemží dětskými postavičkami 

v nejrůznějších herních situacích, většinou v sepětí se zvířátky v lůně přírody. 

Kresbičky dětí i zvířátek jsou prosté, jejich cílem je získat zájem dítěte a v propojenosti 

s písmeny a slovy obohatit jeho mysl novými, pro život nezbytnými poznatky. 

Ale musí se začínat od počátku! 

Přece i my starší si v těchto souvislostech jistě vzpomeneme na známé úvodní slovní spojení: 

„Ema má mámu, máma má Emu“. 

To, co je k nahlédnutí ve skleněných vitrínách muzea, to jsou ukázky slabikářů, pocházejících 

z celého světa.  

Z okolních zemí mě ani tak nepřekvapily, ale prohlížet si takové, které pocházejí z Bosny, 

Makedonie, Izraele, ba i z Nepálu a dalších vzdálených zemí, bylo pro mě zážitkem. 

Napadlo mě, jak se taková krajinná různorodost projevuje na tvářnosti publikací, respektive 

jejich obsahové náplni. 

Ano, vzhled dětských tvářiček na obrázcích z různých částí světa je maličko odlišný, daný 

odlišnými geografickými podmínkami v zemích, odkud pocházejí. 

Že na některých  z nich můžeme pozorovat snědší tváře dětí z tropů, anebo zešikmená očka 

malých capartů z Dálného východu, je zcela přirozené a očekávané. 

Ale děvčátka s culíky, chlapci s rozčepýřenými vlásky jsou ve všech slabikářích k vidění 

nastejno. 

Důležitější je to, že všechny obrázky, a to bez výjimky, vystihují více jak názorně dětskou 

hravost a zvídavost. 

A to je pro nás všechny poznatek nesporně povzbuzující. 

Na výstavě jsou samozřejmě k vidění i moderní exempláře těchto prvotních učebnic, ale na 

mě udělaly největší dojem ty staré ošuntělé s roztřepenými okraji, sotva držící obálkami při 

sobě. 

„Kolika jenom dětskými ručkami musely projít,“ pokládal jsem si při prohlídce otázku. 

Mnohým zajisté udělaly nesmírnou radost a umožnily tak první krůčky do náhledu 

rozmanitosti života. 

No a když jsem pak v jednom sálku uviděl i prostou, tak trochu odřenou školní lavici s taškou, 

pamatující hodně vzdálenou dobu, a vedle ní položený nakousnutý kousek chleba a jablko,  

byl jsem, upřímně řečeno, docela dojat. 

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale ty často viděné mobily a tablety u dnešní mládeže mně 

připadaly v tu chvíli tak nějak cizí, odosobněné. 

Já spíše měl v daný okamžik představu Ladovy zimní krajiny, ve které se závějemi sněhu 

brodí žáčci s taškou na zádech do vesnických škol. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Debnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cten%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mate%C5%99sk%C3%BD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BD%C3%A1k


Aby tam, v lavicích poblíž hřejících kamen, na pokyn učitele vyjímali ze svých tašek,… no 

přece slabikáře! 

Přejme si tedy, aby mezi nejkrásnější lidské zážitky patřily takové, ve kterých se oči lidských 

mláďat nemohly od slabikářů pro jejich poutavost odtrhnout!  

Plyšák pod paží by pak byl jen více či méně vkusným doplňkem…  

 

 

 
 

 


