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Úvod

Podnětem к napsání této diplomové práce mi byl vztah většiny našich žáků к četbě a také
pojetí literární výchovy většinou učitelů: nekladení důrazu na vědomé

pěstování

kultivovaného čtenářství a radosti z četby.
Vzhledem к nedostatku praktických materiálů pro práci s textem je mým hlavním
cílem vytvořit materiály, které žáky povedou к uvědomělému čtenářství, a to ve formě
pracovních listů.
Pracovní listy jsou cenným materiálem pro učitele i pro dítě. Dítěti dává prostor pro
vedenou samostatnou práci a učiteli záznam o tom, na jaké čtenářské úrovni se dítě
pohybuje. Poskytují navíc i inspiraci jak к výuce literární výchovy přistupovat.
Jako výchozí žánr jsem zvolila poezii pro děti. Na jejím příkladu prezentuji, že i s krátkým
textem lze setrvat dlouho a zároveň smysluplně. Ukazuji, jak к poezii přistupovat, a tím se
snažím otevřít dětem dveře к čítání básní pro jejich vlastní potřebu.
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Čtenářství
Proč je důležité číst
Je v našich životech četba důležitá? Proč?
Ladislava Lederbuchová v knize Dítě a kniha na tuto otázku odpovídá:

„Četbou umělecké literatury dítě zmnožuje svůj pohled na svět, obohacuje svůj vnitřní
život emocionálně a esteticky - literární obrazy podněcují představivost a fantazii čtenáře,
jsou výzvou к hodnocení zobrazovaného, provokují citové prožívání, ale formují i mravní
vědomí a racionálně podložené postoje. Silou estetického působení literárních obrazů
čtenář zprostředkovaně prožívá životní situace druhých lidí, s nimiž v duchu soucítí,
sympatizuje, pře se, nesouhlasí, lidí, jež může milovat, ale i nenávidět, do jejichž situací
nahlíží a hodnotí je - poznává tak lépe i sám sebe, spolu s hrdinou příběhu hledá a ověřuje
si i své místo v rodině, ve vztahu к příteli, ke společenství, ke společnosti, utváří si
představu o svých životních ideálech, o životních perspektivách." 1

Kultivace
Četba tedy pomáhá stát se lepším člověkem - vnímavějším vůči postojům, motivům
jednání lidí okolo sebe, rozumějícím ostatním lidem, rozumějícím sám sobě. Na tomto
základě pak může čtenář i jednat. Přemýšlí nad věcmi, nad kterými by jinak nepřemýšlel,
může si spoustu situací vyzkoušet „nanečisto", ať už racionálně nebo emocionálně. Čte o
věcech, které vyžadují hlubší vhled a úvahu a tím pracuje na své schopnosti přemýšlet.
Dobrá kniha nastoluje témata, která jsou v životě důležitá, nutí čtenáře vzít je na vědomí,
zabývat se jimi.

Aktivita a tvořivost
Správným vedením lze čtenáře vychovat, aby takovou dobrou knihu poznal a chtěl si ji i
přečíst.
Způsobů trávení volného času je dost. Děti se v nich orientují méně než dospělí; spíše
přijímají to, co je jim nabídnuto. Pokud učiní zkušenost, že čas strávený četbou může být
1

Lederbuchová, L. Dítě a kniha. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004, s. 7-8

JA.

příjemný, stane se pro ně jednou z alternativ, jak se svým volnem nakládat, a tento zvyk
jim pravděpodobně přetrvá i do budoucna.
Mohou přijít na to, že kniha je vděčný společník i z hlediska uživatelských vlastností.
Předurčují ji k tomu i mimoliterární kvality jako velikost, skladnost a uživatelská
nenáročnost.
Čtenář ji může nosit po celý den téměř kamkoliv, kdykoliv ji otevřít, vrátit se к ní. Stejně
tak ji může nabídnout svým přátelům, podělit se o ni a o svůj zážitek ze čteného, následně
zapříst diskusi, a tak kultivaci šířit dál.

Toto jsou všechno aktivní činnosti, ke kterým chceme vychovávat jak děti, tak sebe.

Prožitek
Čtenář může v knize prožívat to, к čemu by se sám nedostal. Díky zkušenostem z knihy
může mít představu o situacích, které ho mohou potkat a následně už si tvoří povědomí,
jak se v nich zachovat.
Kniha nám dává nahlédnout do života druhých a zjistit, že i oni prožívají podobné či stejné
věci jako my. A naopak, nahlíží do oblastí, kde by nás o různosti názorů nenapadlo ani
přemýšlet, natož se problémy pokoušet vidět z jiného pohledu.
Čtení nám tedy dává porozumět nejen nám samým, ale i lidem v naší blízkosti a poznat
názory lidí, se kterými se třeba ani nikdy nesetkáme.
Čtení,

které

vede

к výše

zmíněným

možnostem,

se

musíme

naučit.

Ke

nich

bychom

neporozuměli

čtení

s porozuměním je třeba používat vhodné strategie.
Můžeme

jich

používat

buď

podvědomě

(bez

jednoduchému textu), nebo se s nimi seznámit a záměrně je používat.

ani

Cíleným,

promyšleným rozvojem těchto strategií dosáhneme kvalitnějších čtenářských dovedností.
Proto je důležité, aby se s nimi žáci ve výuce vůbec seznámili a používali je - už proto, že
nejsou klíčem к pochopení pouze krásné literatury, ale к celému procesu vzdělávání.

4

Čtenářství ve škole
Aby si mohl čtenář knihu vychutnat a aby mu mohla být předmětem poznání, musí do ní
umět proniknout.
K tomu by mu měl ve škole pomáhat učitel, obeznámený s procesy učení, porozumění.
V českém prostředí se oblastí dějů v mozku a jejich využíváním ve výchovně vzdělávacím
procesu zabývá sdružení Kritické myšlení. Vychází z kognitivního přístupu к recepci:

„K porozumění textu dochází teprve tehdy, když informace získané z textu umíme
vysvětlit a propojit s našimi dosavadními znalostmi a zkušenostmi. Četba spočívá ve
zvolení vhodné strategie. Zvolená strategie není použitelná jednou provždy, a l e j e nutné ji
volit v souladu se zkušenostmi a znalostmi uloženými v naší dlouhodobé paměti.

Úkolem školy je, dle H. Košťálové (2005), naučit žáky tyto strategie vědomě používat, a
tak se stávat postupně vědomými čtenáři, kteří zároveň jsou i čtenáři vědoucími.
Vědoucími v t o m smyslu, že dokáží sami u sebe odhalit, kdy textu rozumějí a kdy ne.
Neporozumění je neodrazuje od čtenářství. A dokáží volit takové postupy, které jim
otevřou uspokojivé porozumění čtenému - uspokojivé pro ně samé v konkrétní chvíli
jejich života (s aktuálními zkušenostmi, zážitky, potřebami, otázkami).

Zběhlí čtenáři používají zpravidla následující základní strategie:

•

strategie spojitostí: vytvářejí si v hlavě spojení mezi tím, co už znají, vědí, a
novými informacemi, na které narážejí v textu;

•

strategie tázání: kladou otázky sami sobě, autorovi, s nímž se setkávají; textu, který
čtou;

•

strategie vysuzování: vysuzují v průběhu čtení a po něm;

•

strategie významu zjišťování významu informace: rozlišují, které informace jsou
v textu důležité a které méně;
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strategie syntetizování: obratně propojují informace uvnitř textu a napříč různými
texty a čtenářskými zkušenostmi;
strategie korekce: upřesňují a opravují omyly ve vlastním porozumění;
strategie

monitoringu:

sledují

v průběhu

cesty,

nakolik

jejich

dosavadní

porozumění odpovídá vývoji textu." 2

Učitel by měl tedy volit ve výuce takové činnosti, které к výše jmenovaným postupům
povedou.
Pokud žák zjistí, že kniha dokáže odpovídat na jeho otázky (vyslovené či nevyslovené), že
mu může být zdrojem potěšení, bude literaturu vyhledávat i vně řízeného vzdělávacího
procesu.

Rozvoj strategií porozumění textu patří do každé oblasti vzdělávání. Na prvním stupni,
kdy se děti s čtením setkávají,

se schopnosti číst učí především v předmětu literární

výchova.
Jakým způsobem literární výchovu pojmout а к jakým cílům děti vést?

Cíle literární

výchovy

Ladislava Lederbuchová v článku „Literárně teoretické poznatky v literární výchově" na
stránkách rámcového vzdělávacího programu hovoří o komunikativní koncepci literární
výchovy:
„Vzdělání a výchovu osobnosti, které by měla žáku poskytovat literární výchova jako
složka vyučovacího předmětu český jazyk, lze zhruba charakterizovat takto:

2

Jonák Z., Úloha emocí při recepci literárního díla, www.rvp.C7/clanek/74/1131

JA.

Žák by měl získat školním vzděláním schopnost číst věcnou, publicistickou, ale hlavně
uměleckou literaturu. Jeho dovednost číst by se měla kultivovat ve schopnost četby, tj.
schopnost komunikace s uměleckým literárním tvarem, včetně schopnosti reflektovat a
r
• 3
adekvátně svému věku interpretovat přímý čtenářský počin."
Porozumění textu tedy nezůstává v rámci literární výchovy, ale je klíčem ke vzdělávání
obecně. Kvalitní pojetí výuky nakládání s textem má tedy mnohem dalekosáhlejší
důsledky než jen v oblasti literární výchovy.
„Četba by měla uspokojovat jeho (žákovu) estetickou potřebu (tzv. zážitkovým čtením),
motivovat jeho čtenářský zájem o krásnou literaturu a adekvátními čtenářskými nároky
zvyšovat jeho čtenářskou kompetenci." 4

Čtenářskou kompetencí rozumíme schopnost porozumět čtenému.
Výuka ve škole by měla žákovi zprostředkovat četbu nejen přínosnou, ale především
příjemnou. Jen tak ji bude vyhledávat i mimo školu, ale především až státní vzdělávání
ukončí.

Výsledkem literárněvýchovného procesu by tedy měla být schopnost dětí interpretovat
literární dílo a jejich pochopení významu čtenářství. Tedy, aby žák čtenému porozuměl,
čtení samotné vyhledával a považoval ho za důležitou součást svého života a za
možnost jeho zkvalitnění; aby věděl, že literatura pomáhá hledat a hledá odpovědi na
životní otázky a problémy, a aby tyto odpovědi uměl v textu rozluštit:

„Krásná literatura je na světě proto, aby zušlechťovala cítění a myšlení lidí, aby se
společně prohlubovaly jejich postoje a hodnoty, a aby tedy bylo těžké jednat proti dobrým
mravům a kráse.

3
4

Lederbuchová L., Literárněteoretické poznatky v literární výchově, http://www.rvp.cz/clanek/74/444
tamtéž
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A cílem školy musí být, aby přivedla děti к ochutnání té radosti z četby a prožívání a
sdílení velkých citů a myšlenek, aby je vybavila postojem, který jim umožní po celý život
si z literatury dobývat víc a víc, a aby je naučila při sdílení postupovat tak, že se jim
prožitek a pochopení díla, sebe a světa bude dařit." 5

Použití interpretace pro účely literární

výchovy

Interpretací rozumíme práci s textem vedoucí к porozumění a rozkrývání toho, co nám
může sdělit.

„Interpretace obrací pozornost ke specifičnosti literárního sdělení. Od pouhé analýzy či
popisu, které interpretace předpokládá, se liší především hlubším vědomím

souvislostí

(kulturních, společenských, existencionálních, světonázorových apod.) Zatímco analýza
sleduje, jak je text udělán, interpretace sleduje, co text znamená. Je tázáním po autorském
záměru, smyslu díla (ať už bude pojímám jako jednotící idea nebo „partitura možností"),
případně i po jeho umělecké hodnotě. Na rozdíl od volných úvah o literatuře a pouhého
hromadění literárních poznatků je interpretace projevem oživujícího kontaktu s textem,
z konkrétního textu vychází а к němu se vrací. Promítá se v ní subjekt interpreta, jeho
znalosti, talent, metodologická orientace, historický horizont." 6

Peterka dále upozorňuje, že „interpretační

proměnlivost, oprávněná

významovou
o

r

otevřeností literárního díla, by neměla být zaměňována s interpretační libovůlí."
Dále rozlišuje typy interpretačních výkonů. Pro potřeby výchovně vzdělávacího procesu
na prvním stupni využíváme interpretaci didaktickou:

5

Hausenblas, O. Rovnováha prožitků, diskusí a znalostí v literární výchově. In Kritické listy 24, 2006, s. 4-5
® Peterka, J. Teorie literatury pro učitele, Praha: PedF UK, 2006
tamtéž
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„Didaktická interpretace je součástí vzdělávacího procesu, jejím iniciátorem je pedagog a
partnerem žák či student. Na rozdíl od vědecké interpretace má ráz interaktivní a v dobrém
smyslu eklektický; aniž nutně vytyčuje nové přístupy к poznání textu či díla, podněcuje
maximální pozorný, vnímavý kontakt s textem, literární zážitek a jeho popis, přemýšlení o
konkrétním tvůrčím činu v širších souvislostech literatury, života a světa. Pomáhá čtenáři,
který se teprve rozhlíží a mnohdy nechápe, že dílo je znakem obecnějšího dosahu, že
obsahuje více, než výslovně říká. Může mít mluvenou nebo psanou formu (diskuse nad
krátkým textem, souhrnná charakteristika díla, beseda o díle, modelové instruktivní
pojednání zkušeného pedagoga o určitém díle, např. v časopise Český jazyk a literatura)."

Dále připomíná roli učitele:
„Úspěch didaktické interpretace závisí na přiměřenosti zvoleného textu, hlavně však na
schopnostech učitele být čtenářsky a lidsky zkušenějším průvodcem četbou, formulovat
jednoduché, smysluplné a zajímavé otázky (v čítankách tzv. náměty) a vést zvědavý i
naslouchající dialog." 9

Další nastínění pojmu interpretace vztahujícího se к vyučování na prvním stupni pochází
z knihy Věry Vařejkové:

"Na cestě interpretace se budeme nacházet, dovedeme-li si klást otázky směřující dovnitř
textu, do jeho struktury, i když způsobem dílčím, bez aspirací na úplnost, ale vždycky s
pomyšlením na děti, tedy s uplatněním dětského aspektu (z didaktického hlediska přiměřenosti),

a

s

vědomím

projektovaného snažení."

náročného

cíle

svého

systematického,

dlouhodobě

10

„Bude-li dítě od prvopočátku vedeno к četbě v plném jejím významu...k tomu, aby
vnímalo všechno, co v...textu je (tedy kromě vlastního myšlenkového sdělení také
estetické hodnoty, několikerý význam jednoho a téhož prvku, možnost vlastních obměn a

8

Peterka, J. Teorie literatury pro učitele. Praha: PedF UK, 2006
tamtéž

Vařejková, V. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. Brno:
Masarykova universita, 1998, s. 76
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výkladů, jimiž každý čtenář text obohacuje a neustále přetváří)...vychováme z něho
někoho, kdo bude schopen číst mezi řádky, vnímat humornost textu, ironii a jiné slohové
prostředky, kdo bude schopen číst "několikanásobně"' 1

Při interpretaci se tedy o vyčerpávající pojednání o smyslu textu, ale o přizpůsobení
možného výkladu schopnostem, možnostem, vyspělosti těch, kterými a se kterými je text
rozkrýván. Jedná se ve svém výsledku o dlouhodobý proces, který povede ke kvalitnímu
vnímání textu a čtenářství.
Učitel by si měl v této oblasti klást dlouhodobé cíle a pojmout výuku čtení už od počátku
s vědomím oboustranné komunikace dítě - text.

Čeho by si měl být učitel při interpretaci textu vědom a z čeho následně při práci
s dětmi vycházet:

„1. Povaha znakového systému, s n i ž pracuje krásná literatura, umožňuje z hlediska
vnímatele různý výklad díla a tvůrce díla tuto eventualitu v mnoha případech záměrně
podporuje a vytváří pro částečnou nebo úplnou různost interpretace otevřený prostor.
2. Tento otevřený prostor však nemůžeme chápat jako prostor nekonečný. Je tvořen
konečným počtem znaků a jim odpovídajících znakových významů, mezi nimiž existuje
konečný počet vazeb. Tento znakový systém vytváří interpretační prostor včetně jeho
hranic.
3.

Připouštíme-li

synchronním

možnost

individuální

čtenářské

interpretace

(v

diachronním

i

smyslu) , nemůžeme na tomto základě dojít к závěru, že každá individuální

čtenářská intepretace je absolutně odlišná od interpretací jiných. Naopak, empirické
výzkumy nás přesvědčují o tom, že se individuální interpretace samozřejmě liší, ale že
v nich můžeme najít určité společné rysy...že existuje jak trend diferenciační, tak trend
integrační." 12

" Heldová, J. (1984), citováno podle: Vařejková, V. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1.
stupni základní školy. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 76
" Petrů, Ed. (1996), citováno podle: Vařejková, V. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1.
stupni základní školy. Brno: Masarykova universita, 1998, s. 77-78
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Poezie
JAK SE DĚLÁ BÁSEŇ

„Aby básník udělal báseň, musí převracet slova jako horský potok převrací oblázky, musí
je obrušovat, přebírat a pozorně sledovat, kam si vlastní váhou sedají, a teprve podle toho
je poskládat do mozaiky. Musí dát čistě a volně plynout proudu myšlenek, dopřát jim i
tiché soustředění zátočin i dravé prodírání peřejemi.
V básničce je totiž, kromě jiného, vždycky kousek hry. Kousek nezkalené radosti nad tím,
že se věci a vůně a barvy seřazují trochu jinak, než je známe ve skutečnosti, tak, aby se
překvapivě a nově zatřpytily.
Jak se tedy, u všech všudy, dělá báseň? Skládá se jako vlaštovka z papíru - buď se složí
dobře a vzlétne, nebo spadne k zemi. A jestli vzlétne, chvilku se míhá v modru, krouží a
potom v plavných obloucích klesá, až ji někdo chytí a pošle vzhůru na nový vzdušný let.
A zde jsme přišli na druhé tajemství básně: těší se s ní nejdřív ten, kdo ji stvořil, a potom i
ten, komu přilétla do ruky. Jestli ji dokázal znovu vypustit na vzdušnou dráhu, stvořil ji
vlastně novou, znovu jí vdechl život." 13

Proč budu pracovat s poezií?

Poezie vybízí к vnímání jazyka jako „ne pouhého nástroje sdělení, ale jako nástroj
ozvláštnění, prostor pro intimní zážitky." 14

Studium poezie rozvíjí „schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním
způsobem, smysluplně je používat novým způsobem, vidět nové problémy tam, kde

^Kriebel, Z. Koulej se, sluníčko, kutálej. Doslov, Borská I., Praha: Albatros, 1973, s. 169-170
Hník, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy, Nakladatelství H&H Vyšehradská s.r.o.,
2007, s. 16
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zdánlivě nejsou, odchylovat se od navyklých schémat myšlení a nepojímat nic jako pevné,
nonkonformismus a obohacování kultury a společnosti" 15

Domnívám se, že tyto složky literatury nám poezie nabízí ve zhuštěné podobě, a proto je
pro učitele vděčným polem pro jejich prezentaci a následnou práci s nimi.

Děti v mladším školním věku mají poezii rády, nebrání se jí jako ty starší, kteří v ní už
často hledají děj na úkor poetiky samotné. Je tu tedy jedinečná příležitost jim ukázat, co
vše jim báseň může nabídnout, a tím je nenápadně připravit na to, aby u ní zůstaly.
Popřípadě nezůstaly, ale až po svém uváženém rozhodnutí: „Ne každý člověk by měl číst
poezii - mnoho lidí si určitě vybere jinou četbu, a někdo ani moc nečte a raději poslouchá
nebo se dívá. Ale všichni by měli umět si vybrat: když někdo nechce číst poezii, mělo by
to být proto, že ho zajímá něco jiného, a ne proto, že ji číst neumí!" 16

„Básně (nikoli pouhá říkadla) podle Cullinanové, Scalové a Schroderové (1995)
A. přitahují zájem dětí:
•

svou citovostí - dopřávají čtenářům prožitek emocionální, jenž je bezprostřední a
jaksi méně namáhavý;

•

pointou nebo shrnujícím pohledem na konci - čtenář se může těšit, že text na konci
přinese legraci nebo stručné a pochopitelné objasnění, případně že potěší novým
pohledem

•

krátkostí řádků к četbě - verš neodrazuje svou délkou, oči ho snadno udrží jako
celek, obsahuje malý výsek informací, nabízí pauzičku po dočtení, během níž

15
Ullrich, 1987. Citováno podle: Hník, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy,
Nakladatelsvtí H&H Vyšehradská s.r.o., 2007, s. 16
16
Hausenblas, O. Interpretace básní a zodpovědnost učitele. In: Slovo o slove, Zborník Katedry
komunikačnej a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej university, Ročník U , Prešov, 2005, s.
204-210; www.unipo.sk/files/docs/pf_katedry/svk/dokument_394_317.pdf
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čtenáři dojde, co bylo sdělováno;
•

dávají dětem prostor pro hravost - hru se zvukem slov, s rýmy, s vtipnými slůvky

B. pomáhají porozumět
•

celkovou krátkostí textu - pár slok o několika verších, navíc s mezerami, dává
dojem, že lze četbu zvládnout

•

vypichují významná místa - některá slova mají svůj řádek, název, začátky a konce
slok i básně ukazují, kde je důležitá informace,

•

poskytují podněty a prostor к diskusím, к vzájemnému objasňování, к vyjadřování
názoru i myšlenky

•

otevírají prostor pro hledání, pro nejistotu v interpretaci a zbavují dítě obavy z
"chyby" 17

Co tedy hovoří pro to, abychom

s poezií pracovali

v hodinách

literatury?

Básničky stihnou přečíst i ti, kteří čtou pomaleji. Tím, že jsou krátké, dávají prostor i
dyslektikům, kteří s nimi nemusí tolik bojovat, případně se je mohou naučit nazpaměť.
Díky svému rozsahu jim básně nepůsobí takové problémy pojmout celý text. Svou
krátkostí ke čtení přitahuje.

V básni najdeme prožitek a hloubání; promyšlenou prací s ní lehce dětem ukážeme, že to
nemusí být pouhá říkačka, nebo nuda bez děje. Děti zjistí, že u pár slov se dá aktivně
setrvat dlouhou dobu a stejně pro nás báseň bude mít pořád schovaného něco nového.
Svou zhuštěností nutí к soustředění, к opakovanému čtení. Je to jednoduchý důkaz, že
zábavná věc nemusí být rychlá a nemusí jí být hodně.

17

Hausenblas, O. Poezie napříč předměty na druhém stupni. In: Kritické listy 27, 2007
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Na básni lze ukázat, jak si můžeme hrát s významy slov i s jejich formou, s tím, jak znějí, i
jak vypadají. Při recitaci kultivujeme i mluvený projev čtenáře, což je obzvlášť důležité,
když se s kultivovanou češtinou setkávají málokde.

Když dítě dostane knížku s básničkami, dárek může vyznít do ztracena v okamžiku, kdy si
s ní samo neví rady a nechá se odradit zdánlivou nesrozumitelností textu.
Proto je tu učitel, aby pomohl při postupné dešifraci. Děti získají pocit uspokojení
z objevu, předpoklad, že budou к další básni přistupovat sebevědoměji a budou už lépe
vědět, co v ní hledat, jak s ní nakládat.

Další důvody
•

Sama jsem objevila hloubání v básni teprve v posledním roce. Jsem tedy nejen plná

elánu z neznámého a neokoukaného, ale mám ještě velice dobře v paměti, co mě od čtení
básní odrazovalo, a především, čím (a jak lehce) to bylo zlomeno.
Této zkušenosti chci využít a její důsledek předat dál.

•

Dále je poezie zanedbávána samotnými učiteli. Možná, že spousta učitelů by byla

překvapena, s čím vším se může v básni setkat.
Na tuto skutečnost upozorňuje např. Ondřej Hník 18 : mnozí učitelé se práci s poezií
vyhýbají, neboť jí nerozumí, nebo ji pokládají za marginální záležitost.

•

К opomíjení poezie ještě poznamenávám, že se zřejmě jedná o obecnější jev.

V diskusích o stavu současné české poezie se často ozývají hlasy upozorňující na snížený
zájem o její četbu. Dále se na ni poukazuje (např. v eseji Jiřího Flajšara) jako na
ekonomicky nevýhodný žánr, čímž klesají její náklady a vůbec zájem nakladatelů ji
vydávat. „Od roku 1993 je kromě několika nejslavnějších básníků veškerá česká poezie
publikována samotnými autory nebo v malých regionálních nakladatelstvích." 19

18
Hník, o . Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy. Nakladatelství H&H Vyšehradská s.r.o.,
2007, s. 21
19
Flajšar, J. Kam směřují česká a americká poezie. In: Aluze, 2003; www.aluze.cz/2003_02/flajsar.php 38k
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Pokud nečtou poezii dospělí, nevedou к četbě ani děti. A vliv rodičů na děti, co se týče
výchovy ke čtenářství, je podstatný.

•

Pro práci s textem je jednodušší připravit výběr básní nežli výběr prózy -

jednoduše proto, že nemusím procházet takové množství textu a nemusím rozhodovat,
jakým způsobem a jak konkrétně volit úryvky; básně používám celé.
Lépe se plánují dílčí jednotky, je reálné, aby se vešly do školní hodiny. Tím se stávají
zhotovené materiály použitelné i pro tradiční organizaci výuky. Možná právě takové
tradiční třídy budou potřebovat tuto formu a způsob vedení práce především?

15

Pracovní listy

Proč pracovní listy?

Nejjednodušší metoda k pěstování čtenářství je vážný rozhovor nad textem. Učitel s žáky
může udržovat kontakt, přímo je vést a kdykoliv se přizpůsobovat situaci. Postava učitele
je důležitá při organizaci činností, vytváření atmosféry a vedení diskusí.

Metody práce je dobré střídat už jen kvůli ozvláštnění. Děti na prvním stupni se nedokáží
soustředit dlouho; navíc někdo se lépe soustředí při práci se slyšeným slovem, někdo při
práci s psaným slovem.
Dále, i přes všechny učitelovy snahy o zapojení všech dětí do rozhovorů budou mezi dětmi
uzavřenější typy, kterým bude vyhovovat spíše samostatná práce, či takové, kterým dlouho
trvá, než se myšlenkově naladí na potřebnou notu, a potřebují k tomu právě jistý druh
osamění. Touto formou práce se navíc pěstuje v dětech samostatnost a schopnost pracovat
a postupovat dle instrukcí, odpovědnost za vlastní výkon.

Naopak, po ukončeni

samostatné práce může navázat komunikace, sdílení se všemi formou např. prezentace, či
rozhovoru.
Při práci s PL si každý sám za sebe nerušeně zažije potřebné emoce,

projde si sám

procesem objevování, není ochuzen o radost nad svým vlastním odhalením.

Pro prvostupňové děti je obzvlášť důležitý hmatatelný výsledek: vidět své myšlenky,
prožitky, výstupy práce, jasně formulované. К těmto výstupům a pokrokům se v průběhu
roku mohou zpětně vracet.
Uvědomí si, že takový pokrok existuje i v oblasti na první pohled ne tak zřejmé, jako ve
čtenářství.

JA.

V konečném rozhovoru (prezentaci, sdílení) zjistí, jak se jeho prožitky různí či naopak
shodují s ostatními. Potvrdí si, že se na jednu věc dá dívat z různých hledisek, že ji může
více lidí prožívat různě a opět naopak - jak jsme v určitých ohledech stejní.

Pro učitele jsou pracovní listy nedocenitelnou pomocí v takových případech, kdy on sám
se chce z jakýchkoliv důvodů upozadit. Je dobré děti někam vést, za cílem, který
považujeme za správný, i za cenu, že je к němu občas trochu dostrkáme. Stejně tak dobré
je dát jim někdy volnost, ať si postupy, závěry tvoří každý sám, potrápí se s nimi.
Děti se učí pracovat podle psaných instrukcí, učí se například jak se zachovat, když zadané
práci nerozumí. Zeptá se spolužáka? Zeptá se učitele? Nebo si raději přečte zadání ještě
jednou?

Tato samostatná práce také poskytuje prostor pro soukromé rozhovory mezi učitelem a
dítětem. Učitelova pomoc směřuje přímo na žáka, který o ni požádá, nebo který ji
potřebuje. V osobním kontaktu vysloví žáci často více než před celou třídou.

Ti, kterým „nastartování mozku" nebo formulace myšlenek trvají déle, dostanou lepší
příležitost se projevit v konečném rozhovoru, kdy už své příspěvky jen vysloví.

Učiteli je výsledek tohoto způsobu práce také materiálem pro hodnocení svých žáků.

U nás se tvorbou pracovních listů zabývají například Nikola a Markéta Křístkovi. Svůj
přístup a hlediska, která při vytváření zohledňují, publikují ve svém příspěvku do knihy
„Učím s radostí"
Upozorňují, že je těžko vyrobit, předepsat recepturu na výrobu. „Jde o náročný proces, při
kterém musí být zohledněn styl vyučování konkrétního učitele, způsob jeho plánování,
v*
v 20
připravenost jeho žáků reagovat na jednotlivá zadání a podobně."
(Ve své tvorbě individualizaci pro třídu nezohledňuji. Listy nevytvářím pro konkrétní děti,
ale pro určitou věkovou skupinu.)
0

kolektiv autorů , Křístkovi, N. a M. Učím s radostí. Občanské sdružení Step by Step ČR, 2003, s. 178
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Křístkovi vytvářejí své listy dle schématu A-E-I-O-U.

Pracovní list by měl být:

- atraktivní
E - ekonomický
I - investigativní
O - organizující
U - učící"21
Schéma A-E-I-O-U je dobré mimo jiné tím, jak jednoduché je si ho kdykoliv připomenout.

Při vytváření PL zohledňují výše uvedené body. Například: A - listy by měl vypadat
přitažlivě, E - zároveň jeho výroba musí být v hranici rozumných nákladů, aby byla běžné
realizovatelná; zároveň nesmí působit hotově, musí podporovat tvořivost, myšlení z hlubin
žákova nitra.

Křístkovi u
každého bodu rozepisují, proč by měl být list takový (například atraktivní) a
jak můžeme list dle tohoto bodu připravit.
Jejich pracovní listy se týkají muzejnictví, proto nemohu jednoduše převést jejich
doporučení do okruhu, se kterým pracuji. Dále je moje tvorba odlišná v tom, že listy
nevypracovávám pro konkrétní žáky, pro žáky které znám. Nebudu na učivo nijak
konkrétně navazovat, ani jím konkrétně na nic nenavazuji, pouze mohu navrhovat způsoby
motivace či návrh na navazující činnosti, využití práce v jiných předmětech a podobně.
Pro učitele používajícího tyto listy může být výhodou nahlédnutí do cizího způsobu práce.
Může čerpat inspiraci pro vlastní tvorbu a naopak jeho reflexe a zpětná vazba mně by měla
vést
ke zdokonalování mé práce.
21
tamtéž
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Pro vytváření svých PL jsem vybrala a pro potřebu práce s poezií upravila některá
doporučení:

List by měl být Atraktivní, protože žáci budou mít pocit, že pracují na něčem důležitém a
hodnotném. Sami si jej budou chtít zachovat, budou mít pocit, že se podílejí na něčem
hezkém.
Měl by být Ekonomický, protože vede žáky samotné к úspornosti, hospodářka školy
pochválí ty, kdož je budou používat. Místo barevného tisku lze použít barevný papír
(zvolna přecházíme i do Atraktivního bodu). Může být výsledně použit i pro něco jiného třeba na výzdobu třídy.
Měl by být Investigativní. Hledám situace, činnosti, problémy, které žáky vtahují a
vzbuzují jejich údiv a pochyby.
Měl by být Organizující, protože čas obvykle věnovaný na řízení skupiny ušetřím na
individuální konzultace. Žáci budou mít při samostatné práci pocit zodpovědnosti za
vlastní výsledky a zároveň nebudou tápat v nejistotě, „co mám vlastně dělat..."
Měl by být Učící, protože vede žáky к reflexi vlastního učení a zvyšování dovednosti učit
se, jinak (dle autorů příspěvku) by mě J.A. Komenský přestal mít rád.

Pracovní listy a jejich cíle

Cíle pracovních listů se shodují s obecnými cíly literární výchovy (viz kapitola Cíle
literární výchovy).
Za hlavní záměr práce s textem kladu věku adekvátní interpretaci.

Jak bylo v kapitole dále řečeno, „četba by měla uspokojovat jeho (žákovu)

estetickou

potřebu (tzv. zážitkovým čtením), motivovat jeho čtenářský zájem o krásnou literaturu
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a adekvátními čtenářskými nároky zvyšovat jeho čtenářskou kompetenci." 22 (čtenářskou
kompetencí myslíme schopnost porozumět textu)

Zážitkové čtení vyvolávám záměrným kladením otázek směřujícími do nitra žáka; otázky
směřují na jeho zkušenosti, představy, názory. Jeho vnitřní život se tak propojuje se
čteným; souvztažňuje se, dává smysl.
Jeho čtenářský zájem je motivován jak vhodným výběrem nabídnutého textu, tak
navrženou formou práce vedoucí к porozumění a organizací práce, kdy má následne
možnost svůj prožitek a názor sdílet, i potěšením, které mu z kvalitní práce plyne.
Výše uvedené prostředky vedou к zvyšování čtenářské kompetence.

Konkrétní cíle: čtení poezie z vlastního zájmu a zkvalitnění výuky.
Děti zkušeností ze školy zjistí, že poezie mu má co nabídnout. Že i v zdánlivě
jednoduchém textu může najít potěšení, ale i hloubání, které vybízí к objevování. A
naopak, zdánlivě neuchopitelnému

textu

lze trpělivostí a pěstováním

čtenářských

dovedností a se zkušenostmi ze školy (a samozřejmě z domácího čtení) porozumět a
potěšit se s ním; jak s obsahem textu, tak s pocitem objevitelství.
Účelem je děti s poezií seznamovat, protože s ní nepřichází zdaleka tak často do styku jako
s ostatními formami literatury.

Dalším cílem PL, který se tentokrát netýká dětí, je vzbudit zájem o poezii právě u učitelů.
Kolik by jich bylo překvapeno, jak dlouho se dá s jednou básní setrvat a co vše se s ní dá
kromě procítěné recitace provádět.
Když nevzbudí zájem o poezii pro jejich čtenářskou potřebu, tak alespoň změní jejich
přístup к práci s ní. Pracovní listy se mohou stát inspirací, jak s poezií pracovat, jakými
metodami a na co se při výběru básní soustředit.

22

" Lederbuchová L., Literárněteoretické poznatky v literární výchově, http://www.rvp.cz/clanek/74/444
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Pracovní list - významná pomoc učiteli
Pro učitele pracovní list nemusí být jen hotovou přípravou na hodinu, kterou pro své žáky
použije.
Můžou mu být i podobným vodítkem jako dětem.
Proč by měl učitel na prvním stupni potřebovat takové vodítko?

Věra Vařejková ve své knize Literárněvýchovná

interpretace

uměleckého

textu na 1.

stupni základní školy upozorňuje:
„Studující oboru učitelství pro 1. stupeň ZŠ vesměs nemají - a vzhledem к divergentnímu
charakteru svého vysokoškolského studia ani nemohou mít - dostatečně spolehlivý
literárněteoretický základ pro vlastní odbornou reflexi literárního textu. V seminárních
dialozích nad složitějším textem nejednou konstatují, že je „pro děti obtížný", že si s n í m
oni sami nevědí rady, že by jej do výuky nezařadili. Na výběr textů samozřejmě mají
právo, kritérium „vyhnout se obtížnosti" by však nemělo dominovat.

Ne dost vypěstovaná schopnost adekvátně reflektovat umělecký text neskýtá - a nemůže
poskytnout - oporu pro didaktickou aplikaci vlastních pozorování, objevů, postřehů. Stává
se pak, že v textu, který je dětem prokazatelně snadno dostupný, zůstává opomenut třeba i
nápadný umělecký prvek, který chce být vnímán, má-li pětiletý proces řízeného kontaktu
s uměleckou literaturou vést ke kultivaci literárního povědomí, jinak řečeno - přiměřeného
literárního vzdělání." 23

Pokud učitelům na prvním stupni chybívá potřebná schopnost vhledu do literárního díla,
budou těžko vést své žáky tak, aby oni těchto schopností dosáhli a cíleně na nich
pracovali.
Jestliže učitel o možnostech literatury neví, pak se o její zkoumání pokoušet ani nemůže.

23

" Vařejková, V. Literárněvýchovná interpretace uměleckého textu na 1. stupni základní školy. Brno:
Masarykova universita, 1998, s. 9

JA.

V případě, že si jich vědom je, bude se před zpřístupňováním textu dětem nejprve sám
potýkat s vlastní interpretací textu.

Učit věci, kterým sami dobře nerozumíme, je vyčerpávající. Tyto nedoznalosti mohou vést
к povrchnímu přístupu к přípravě práce s textem, či ,jen" к povrchní práci s textem
samotným, nebo к přílišnému zatížení zkoumavého, ale nedostatečně vzdělaného učitele.

Pokud učitel patří к druhé a třetí skupině a je dostatečně vnímavý, v kvalitních pracovních
listech může objevit oblasti, která jsou pro něj nová, zajímavá; nad kterými by ho třeba ani
nenapadlo přemýšlet - a výsledně ho к přemýšlení přivedou.
Pracovní listy tedy mohou být zajímavé obsahem a učicí i pro samotného učitele. Mohou
mu být konkrétním příkladem, jakými způsoby s texty pracovat, jak jim porozumět. Může
ho vést к vědomí významu pečlivé přípravy práce s textem, potřeby její úmyslné struktury.
Může být inspirací pro přístup к literatuře, pro konkrétní metody řízené práce s ní.

Vytváření a používání listu
Při pojetí a tvorbě svých pracovních listů jsem se nejvíce potýkala s těmito problémy:

Základní otázkou bylo vyjasnění role učitele.
Co vše mohu/mám svěřit listu a co mohu/mám nechat na učiteli?
Pracovní list by měl být sám o sobě schopný dítě vést, ale nedá se mu svěřit úplně celý
proces práce s textem.
Potřebuje osobnost učitele pro řízení práce, osobní kontakt žák-učitel během práce,
uvedení práce a především závěrečné hodnocení (diskusi, dobrání se odpovědí (č. otázek),
důležitých myšlenek).
Pracovní list se může snažit dítě vést, reflexi mu ale nedá. Zjistit, zdali se dítě udržuje
v mezích, ve kterých se má držet, už je na učiteli. Je na něm, aby dovedl činnost zdárně ke
konci.
Učitel by neměl rušit soustředěnou práci žáků svými vstupy, ani nechat žáky, aby se rušili
navzájem.

JA.

Žák by měl (nebo by se měl učit) odpovědi na své otázky hledat v textu.

Pomocí společných debat si žáci uvědomují, že existují r ů z n é názory na d a n é t ó n a .
Poznávají možnosti pochopení textu - jaký je význam textu pro
^
text čtou a chápou ostatní spolužáci včetně vyučujícího. Prezentuj, sve zazitky z četby.
Dítě by se během práce s PL mělo v případě neporozumění obracet přímo do textu - což je
ideální případ. Zda je toho schopno, záleží ale na tom, jestli je к takové dovednost,
soustavně vedeno učitelem.
Organizace způsobu práce je na učiteli, který se rozhodne PL ve své hodině použít.

Koncepce listu
Myslím, že pokud děti nejsou na podobné formy práce zvyklé, je dobré je seznám,t
s následujícími konkrétními postupy předem. Případně může učitel vypracovat první PL
spolu s dětmi a příště už budou na tuto formu práce navyklé.
„List vás povede к hlubšímu porozumění

básni. Vypracovávejte

úkoly popořadě, abyste se

zbytečně nepřipravili o překvapení a o možnost na věci přijít samu
Pozorně čtěte otázky, které v něm jsou. Například: zde je napsáno, „ teď si přečti

celou

báseň ". Tehdy si otočíte kartičku na stole a báseň si přečtete!"
Motivace
„Teď budete pracovat s poezií. Na poezii je ale dobré se naladit.
. i
« Učitel
I ,x: tp i muze
mftfe motivovat
děti sám, před čtecí
Teď si každý vzpomeňte, kdy se vam stalo...
mouvu
aktivitou, kterou už list samotný obsahuje.

Společný začátek práci ulehčí a dětem dodá sebedůvěru, že svěřenou práci zvládnou.

Během čtení
výhoda individuální práce je ta, že si každý určí své tempo a může se do práce zabrat.
Hlasité vstupy jsou nežádoucí, ruší a vytrhávají. Případné potíže s prací by se měl uc.te
snažit předvídat před samotnou činností a děti na ně upozornit.
JA.

Když je list vypracovaný
Každý bude končit jindy. V metodickém listu pro učitele jsou návrhy na bonusové úkoly,
aby děti mohly na básni pracovat stále a skončily ve stejný okamžik - po kterém má
následovat diskuse (vyjasňování, otázky a odpovědi, hodnocení, dobrání se myšlenky,
odpovědi či otázky. Vzájemné, tolik potřebné, sdílení.)

Organizace
List ve svých úkolech nevyužívá přímo spolupráci mezi žáky. I když je tato forma prace
žádoucí, neshoduje se s možnostmi prací s listem - kvůli jeho individuálnímu zaujetí.
Každý žák bude v určitý moment v jiné fázi práce a mohli by se takto rušit, či zbytečně
nečinně čekat na toho druhého, až svou práci dokončí.
Není třeba se ale o tuto důležitou možnost sdílení ochuzovat; návrhy na společnou činnost
budou uvedeny v metodickém listu a bude na učiteli, jak si návrhy zorganizuje.
Konkrétní postup činnosti se učiteli navrhnout nedá. Krom toho, že takový postup by šel
proti všem dnešním pedagogickým zásadám, učitel sám dobře musí vědět, jak se svou
třídou pracovat, co potřebuje.

Jak zabránit tomu, aby žáci četli dopředu a zbytečně se tak připravili o překvapení,
aha moment, celkový pocit napětí a objevování a narušili tím proces učeni?
Na tento fakt budou děti upozorněny. Aby se nepodívaly na zadání předčasně, list
jednoduše na vhodném místě přehneme.
Báseň bude většinou (pokud nebude zpracována v listu po částech) vytištěna mimo list a
obrácena textem dolů.
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Vzhled listů a jeho elektronická

verze

Křístkovi upozorňují na důležitost atraktivity listu. Proto jsem se snažila používat vhodné
druhy písma, organizovat list vizuálně příjemně, doplňovat ho ilustracemi, členit ho. To
vše tak, aby vypadal přitažlivě. Zároveň jsem ale musela upřednostňovat fakt, že list ma
být použitelný pro všechny, kteří ho chtějí použít - tedy ho musím vystavět v programu,
který má к používaní každý. Proto jsem tedy zůstala u Wordu, který sice nedovoluje
přílišné architektonické prvky ve výstavbě, ale na druhou stranu i zde se dá v této oblasti
vymyslet kus práce. I v rámci tohoto programu jsem musela volit takové grafické prvky a
styly, které jsou dostupné všem verzím.

Metody a cíle práce s textem použité v pracovních

listech

Aby text, který žákům předložím, upoutal jejich pozornost a bylo mu

náležitě

porozuměno, je třeba propojovat práci s textem a vnitřní život dítěte. Toho mohu
dosáhnout vhodným tázáním směřujícími na obsah, smysl textu a zároveň otázkami přímo
do nitra dítěte, na jeho zkušenosti jak ze života, tak ze čtenářství.
Vzájemný vztah dítě - text udržuji aktivní před čtením, při a po něm.

Před čtením

Před samotným seznámením se s textem už potřebuji mít dítě připravené к vnímaní.

„Nepochybně chceme, aby text, který žákům předkládáme ve své literární hodině к četbě
opravdu zaujal a byl jaksepatří pochopen. Musíme umět žákům к přijetí nového sděleni
napomoci. Nejprve bychom měli žákovi poskytnou příležitost, aby se obíral sám sebou a
svým vztahem к něčemu, čeho se báseň vážně dotýká" 24

"4 Hausenblas, O. Aktivity před setkáním s básní a při četbě. In: Kritické listy, roč 16, 2006, s. 5-7
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„Úkolem psychologické přípravy je uvést žáky do celkové atmosféry textu, vyvolat u nich
potřebnou náladu, adekvátní psychický stav, koncentrovat jejich pozornost, vzbudit jejich
zájem o text a další aktivní práci s ním." 25

Pracovní list začíná vstupem do básně. První otázka se zabývá představou, vzpomínkou na
cit, činnost, situaci ze života dítěte apod. Tato otázka vždy souvisí se smyslem básně - dítě
je pak vnímavější k dané oblasti, smyslu, spíše si uvědomuje potřebné souvislosti a nebere
je odděleně od sebe, ale naopak je dokáže vztahovat к sobě samému.

„K tomu, aby ho jejich mysl a srdce mohly opravdu přijmout, je potřeba, aby text ... žáci
nalezli... aby si každý žák mohl pro sebe říct: Jejda, tyhle verše se mi hodí, na tohle jsem
zrovna myslel/a" 26

Příklady vstupů do básní:

•

Z čeho míváš strach? Co tě dokáže

vyděsit?

•

Maminky se při skládání prádla často zlobívají, že jim chybí ponožka do páru.
Přemýšlel jsi někdy o tom, jak a kam se ztrácejí? Napiš sem, jak by to mohlo být.

Po vstupní otázce je dán prostor pro formulaci myšlenky a její zapsání.

25

Toman, J. Vybrané kapitoly z didaktiky čtení a literární výchovy II, Pedagogická fakulta v Českých
Budějovicích, 1990
26
Hausenblas, O. Aktivity před setkáním s básní a při četbě. In: Kritické listy, roč 16, s. 5-7
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Při čtení

Otázky a úkoly kladené к textu se zaměřují na správné porozumění, kdy odpověď na
otázku lze najít uvnitř textu samotného, a na porozumění, při kterém už musí použít svou
zkušenost, přemýšlet a dávat si skutečnosti do souvislostí.

•

Dokážeš najít v textu i jiná místa, kdy se o balvanu píše jako o živém tvoru ?

9

V další sloce spořádá Lichožrout punčocháče.
Dokážeš rozeznat, kdo v básni

Proč je asi snědl celé?

promlouvá?

Otázky dále vedou к všímání si zvukomalby a jejich působení na čtenáře.
Cíl: žáci si uvědomí zvukovou stránku poezie a autorův záměr.

•

Všímej si, jak básník pečlivě vybírá slova, aby krásně zněla.
Vyber si jednu sloku a připrav šiji к recitaci. Přednes ji tak, aby se všichni báli.

List obsahuje i výklad, který plní učící funkci, a na tomto novém poznatku staví další
práci s textem.
Cíl: žáci si uvědomí, že báseň nemusí popisovat celou skutečnost, ale jen část; tu zbývající
nechává autor na čtenáři.

-

Když si dva lidé povídají, tak mluví oba dva. Ale v naší básničce je jen to, co říkal
kluk.
Tátovu odpověď můžeme jen tušit - básník ji naznačil prázdným

řádkem.

Co táta asi říkal?

Otázky v listu se zabývají také dovedností předvídání.

JA.

Cíl:

žáci si uvědomí, že si mohou vytvářet představu vyvíjení textu založenou na

vlastních zkušenostech i přímo na textu.

•

Poslední verš začal slovem Ale. O čem myslíš, že to bude dál?

•

Teď si básničku

přečti.

Na konci najdeš otázku.

Zkus uhodnout, jaká

bude

odpověď.

Další metodou práce s textem je doplňování do textu.
Cíl: žáci „spojí fantazii (vymýšlení slov) s rozumem a citem pro rytmus (adekvátní počet
slabik). Rozvoj jazykového citu" 27

•

Dokážeš vymyslet, co by se mohlo hodit na místo vynechaných

slov?

Pravá s levou, levá s pravou
se mnou chodí, tančí, plavou.
Dokonce mi prominou,
když je vláčím krajinou.

Pak je šplouchám v lavoru
a každé dám

.

Nebudu vám lhát.
Mám své

rád.

Hnik, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy, Nakladatelství H&H Vyšehradská s.r.o.,
2007, s. 142

JA.

Svou zkušenost s jazykem uplatňují nahrazováním slov.
Cíl: uvědomí si možnost hraní si slovy a výslednou působivost výrazu

•

Proč asi básník nenapsal slovo „ tuze " ale „ túúze "?
Zkus přijít na slovo, kterým bys „túúze " nahradil.

Vysvětlují význam v textu použitých obratů.
Cíl: uvědomuje si možnou víceznaěnost jazyka

•

Podívej se na 2. sloku, první verš. Jak rozumíš verši „Kampak,

kam by

přišli? "

Po čtení

Dílčími úkoly při čtení jsou žáci vedeni к pochopení smyslu textu. Po čtení formulují
smysl nebo ho hledají a citují přímo z textu.

^

Cíl: žáci „zjistí, že v textu nacházíme cenná poučení, praktické rady a inspiraci"

-

Dokážeš v textu najít verš nebo verše, kam básník napsal to nej důležitější z celé
básně?

•

Představ

si, že jsi ten, který to celé říká. O svých pocitech

chceš říci

svému

kamarádovi.
Co mu povíš?

28

Hník, O. Hravá interpretace v hodinách čtení a literární výchovy, Nakladatelství H&H Vyšehradská s.r.o.,
2007, s. 146
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Často následuje vlastní tvořivá činnost, kdy děti vytvářejí vlastní texty:

- Psaní vychází z nových poznatků naučených na základě práce s listem.
Cíl: žáci použijí právě poznaný prostředek ozvláštnění ve vlastní tvorbě; uvědomí si jeho
působení

•

Básnici často používají
třeba náš balvan.

lidské nebo zvířecí vlastnosti, když popisují neživé věci -

Představuje

si, že balvan je líný, protože

by s ním

nikdo

nepohnul.
Najdi takové vlastnosti v textu a napiš je sem.

•

Teď si představ

balvan v prudké řece. Je na tom stejně jako ten na kopci,

třeba bojuje proti proudům...?

nebo

Popiš ho, jako kdybys byl básník!

- Může vycházet přímo z obsahu básně a otázka sama plní učící funkci, např. metodou
vstupu do cizího hlediska.
Cíl: žáci se setkají se změnou perspektivy v podání; uvědomí si, že se změní vyznění textu

•

Popiš běžný den svých nohou. Napiš to z jejich

pohledu.

- Může také vycházet přímo ze zkušenosti dítěte
Cíl: žáci si spojí situaci v textu se svým vlastním zážitkem

•

Stalo se ti také někdy, že jsi viděl něco podivného, zvláštního, čemu jsi

nerozuměl,

ale pak se
ukázalo, že to bylo úplně jednoduše

vysvětlitelné?

JA.

PL je postaven jako celek. Vede žáky к prožitkové četbě a následné interpretaci; role
učitele je ale stále žádoucí к hovoru nad textem, pro který se po práci s listy otevírá
prostor.

Výběr textů

Při zhotovování PL jsem vycházela z textu samotného, namísto plánování pozpátku, kdy
bych vycházela z předem určeného cíle a podle něj volila i text.
Dá se říci, že jsem volila básně tzv. „na jistotu". Volby by se určitě lišily, kdybych básně
vybírala pro třídu, kterou bych znala; možná bych se pouštěla do větších experimentů, co
děti ještě mohou zvládnout, jaká témata jsou opravdu nevhodná a podobně.

Pečlivě jsem vážila především stránku obsahovou. Text musí pojednávat o věcech, ktere
jsou dětem blízké a kterým rozumí.
Z tohoto důvodu jsem upřednostňovala současné autory, kteří píší o tématech a věcech, se
kterými se děti setkávají (věci kolem nás, rodina, příroda, zvířata, momenty všedního dne),
se kterými se setkávají, ale třeba si jich nevšimly, nebo se jimi ještě nikdy nezabývaly. (A
právě tak si jich po přečtení básně mohou začít všímat; vidět je zkoumavějšíma očima.)
Vyhýbala jsem se básním obsahujícím příliš mnoho slov, které by potřebovaly vysvětlení,
aby na sebe zbytečně nestrhávaly pozornost a netříštily práci s textem.

Dále jsem volila texty pro žáky atraktivní díky vtipu, nečekaným pointám, zvratům,
změnám pohledu. Tato oblast je pro děti prepubertálního věku velice přitažlivá.

Dalším kritériem byla možnost textu nabídnout rozkrývání a hloubavější práci s ním.
Takové básně, pro jejichž pochopení musí objevovat vnitřní souvislosti textu a použít svou
zkušenost nebo představivost, aby zakusili, že v literatuře je toho spousta skryto pod
povrchem a že porozumění často nepřijde ihned, ale musí se к němu docházet. Aby žáci
zažili, že stojí za to s textem setrvat a že prací s ním dokáží spoustu věcí odhalit a následně
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si je užít. Tato zkušenost je učí přístupu к dalším psaným textům, se kterými se budou
setkávat.
Je důležité, aby si děti uvědomily, že báseň nemusí být pouze jednoduchý textík, který se
rýmuje a který se používá především к recitování, ale že v sobě může skrývat moudrost,
radu, potěšení na duši.

Z hlediska národnosti autorů jsem vybírala především české autory. Překladových prací,
které odpovídají výše uvedeným kriteriím, mnoho.

S výběrem souvisí i otázka, proč jsem nepoužívala poezii vybranou sestavovateli čítanek.

Básničky jsou do čítanek vybírány často tematicky, vztahují se к ročním obdobím,
lidovým zvykům... Nejsem si jistá, jestli pražské dítě je natolik součástí přírody, aby si
jejích změn vůbec mohlo všimnout.
Navíc je často zařazována ústní lidová slovesnost a autoři typu František Hrubín, Jaroslav
Seifert, Vítězslav Hálek, František Halas, jejichž verše к těmto tématům mi přišly příliš
odtržené od reálného života současného dítěte (jak svým námětem, tak stylizací).
Výběr by se tedy nehodil obsahově.
Domnívám se, že děti tohoto věku vyhledávají vtip, kde mohou. Toho bych využila a
kultivovanou vtipnost bych jim nabídla.
Vtipné básničky nabízejí i čítanky. Pro mé účely byly ale opět nevhodné. Většinou patřily
k nonsensové poezii, a proto se nehodí pro druh práce, o který v PL usiluji.

Postavení poezie mezi mými

vrstevníky

Oslovila jsem 20 přátel z řad vysokoškoláků nebo již vystudovaných ve věku 1 9 - 3 2 let.
Mé otázky jich zodpovědělo 16, z toho 8 dívek a 8 chlapců .
Průzkum jsem činila pro inspiraci při výběru textů, se kterými pracuji.

JA.

Volila jsem formu souvislé odpovědi. Neehtěla jsem potenciální respondenty odradit
pocitem formality.

Otázky: Pamatuješ si nějaké básně? Které a proč? Čím ti utkvěly v paměti?
Čteš si básně sám od sebe? Jestli ano -proč, jestli ne

-proč?

Po vyhodnocení odpovědí jsem dospěla к těmto závěrům:

Vztah к poezii v období prvního stupně školy:

Respondenti rádi vzpomínají na básničky vtipné (Žáček, Frynta), a to více chlapci, nežli
dívky. Dále je zaujímala poezie obsahující pro ně „šokující tvrzení" (Erben, Wolker,
Borovský - poslední dva zmínění se týkají šesté třídy), případně obsahující pro ně
neslušná slova či obsah („Jen mě, Pepo, líbej všude, však mě pro to neubude. Pepa líbá
jako stroj, a já výskám ojojoj!" „Posral se mi drc, udělalo to hre, a drc byl v prdeli. Snad
by znělo lip, kdybych místo drc říkal zip.").

Domnívám se tedy, že děti upřednostňují obsah nad formou a že na (alespoň) prvním
stupni bychom ho měli upřednostňovat nad ostatními složkami poezie, i nad složkou
estetickou.

Zaujetí pro estetické složky (zvuková stránka, nálada) přichází až později. Pro tyto
estetické složky projevily už v dětství pochopení jen dvě z dotázaných; studentka oboru
ČJL a studentka učitelství prvního stupně. (Obě také jako jediné zmínily roli svých rodičů
v oblíbenosti poezie.)

Vztah к poezii v pozdějším věku:

Odpovědi dále ukazují, že oblíbenost poezie stoupá „v druhé polovině studia na
gymnáziu" (shodou okolností jsou všichni tázaní gymnazisté). Což může značit, že v této

JA.

době už mají dost životních zkušeností na to, aby mohli básním (které čtou, tedy se
kterými se setkávají ve škole) rozumět.
Také to však může znamenat, že se к poezii „pročetli". Nashromáždili

dostatek

čtenářských zkušeností a dovedností, aby dokázali pochopit to, co není explicitně řečeno.
Budeme-li dětem pomáhat к pochopování básní už na prvním stupni, budou si pak moci
čtené a prožité propojovat mnohem dříve než na gymnáziu.
A tak mohou také mnohem dříve zájem o poezii získat.
v

Cteš si básně sám od sebe?
Většina odpovídala záporně. Objevovalo se:

- vyhraněné odmítání poezie (3, chlapci):
„Vlastně básničky nemám rád a považuju je za obecně nudný, s výjimkou některých
epických, tam se něco děje."
„Já nemám básně rád, sám od sebe je nikdy nečtu, protože mě to většinou hrozně nudí - já
nevím, básníci se snaží říct něco (co většinou není vůbec zajímavý) co nejpodivněji, aby to
zapadlo do nějakýho schématu rýmu, místo aby to řekli na rovinu."
„Jsem příliš racionální a poezie moc racionální není"
- upřednostňování prózy:
„Neudělám si na to dost času. Když se mi kupí hromady prózy a jiné literatury к přečtení,
už ani nepřemýšlím o poezii."
(Domnívám se, že většina dotázaných nepovažuje poezii za plnohodnotnou četbu; ze si
její existenci ani příliš neuvědomují.)
-

nedostatek vyhraněného času na čtení vůbec,
respondent nečte téměř vůbec

Kladně odpověděli 4 respondenti; 2 chlapci, 2 dívky:

JA.

„Favorit: Peregrini enim sumus coram Te"
„Já jsem teďka na podzim úplně ulitla na Janu Skácelovi."
„Čtu si básně sám od sebe? Básně se nečtou, takže nečtu. Sám od sebe ale jo. Lepší je ale
sám od někoho."
„Ale netušil jsem, že se mi někdy v obýváku sejdou ve stejnou dobu životní situace a
písnička, která by ji popisovala slovo od slova. Až tehdy jsem uvěřil, že poezie je dokonale
živá, opravdová, skutečnější než skutečnost a stejně tak i závažná."
Respondenti se ale často zmiňovali o písňových textech a zhudebněných básnících:
Písničkář Karel Plíhal svým posluchačům před třemi lety nabídl výborně zhudebněné
verše Josefa Kainara. Popularitě se těší také skupina Hm..., která skládá melodie na verše
dalších klasiků, například (opět) Josefa Kainara, Jaroslava Seiferta, Jana Nerudy, Frám
Šrámka atd. („Několikrát jsme sami zkoušeli napsat písňový

text. Dvakrát to jakž-takž

vyšlo, ale když jsme se pak podle literárních čítanek naučili číst, zjistili jsme, že spousta
lidí texty psala už dávno před námi a šlo jim to moc dobře. "29). Před několika lety vydala
moravská skupina Jiřího Pavlici Hradišťan povedeně zhudebněné básně Jana Skácela.
Už méně známé je album veršů Bohuslava Reynka od skupiny Manon 15.

Myslím si, že zhudebněná poezie a písňové texty by mohly být jednou z cest, jak žákům (i
studentům) poezii zpřístupňovat. Pro děti zhudebňuje verše (například) Emanuela Frynty a
Pavla Šrůta Petr Skoumal, své vlastní básně zpívá Jiří Dědeček.

V čem se mí respondenti (odpovídající kladně na druhou otázku) shodovali:
„Každý si musí cestu к poezii najít sám, netahej к ní děti za límec."
Ale jak na to?
Jak si ve škole někdo dojde к něčemu sám?
Doufám, že práce metodou PL je tím kompromisem, kdy děti nejsou к těm krásným věcem
tahány, ale vedeny. Způsob, kdy se mohou samy naladit, osahat si, objevit si, strávit s prací
tolik času, kolik potřebují... i když je tímto pocitem svobody možná trochu šálím.

29 ,

nttp://www.skupina.hm
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Pracovní listy - sada

Sada je praktickým materiálem pro učitele.
Předchází jí seznámení s metodou práce.
Ke každému PRACOVNÍMU LISTU přísluší jeden list s METODICKÝMI
POZNÁMKAMI.
К druhé polovině PRACOVNÍCH LISTŮ přísluší HODNOCENÍ.
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Lichožrout (Pavel Šrůt)
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Moje nohy (Pavel Šrůt)
....69
Uspávanka s loupežníky a nebojácným chlapcem (Jan Skácel)

JA.

/IETODA PRÁCE S TEXTEM
'zájemný vztah dítě - text udržujeme aktivní před čtením, při i po něm.
'řed čtením
, .
.. х:пТ1ПЧ+
racovní list začíná vstupem do básně. První otázka se ptá dítěte na představu, vzpomínku na cit cinnosi
ituaci ze jeho života. Tato otázka vždy souvisí se smyslem básně - dítě pak při ctem bude vmmavějši k oblasti,
terou se text zaobírá, ke smyslu básně. К textu pak přistupuje s určitým očekáváním a konfrontuje sve
ředstavy s obsahem textu.
ři čtení
, ,
..
ák dostává úkoly i při čtení. Napomáhají mu к většímu porozumění textu, к uvědomování si svých postpju
obsahu, což ho dále vede к zaujetí. Například odhaduje (na základě textu i syych zkušenosti), jak text buae
okraěovat, vysvětluje, co znamená určitá věta a jak ji autor myslel, a podobně.
o čtení
,
ílčími úkoly v celém pracovním listě je žák veden к pochopení smyslu textu. Po čtení ho otázky vedou
formulaci pochopení, nebo ho hledají a citují přímo z textu.

RGANIZACE
ist dává prostor pro individuální práci, kdy si každý určí své tempo činnosti.

,

v

n

, •

stupovat do pracovního zaujetí žáků by mohlo působit rušivě. Společná aktivita se tedy nabízí pred a po prau
listem.
stupni činnost může probíhat s celou třídou, po dvojicích, po trojicích, skupinkách. Než děti začnou pracovat
listem, položíte jim úvodní otázku (nebo můžete úkol napsat na tabuli, schovat někde ve třídě...), oni si na
to téma popovídají a do listů už formulují svou myšlenku písemně.
otože pracuje každý sám, budou samozřejmě s prací i různě brzy hotovi. Pro ty rychlejší jsou pripravený uaisi
ázky a úkoly - najdete je v konkrétním metodickém listu k dané básni. Mimoto můžete pokladat otázky
»užitelné pro jakýkoliv text:
' Jaká místa se ti v básní obzvláště líbila? Můžeš říci proč?
• Narazil jsi v básni na něco, čemu nerozumíš?
Najdi si takové místo a prozkoumej ho. Snaž se nejasnost rozluštit.
, .
' Recituj báseň potichu. Pohybuj ústy, jako kdybys ji někomu s velkým zaujetím předčítal, ale nevydávej
"
'

žádné zvuky!
Najdi si místo, které se ti obzvlášť líbí a nauč se ho nazpaměť.
Která slova nebo celé verše ti krásně zní, když si je řekneš nahlas?
Která slova ti přijdou nej zajímavější? Můžeš říci čím ti přijdou zajímavá? Vyber dvě.

1

skončení samostatné práce nastává chvíle pro sdílení bezprostředních dojmů. Můžete jim dát chvilku, aby se
>hl vypovídat každý, nebo si je můžou sdělit opět ve dvojici, trojici nebo v celé skupině,
ď přišla chvíle pro diskusi. Protože už budou mít děti své myšlenky formulované, měla by taková diskuse
/nout lehce, s nadšením. Dát prostor i žákům, kteří své myšlenky formulují pomaleji a v přímých diskusích
loto typu se nemohou příliš uplatnit.

OŽNÉ NAVAZUJÍCÍ ČINNOSTI
ibizí se zejména výtvarná výchova,neboť vizualizace představy na základě textu prohloubí porozumění básni.
3'
se
vhodná motivace: „Skoro každá kniha má svého ilustrátora, teď jím budete vy."

RÁČE S LISTEM
důrazněte žákům, že s otázky je potřeba v y p r a c o v á v a t postupně
nepřečetly dříve, nez
okud к listu patří ještě báseň na samostatném papíru, dejte J, dětem tiskem üo.u, у
; třeba. Předčasné čtení maří další práci, prožití a porozuměni textu.
ik v básni, tak v listech vyznačuji místo pro přeložení:
• ; . j á d á z g d v o u l i s t ů.
řeložení opět zabraňuje předčasnému přečtení; připadne se
potřebného listu popřípadě
okud se domníváte, že ne všichni vydrží nečíst si napred, osvědčilo se rozsmze и
ásně na označeném místě.
•traktivitu listu určitě zvýší barevný papír či čtvrtka (ta se hodí především pro báseň; bude pnjemna do ruky,
éle vydrží).
istje vytvářený v programu Word, s okraji nastavenými na lem. Toto nastaven, hraje rol, v celkove graf
EFLEXE
okud se chcete aktivně podílet na vylepšování metod, pojetí listů, o vaše nápady stojím! Neváhejte a posdejte
'é komentáře a návrhy na adresu: alarya@seznam.cz
lůžete si vybrat z navržených otázek:
•

Co vás na způsobu práce zaujalo, nebo překvapilo?
Myslíte, že nějaké metody využijete i jinde?

•

Považujete naopak nějakou metodu, nebo konkrétní úkol za zbytečný ?
Proč?

•

S čím měly děti obtíže, jak jste jim pomáhal/a?
Formuloval/a byste takové zadání raději jinak a jak?

•

Z čeho měly děti radost?

•

Z čeho jste měl/a radost Vy?

>kud byste se chtěli dozvědět o práci s poezií a literaturou v hodinách více, přínosné články naleznete
i adresách:

irek - příprava na hodinu literární
tp://www .kritir.k smysleni .cz/klistYjEjffii^Q^^^—
v ý c h o v y

a interpretaci básni:
m články к literární výchově (nejen na prvním stupni) a in
^/kUstvÄ^.
ЩМwwAmtickemy^^
vě
)vnováha prožitků, diskusí a znalostí v hterarm vyc ov .
^ ^
îlké myšlenky ve výuce literatury na ZS a SS:
./cu
h f f l i Ä Ä ^ S Ä

&ÍVRH HODNOCENÍ

Pokud mluvíme o hodnocení ve smyslu zpětné vazby žákovi, musí si každý učitel nastavit svá kritéria podle
zkušeností svých žáků s poezií a se způsobem práce, se kterým se v pracovních listech setkají. Tedy, je třeba
a
by uvážil, nakolik jsou děti například uvyklé odpovídat na otázky, jejichž odpovědi nenaleznou v textu přímo,
a e
' musí zapojit svou zkušenost, či si spojovat informace z textu do vnitřních souvislostí.
Musí také přihlédnout к jejich předpokládaným životním zkušenostem (které budou pro pochopení textu
Potřebovat) а к jejich celkové vyspělosti.
Odpovědi nemůžeme brát jako „správné" po stránce , jediné správné odpovědi", i když ji můžeme mít
Potvrzenou přímo od autora (například když doplňují do textu). Musíme otázky chápat jako otevřené nabídky
Pro hledání řešení, která se budou (na základě textu) správnosti blížit nebo vzdalovat.
Učitel si může udělat například systém bodového hodnocení podle toho, nakolik bude odpověď považovat za
s

Právnou.'

fro orientaci uvádím svůj pohled na hodnocení v konkrétních listech vypracovaných dětmi.
Posuzuji úkoly, které se vztahují přímo к textu.

Systémem hodnocení se může učitel inspirovat na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání. Zde jsou zpracovaný průběh
, ez'národního výzkumu čtenářské gramotnosti. Odpovědi zde hodnotí podle "míry úplnosti", dale zde klasifikují druhy otázky apod.
tt
P://www.uiv.cz/clanek/74/1158
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Báseň, kterou budeš číst, bude o někom, kdo má kamennou náladu.
Jak se asi bude cítit ten, kdo má kamennou náladu?

Balvan
Na kopci,
který je pustý
sedí balvan
a je líný a tlustý.
Má kamennou náladu.
Sedí bez pohnutí.
A bůhví
jaký hlad ho nutí,
že na tom kopci,
a kde ani tráva není,
se balvan pase
na kamení.

Michal Černík: Neplašte nám švestky

Napadá tě, proč se balvan takhle cítí?

^ěl jsi také ty někdy kamennou náladu? Jak se projevuje u tebe?

básníci často používají lidské nebo zvířecí vlastnosti, když popisují neživé věci - třeba náš balvan.
Představuje si, že balvan je líný, protože by s ním nikdo nepohnul.
^ajdi takové vlastnosti v textu a napiš je sem:

0

okážeš najit v textu i jiná místa, kdy se o něm píše jako o živém tvoru?

si představ balvan v prudké řece. Je na tom stejně jako ten na kopci, nebo třeba bojuje proti
Proudům...? Popiš ho, jako kdybys byl básník!

METODICKÉ POZNÁMKY

BALVAN

Proč se nám jeví personifikovaný balvan tak negativně? Bytost mezi člověkem (tváří se kamenně) a zvířetem
(pase se) na nás působí značně neutěšeně. Lenost a tloušťka mu na sympatiích také nepřidají, z neznámého
důvodu (bůh ví, jaký hlad ho nutí) se přejídá, dokonce samotným kamením.
Autor působí na naši představivost (kopec, balvan, pustý). Používá pravidelný rým, ne však rytmus.
Slovosledem vypichuje vlastnosti a popis prostředí (na kopci, který je pustý). Verše - věty (Má kamennou
náladu. Sedí bez pohnutí.) nás zpomalují ve čtení a dávají nám čas к prožití si evokované představy.

Čeho především chceme prací dosáhnout:
Jak žije kámen? Je těžký, nehneme s ním, může dělat dojem nehnuté nafoukanosti. Někteří lidé tak působí také.
Děti pracují s personifikací, na základě příkladu v textu vytvářejí vlastní. Nacházejí paralely mezi živými
bytostmi, jejich charakteristikami, náladami a neživými objekty.
Výše zmíněné zoufalství jim nutit nemusíme.

Ďalší úkoly к básni:

p

řepiš první sloku básně.
Vymysli dvě různé verze.

Na kopci,
který je
s

edí balvan

3 je

Na kopci,

s

edí balvan
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•

Stalo se ti někdy, že jsi měl pocit, že jsi nemocný, ale nakonec to nebylo tak zlé?
Co ti nakonec bylo?

•

Napiš sem, co všechno co víš o datlovi a o míze:

datel
míza
Přečti si články z encyklopedie a podtrhni si, co je pro tebe nové:
••• zobákem vydlabávajípod kůrou a ve dřevě ukrytý hmyz. Občasným ťuknutím do stromu zjišťují,
da v dutině není ukryta larva brouka. Pravděpodobně se řídí zvukem dřeva, které zníjinak na zdravém
a
jinak na postiženém místě...
z

••• tělní tekutina stromu, přenáší živiny, zajišťuje jeho pružnost a odolnost vůči chorobám. Strom je na ní
závislý...

•

Proč asi básník nenapsal „tuze" ale „túúze" ?

Zkus přijít na slovo, kterým bys „túúze" nahradil
Podívej se na 2. sloku, první verš. Jak rozumíš verši „Kampak, kam by datli přišli"?

Podívej se na 2. sloku, poslední verš. Jak to autor myslí, že bříza „chce" poklepat holí? Zkus
vymyslet větu, kde slovo „chtít" použiješ ve stejném významu.

42

^yber si jeden strom. Co by ho mohlo bolet? Co bys mu předepsal?

METODICKÉ POZNÁMKY

CHURAVÁ

Ocitáme uprostred jarního dění. Příroda se po zimě probírá a protahuje - alespoň takto personifikovanou nám ji
básník předkládá.
Nedozvídáme se, kdo se pana datla domáhá. Prosí ho o pomoc pro nemocnou břízu, která vypadá na umření.
Datel volajícího odmítá a bříze nevěří, že by na tom byla tak zle.Předepisuje jí medicínu, která pomůže.
O churavosti břízy ale není přesvědčen ani ten volající: „neví co a neví kde" , „túúze zle" ukazuje spíše na
zlehčování případu nemocné. Odpovídat vlastně nemusí ani přímo datel, ale kdokoliv, kdo volání zaslechne.
Ve druhé a třetí sloce se už naplno dozvídáme, že bříza své bolení přehání.
Oslovení „pane datle" připomíná titulování „pane doktore. Poklepáním na obratle má břízu vyšetřit.
Opakování slov (pane datle, pane datle, na obratle, pane datle; co ji bolí, to ji bolí, proklepat chce holí, holí)
připomíná zvuky lesa - datlovo klepání i švitoření ptáků.
rytmus básně je pravidelný, s výjimkou posledního verše, který významově i rytmicky celý případ rázně utíná.
Čeho především chceme prací dosáhnout:
Vše se probírá po zimě jako každý rok, jen bříza si stěžuje na to, co na jaře cítí každý-jarní únavu.
Neměli bychom si hýčkat své bolístky.
Různé neduhy po zimě a špatné nálady můžeme léčit především pobýváním v jarní přírodě.
A také - neměli bychom se příliš vymlouvat jarní únavy, protože ty má přece každý.
Stojí za to si všimnout jarního shonu a cvrkotu v přírodě, toho, jak se všichni najednou činí.

Další otázky к básni:

•

Čím bříze pomůže ptačí hnízdo na korunce?

•

Kdo v naší básni může být ten, který volá datla o pomoc?
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Zavři na chvíli oči a představ si, že je večer, chvíle před usnutím. Chtěl bys mámě nebo tátovi
vyprávět o něčem, co se ti přes den přihodilo.
O čem bys jim povídal?

Ted' si přečti básničku.

Když si dva lidé povídají, tak mluví oba dva. Ale v naší básničce je jen to, co říkal kluk.
Tátovu odpověď můžeme jen tušit - básník ji naznačil prázdným řádkem.
Co táta asi říkal?

p

okud tě nic nenapadá, vyber tu nejvhodnějši možnost z našich návrhů, která se v básni hodí do
druhého vynechaného řádku.
Do prázdných řádků napravo napiš, podle čeho jsi se rozhodoval.

>.No někde v obchodu, bych řekl. "
•>Na co by byla kosovi tkanička? "
» Tkanička, myslíš? A nebyla to žížala? "

Stalo se ti také někdy, že jsi viděl něco podivného, zvláštního, čemu jsi nerozuměl, ale pak se
ukázalo, že to bylo úplně jednoduše vysvětlitelné?
Jestli ano, co to bylo?
Kdyby sis na nic nevzpomněl, zkus něco vymyslet.

V básních se často setkáš s tím, že obyčejné věci vidí básník neobyčejně, zajímavě,
Upozorňuje nás tak na něco, čeho bychom třeba jinak ani nevšimli.

nově.

Teď se staneš spisovatelem komiksu: zkus kosův příběh nakreslit ve třech obrázcích - můžeš ke
každému přidat i „bubliny" s řečí postav.
Nejdřív si promysli, co je důležité nakreslit, a co by stálo za to napsat do bublin.
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Před usnutím

Před usnutím

Ty nevíš táto, to ti bylo к smíchu
já viděl kosa na trávníku
zavazovat si tkaničku.
U botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se pretrhala
a víš že ji ten hlupák sněd?

Ty nevíš táto, to ti bylo к smíchu
já viděl kosa na trávníku
zavazovat si tkaničku.
U botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se pretrhala
a víš že ji ten hlupák sněd?

Kdepak si koupí novou ted?

Kdepak si koupí novou ted?

Žížala. Co ty víš.
Počkej, však ráno uvidíš.

Žížala. Co ty víš.
Počkej, však ráno uvidíš.

František H a l a s : Před u s n u t i m

F r a n t i š e k H a l a s : Před u s n u t í m

Před usnutím

Před usnutím

Ty nevíš táto, to ti bylo к smíchu
já viděl kosa na trávníku
zavazovat si tkaničku.
U botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se pretrhala
a víš že ji ten hlupák sněd?

Ty nevíš táto, to ti bylo к smíchu
já viděl kosa na trávníku
zavazovat si tkaničku.
U botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se pretrhala
a víš že ji ten hlupák sněd?

Kdepak si koupí novou ted?

Kdepak si koupí novou ted?

v

Žížala. Co ty víš.
Počkej, však ráno uvidíš.

Žížala. Co ty víš.
Počkej, však ráno uvidíš.

František H a l a s : Před u s n u t í m

F r a n t i š e k Halas: Před u s n u t í m

Hřed usnutím

Před usnutím

Ty nevíš táto, to ti bylo к smíchu
Já viděl kosa na trávníku
Navazovat si tkaničku.
Ü botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se pretrhala
9
víš že ji ten hlupák sněd?

Ty nevíš táto, to ti bylo к smíchu
já viděl kosa na trávníku
zavazovat si tkaničku.
U botky se mu rozvázala,
tahal ji, až se pretrhala
a víš že ji ten hlupák sněd?

Kdepak si koupí novou ted?

Kdepak si koupí novou ted?

žížala. Co ty víš.
dočkej, však ráno uvidíš.

Žížala. Co ty víš.
Počkej, však ráno uvidíš.

Fra

n t i s e k H a l a s : Před u s n u t í m

F r a n t i š e k Halas: Před u s n u t í m

METODICKÉ POZNÁMKY

PŘED USNUTÍM

Přichází večer, kdy máme čas se zklidnit a popovídat si o právě prožitém dni. Účastníme se rozhovoru otce se
synem. Syn se těší, až svého tátu pobaví legrační příhodou s kosem a tkaničkou. Možná sám ví, jak to s ní
doopravdy bylo, ale chce věřit svému vlastnímu výkladu. Tátovo racionální vysvětlení odmítá a je si jist tím
svým do té míry, že mu říká, ať se ráno přesvědčí na vlastní oči. Anebo se třeba jen nechce vzdát a prostě trvá
na svém, do rána se na to zapomene a teď má pravdu on.
Personifikovaný kos - v dětském světě si zvířata mohou zavazovat tkaničky a chodit do obchodu. Básník nás
do této roviny uvažování zve a ve „střetu" syna a táty stojí za dítětem.
Básník působí na naši představivost - boje kosa se žížalou (v PL využito kreslením komiksu).

Čeho především chceme prací dosáhnout:
V básních se často setkáme s tím, že obyčejné věci vidí básník neobyčejně, zajímavě, nově. Upozorňuje nás na
něco, čeho bychom třeba jinak ani nevšimli. Děti se s tímto pohledem setkají také a stane se jim bližším.
Dítě si uvědomí přítomnost dvou účastníků komunikace, přestože je zde zaznamenaná řeč jen jednoho.
To, jak si interpretujeme skutečnost, nemusí být pravda.

Další otázky к básni:

Vymysli krátký rozhovor mezi tebou a tvým kamarádem nebo někým z rodiny.
Zapiš ale pouze to, co říká jeden z vás.
Vyměň si svůj zápis se sousedem. Jeho úkolem bude doplnit, co by se do rozhovoru hodilo.

ty:
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Básnička, se kterou budeš pracovat, se jmenuje Vánoce na Marsu.

O čem myslíš, že bude?

Každej má asi občas život těžkej
a
ho má nejtěžší,
každej se těší na Vánoce,
se netěší.

Kdo se asi netěší na Vánoce?
Napiš všechny své nápady.

se totiž nemá na co těšit,
jen doufá, že snad po roce
odletí odsud třeba na Mars,
kde neznaj Vánoce.

Myslíš, že by
musel letět až na Mars?
Kde jinde nemusí znát Vánoce?

Já taky doufám,

i když nemám

ploutve,

že jednou někam doplavu,
tak proč by
nemoh vzlítnout
nad zimní Vltavu?

Zkrátka se vznese a poletí к Marsu,
jak velí jeho kapří pud,
těžko ňákej rybář najde
takovej dlouhej prut.

píseň Jiřího Dědečka

O kom je báseň?
I v básničce se mohou používat nespisovné výrazy, pokud je básník
к něčemu potřebuje.
Podtrhni teď všechny nespisovné výrazy (najdeš osm různých slov).
„Přelož" je do spisovného jazyka a napiš je sem:

Teď si řekni básničku spisovně. Která verze se ti líbí víc a proč?

METODICKÉ POZNÁMKY

VÁNOCE NA MARSU

S hlavní postavou a jejím údělem se seznamujeme už v první sloce. Notoricky známá a stereotypně vnímaná
skutečnost je postavena do úplně jiného světla.
Podavatel střídá tři pohledy - všeobecný, kaprův a od kapra přechází к sobě. „Já taky doufám, i když nemám
ploutve, že jednou někam doplavu," říká, tak proč by nemohl doufat i kapr? (Doplaváním myslí, že chce něčeho
dosáhnout.) Dává mu velkou důvěru a naději. Nemluví o něm jako o jakémkoliv kaprovi, ale konkretizuje ho
zmínkou o Vltavě, čímž ho zasazuje (alespoň Pražanům) do důvěrně známého prostředí, ale především do
Čech, kde kapra na Vánoce tradičně zabíjíme.
S kaprem soucítíme. Občas i my se můžeme někdy cítit jako „kapr před Vánocemi".
Nespisovným jazykem vyjadřuje smutně a rozhořčeně problémy, které se týkají i nás („ty vobyčejný problémy,
co má přece každej").
Pravidelný rytmus, rýmy, sloky ukazují na píseň, kterou ve skutečnosti také je.
Čeho především chceme prací dosáhnout:
Převrácení pohledu na stereotypně vnímanou skutečnost. Setkání s černým humorem.
V diskusi se můžete zeptat: „A co byste dělali vy na kaprově místě?"
Práce s listem:

Přehněte (odstřihněte) list v polovině papíru.

Další otázky к básni:
Napiš, co si kapr asi říká.
k

apr: „

Zkus teď ty napsat krátkou básničku o kaprovi, ale z jeho pohledu.
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%>/á sem, jaký si myslíš, že by měl být sourozenec:

W si přečti první část básně Starší brácha
Starší brácha
Brácha má být starší,
větší,
projít řekou nebezpečí,
chytnout
a dát za mě rány
z jedné strany, z druhé strany já pak ránu
nedostanu!
Ale ...

k,0

to asi říká o kom?

»

°uhlasíš s ním? ___
by podle tebe měl starší brácha ještě být?

Slední verš začal slovem Ale. O čem myslíš, že to bude dál?
W

to sem:

^ď si přečti, jak pokračuje autor:
oni jednou k ránu
přinesli mi bráchu.
Chachá,
to je brácha?
Celé je to mrňavé,
nic to neumí,
jen řve.
Já mám být ten starší,
větší.
I ten větší
někdy brečí.

Ivo Štuka: Kde bloudí velbloudi

ti báseň vtipná? Kde nejvíc? Opiš sem to místo:

'tor verše posunul na řádku doprava. Podívej se sem znovu na první část.
:u
sili jsme mu to opravit. Jaký na tebe dělá dojem změna v posunutí?
autor:
Brácha má být starší,
větší,

Projít řekou nebezpečí,
chytnout
a dát za mě rány
z jedné strany, z druhé strany já pak ránu
Nedostanu!

9

naše úprava:
Brácha má být starší,
větší,
projít řekou nebezpečí,
chytnout
a dát za mě rány
z jedné strany, z druhé strany já pak ránu
Nedostanu!

Wš sem, proč asi autor posunul řádek doprava:

si, že jsi ten, který to celé říká. O svých pocitech chceš říci svému kamarádovi.
\

0

Пи řekneš?

_

^ËTODICKÉ POZNÁMKY

STARŠÍ BRÁCHA

°davatel se staví zezačátku do nemožné role, kdy by chtěl být mladším bratrem. Při výčtu ideálních vlastností
Jychází ze svých zkušeností, ze situací, kdy mu bratr chybí (chytnout
a dát za mě rány).
Polovině básně se náhle mění postavení podavatele. Druhá polovina textu nepopírá tu první, ale vidíme ji
^jednou ve zcela jiném světle. Po této změně hlavní postava trochu slevuje svým pevným představám (i ten větší
brečí). Vyrovnává se s faktem, že on bude muset dostávat rány.
^Patosu první sloky (projít řekou nebezpečí) přechází do mírné pobavenosti nad rozdílem svých idejí a realitou,
^ůže být i trochu naštvaný a cítit se podvedený.
s
vých rodičích mluví jako o „nich", čímž se od celé té záležitosti s novým bráchou trochu distancuje a dívá se na
U s podezřením. Rodiče mu se sourozenectvím nepomohou, role staršího bratra je jen na něm.
Anička je psaná jazykem, který je podavateli blízký (brácha, chachá, mrňavé). O malém bráchovi hovoří ve
!tfedním rodě, čímž ho trochu degraduje z pozice člověka.
1

pravidelnou délkou verše, odsazením, nám autor dává čas к předvídání, či zdůrazňuje fakta.

^eho především chceme prací dosáhnout:
klapec má jasné představy o tom, jaký by měl starší sourozenec být. Sám se však této pozice obává, že jí
postačí.

*ti si užijí moment překvapení, kdy se jakoby změní postavení vypravěče.
a

'ší otázky к básni:

fpsň se sice jmenuje Starší brácha, zkus přesto vymyslet dva jiné názvy, které by se к ní hodily.
^eš použít i již napsané verše.

К
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°áseň, se kterou budeš pracovat, autor nazval Černé a šedé.
A

^rné a šedé bude asi důležité, když ji tak pojmenoval.
c
° by mohlo být černé a šedé?

ře

čti si první dva verše:
Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Wivej se znovu na si/é nápady. К těmto veršům se možná nebudou hodit všechna slova.
0
černého může dřímat v křesle?

fer

á slova napovídají, že jde o zvíře? Která vyzrazují, že je maličké?

si přečti celou báseň. Představ si, že ji někomu říkáš,
mluvit spíš nahlas nebo spíš potichu? Proč?

L

l %s měl přiřadit básni některý z obrazců,
№ by to byl?
г
1аб ho:

'0/f9žeš vysvětlit proč sis vybral právě ten?

^av si přednes básně tak, aby ten, komu ho budeš přednášet, vybral stejný obrazec jako ty.
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v

Cerné a šedé

Černé a šedé

Černé a šedé

Cerné potichounku
íme v křesle z proutků.

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Se

dé potichounku
schoulilo se v koutku.

Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.

Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.

c

emé potichounku
Packou škrábe v proutí.

Černé potichounku
packou škrábe v proutí.

Černé potichounku
packou škrábe v proutí.

Se

dé potichounku
ďáskem si kroutí.

Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

'9or Maznin: Ostrov, kde rostou housle

Igor Maznin: Ostrov, kde rostou housle

Igor Maznin: Ostrov, kde rostou housle

c

Černé a šedé

Černé a šedé

^rné potichounku
dř
íme v křesle z proutků.

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Sec

ié potichounku
boulilo se v koutku.

Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.

Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.

Сб

Černé potichounku
packou škrábe v proutí.

Černé potichounku
packou škrábe v proutí.

Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

'5or Maznin: Ostrov, kde rostou housle

Igor Maznin: Ostrov, kde rostou housle

Igor Maznin: Ostrov, kde rostou housle

^1-né a šedé

Černé a šedé

Černé a šedé

^,rné potichounku
'nne v křesle z proutků.
jj
potichounku
boulilo se v koutku.

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.

Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.

"5rné potichounku
âc
kou škrábe v proutí.
U
^ é potichounku
cá
skem si kroutí.

Černé potichounku
packou škrábe v proutí.

Černé potichounku
packou škrábe v proutí.

Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

Igor Maznin: Ostrov, kde rostou housle

Igor Maznin: Ostrov, kde rostou housle

dř

v

erné a šedé

гпё potichounku
ckou škrábe v proutí.

Pâ

!^
potichounku
c
^skem si kroutí.

L

Maznin: Ostrov, kde rostou housle
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METODICKÉ POZNÁMKY

ČERNÉ A ŠEDÉ

Autor nám explicitně neprozrazuje, o čem báseň je, ale dává nám dostatek indicií. Působí na naše smysly (černé,
äe
dé, potichounku, škrábe).
^erše jsou pravidelné rytmicky i graficky.
Často se vyskytující dvojhláska „ou" evokuje kulatý tvar, schoulené kotě.
fyřikrát se opakuje slovo „potichounku". „Potichounku" a „schoulení" v nás vyvolává (spolu s celou básní) pocit
^'du, až ospalosti.
Čeho především chceme prací dosáhnout:
Není důležité se shodnout na tom, zda šedé je kotě či myš. Podstatné je, aby se děti vcítily do atmosféry básně a
»«mařily ji například příliš hlasitým čtením. Ať si všimnou použitého jazyka; konkrétně: dvojhlásky „ou",
"Pakování, rytmičnosti a pravidelnosti, jednoduchosti dvojverší.

а

Ш úkoly к básni:

Js

černé a šedé vevnitř nebo venku? Podle čeho jsi to poznal?
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HODNOCENÍ

•

Přečti si první dva verše:

ČERNÉ A ŠEDF,
Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Co černého může dřímat v křesle?
Ùê

ti mají v textu nápovědu: černé se musí vejít do křesla, musí být živé a musí být středního rodu Všimnutí si
ledního rodu je ale na ně zřejmě příliš těžké (neuvědomil si žádný z žáků), tedy nebudeme po nich tuto
"aležitost požadovat, ale oceníme, když ji budou brát v potaz.
úklady: černé kotě, pes, kocour, starší děti uváděly často tmu.
•

Teď si přečti celou báseň. Představ si, že ji někomu
Budeš mluvit spíš nahlas nebo spíš potichu? Proč?

říkáš.

^lá báseň nás vybízí ke ztišení. Starší děti to poznávaly, mladší odpovídaly různě.
*nala bych všechny odpovědi. Některé vychází z logiky, některé z pocitu z básně.
úklady:
ľ
°tože je to klidná básnička, tak budu mluvit potichu. /Potichu, aby to bylo pohádkové.
protože se stydím ji před všemi říct.
""hlas, aby mě slyšel.

*

Kdybys měl přiřadit básni některý z obrazců, který by to byl?
Označ ho:

Dokážeš vysvětlit proč sis vybral právě ten?
h,
jjeň evokuje celým svým vyzněním kruh (schoulení, kroucení, dvojhlásky „ou"). Děti si ale mohou odůvodnit
'°cri jinak.
úklady:
L
Í, °že vypadá jako schoulená kočka. /Protože se mluví o křesle a ten obrazec připomíná proutěné křeslo
hlay těch
zviřat
\°Že t0 naPodobuÍe
y
/Připadá mi< že šeptaná slova z básnějakoby víří v kruhu, přelévají se
к ^ obrazec:
mi připomíná křeslo a koutek j e tam taky.
je jako pokoj, ve kterém je černé a šedé.
°*fiámka:

'

Dá se říci, že k logickým odůvodněním tíhli více chlapci a k emocionálním odůvodněním spíše dívky
Z listu jsem vyřadila otázku: Která slova napovídají, že jde o zvíře? Která vyzrazují že ie maličké9
(zařazenou po přečtení prvního dvojverší). Byla příliš těžká.
'
Nahrazuji ji vhodnější otázkou: O kom autor celou dobu píše? Podle čeho to můžeš
poznat?
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„Píp píp " „ uáá (zív) " „Né, ještě né... Ještě pět minut... "
Probouzíš se ráno sám, nebo tě někdo budí? Jak tě budí?
Popiš své ráno podobným způsobem.

Teď si přečti básničku Jak j s e m se ráno probouzel.

•

Co se ještě říká o spaní? Napadnou tě ještě jiná přirovnání kromě „spát jako špalek"?

vyber slova, která používáme, když mluvíme o spánku: tvrdý, měkký, lehký, těžký

-

V poslední sloce spáč říká:

Co to „zdá se mi" tady vlastně

•

Jak to vypadá, když:

Ospale povídám: „zdá se mi,
že jsem probuzen.

znamená?

Můj sen má plno práce
a v hlavě mi provádí
co se mu zachce

Opomeň si, co se děje v tvé hlavě, když si sen dělá, co se mu zachce,
^ůžeš to popsat?

Jak myslíš, že to dopadne? Vstane teď, nebo ne a proč?

Jak Jsem se ráno probouzel

Jak j sem se ráno probouzel

Už je ráno a já spím.
Spím tvrdě jako špalek
na štípání dříví,
až jsem se toho sám zalek
a hrozně se divím,
proč spím tak tvrdě jako špalek
na štípání dříví.

Už je ráno a já spím.
Spím tvrdě jako špalek
na štípání dříví,
až jsem se toho sám zalek
a hrozně se divím,
proč spím tak tvrdě jako špalek
na štípání dříví.

Hned se budím statečně:
»Už je ráno! Probuď se konečně!"

Hned se budím statečně:
„Už je ráno! Probuď se konečně!"

Ale já spím.
Můj sen má plno práce
a v hlavě mi provádí
co se mu zachce.

Ale já spím.
Můj sen má plno práce
a v hlavě mi provádí
co se mu zachce.

A tak se budím zas:
«Lenochu vstávej, už je čas!"

A tak se budím zas:
„Lenochu vstávej, už je čas!"

Rukou do sebe šťouchnu,
až se překulím z postele.
«Co mě budíš?" Zlobím se,
«dneska je přeci neděle."

Rukou do sebe šťouchnu,
až se překulím z postele.
„Co mě budíš?" Zlobím se,
„dneska je přeci neděle."

Sedím na zemi
a dumám, co je pravda a co sen.
Ospale povídám: „zdá se mi,
Ze jsem probuzen.
No jo, ale copak se mohu probouzet
takovýmhle způsobem?"

Sedím na zemi
a dumám, co je pravda a co sen.
Ospale povídám: „zdá se mi,
že jsem probuzen.
No jo, ale copak se mohu probouzet
takovýmhle způsobem?"

A tak jsem ještě na hodinu
vlezl pod peřinu.

A tak jsem ještě na hodinu
vlezl pod peřinu.

čichal Černík: Neplašte nám švestky

Michal Černík: Neplašte nám švestky

METODICKÉ POZNÁMKY

JAK JSEM SE RÁNO PROBOUZET

Autor, resp. vypravěč, využívá situace, kterou důvěrně známe, a se kterou mnohý z nás každé ráno bojuje. Dívá
se na ni s nadhledem a laskavostí к sobě samému. Stav spánku a polospánku, kdy sami nevíme, co se nám ještě
zdá a co už ne, popisuje formou dialogu ve své hlavě. Dovádí do absurdity chvíli, kdy si říkáme: ještě chvilku, ;
vstanu.
Půlí sám se sebe do dvou postav, jedné aktivní („Probuď se konečně!") a té, co chce ještě spát (Ale já spím.).
Ospalá polovina procitá ve až v druhé třetině („Co mě budíš?") do té doby zodpovědně nechávala prostor
pracovitému snu. Spáč dumá, co je pravda a co sen - nabádá nás, abychom si jeho situaci sami trochu roztřídili.
V tomto okamžiku vystupňované buzení zase upadá do spánku. Konec, který můžeme odhadovat díky autorově
nápovědě, že je neděle.

v

Čeho především chceme prací dosáhnout:
Je možné, že si děti absurditu situace, kdy spáč spí a zároveň přemýšlí, neuvědomí hned. Na hru se slovy a
situací samotnou můžeme děti navést.
Uvědomí si možnost poetického pohledu na každodenní situaci.
Básník si dělá legraci sám ze sebe, z toho, že se mu nechce vstávat - s čímž se děti mohou ztotožnit.

Další otázky к básni:
Zkus přijít na to, proč se říká zrovna spí jako špalek nebo spí jako

J

poleno.

estli tě nic nenapadá, možná ti pomůže, když se podíváš znovu do první sloky.
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• Jak to vypadá, když: Můj sen má plno práce a v hlavě mi provádí, co se mu zacho
Vzpomeň si, co se děje v tvé hlavě, když si sen dělá, co se mu zachce. Dokážeš to popsat?
Žáci mohou odpovídat dvojím způsobem - konkrétním snem, nebo poučeným pohledem na svět snů.
Tato otázka se netýká se pouze čtenářské gramotnosti.
Příklady:
Jsem třeba na hradě, kde najednou vyjede ze země kovová krysa nebo se mi někdy sny opakují! Je to zvláštní
pocit.
Aro já si myslím, že mozek urovnává „stůl" nebo něco uklízí a tím pádem dává všechno na jednu hromadu, ta,
se vytváří ten sen.

•

Jak myslíš, že to dopadne? Vstane teď, nebo ne a proč?

V textu najdeme vodítko, podle kterého se můžeme rozhodovat: „Je přeci neděle." Zda ho čtenář odhalí záleží
na jeho pozornosti a také na jeho dovednostech s textem nakládat - jestli ho napadne se do básničky vrátit a
nápovědu hledat.
Příklady:
Nevstane, protože je neděle, tak si ještě chvilku dáchne.
Žák vychází jak z textu, tak ze své zkušenosti.
Ne, protože už vstal.
Odpověď, která neodporuje textu.
Vstane teď, protože mu budík udělá šok, a nebo ho někdo lehce probudí, odejde a on zase usne
Odpověď ukazuje na malou čtenářskou zkušenost. Hledá řešení „zvenku", ne na základě již přečteného
Já myslím, že vstane.
Neuznala bych, neopírá se ani o text, ani o zkušenost.

Poznámka:

•

Už v první sloce se spáčovi stalo něco zvláštního. Co to bylo?

T

ato otázka míří na neobvyklou situaci, kdy spáč mluví o tom, že právě spí. К takové odpovědi však n H
Ф
ikdo, děti psaly o věcech, které jsou běžné (spí jako špalek, probudil se sám). Úkol tedy změním ale t
ema
úkolu nechám:
'
n

^ poslední

sloce spáč říká:

Ospale povídám: „zdá se mi,
že jsem probuzen."

Co to „zdá se mi" tady vlastně znamená?
^a toto spojení jsme s dětmi narazili v diskusi a některé na něj reagovaly s porozuměním.
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Maminky se při skládání prádla často zlobívají, že jim chybí ponožka do páru
Přemýšlel jsi někdy o tom, jak a kam se ztrácejí? Napiš sem, jak by to mohlo být.

•

Básnička, se kterou budeš pracovat, je o LICHOŽROUTOVI. Napadá tě, čím by se mohl živit?

•

Teď si básničku přečteš. Na konci najdeš otázku. Zkus uhodnout, jaká bude odpověď.

Podívej se do básně na 5., 6. a 7. verš. Básník mezi nimi nechal prázdné řádkv
Napadá tě, proč to mohl udělat?

I když nechal řádky prázdné schválně, zkus do nich něco doplnit.
Přišel k nám už předloni
a nic mu tak nevoní
jak ponožky její.

Vážně!

Nic jiného nejí.

•

V další sloce Lichožrout spořádá punčocháče. Proč je asi snědl celé?

Ыapiš sem, co ti na básničce přijde vtipné:
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Lichožrout

Lichožrout

Lichožrout mé sestry Božky
je labužník na ponožky.

Lichožrout mé sestry Božky
je labužník na ponožky.

Přišel k nám už předloni
a nic mu tak nevoní
jak ponožky její.

Přišel k nám už předloni
a nic mu tak nevoní
jak ponožky její.

Vážně!

Vážně!

Nic jiného nejí.

Nic jiného nejí.

Jenom jednou - za totáče spořádal i punčocháče
od tetičky z Francie
(chudinka, už nežije.)

Jenom jednou - za totáče spořádal i punčocháče
od tetičky z Francie
(chudinka, už nežije.)

Ach, to bylo pláče,
pro ty punčocháče!
prohledala každý kout
a ten prevít Lichožrout
v koši prádla seděl zticha
a počítal:

Ach, to bylo pláče,
pro ty punčocháče!
prohledala každý kout
a ten prevít Lichožrout
v koši prádla seděl zticha
a počítal:
sudá, lichá...

sudá, lichá...
Totiž:

Totiž:

Lichožrout mé sestry Božky (tlusté břicho, žádné nožky)
z párů dělá licháče.

Lichožrout mé sestry Božky (tlusté břicho, žádné nožky)
z párů dělá licháče.

p

ět ponožek ke sváče,
nejmíň sedm к večeři,
Pak vyklouzne ze dveří
â
hurá zas к sousedům!

Pět ponožek ke sváče,
nejmíň sedm к večeři,
pak vyklouzne ze dveří
a hurá zas к sousedům!

V noci projde celý dům,
Vynechá jen pana Krohu.

V noci projde celý dům,
vynechá jen pana Krohu.

A proč právě pana Krohu?

A proč právě pana Krohu?

^ám to klidně říci mohu:
°n má jenom jednu nohu.

Vám to klidně říci mohu:
on má jenom jednu nohu.

Lichožrouta najdeš ve sbírce básniček Pavla Šrůta Příšerky a
Fišeři. S tímto autorem se můžeš setkat jednou za dva týdny
v
rozhlasovém vysílání stanice Vltava, kde v neděli v 9:00
př
'pravuje pro děti program s poezií Ostrov, kde rostou
h
°usle.

Lichožrouta najdeš ve sbírce básniček Pavla Šrůta Příšerky a
příšeří. S tímto autorem se můžeš setkat jednou za dva týdny
v rozhlasovém vysílání stanice Vltava, kde v neděli v 9:00
připravuje
i i- pro děti program s poezií Ostrov, kde rostou
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LICHOŽROUT

Autor humorným způsobem popisuje situaci, kterou zná z domácnosti každý z nás. Vytvořil postavu
Lichožrouta, který se živí ponožkami, takže nám pak zbydou jen ty liché. Děti asi nebudou znát lýkožrouta, na
kterého možná autor naráží, ale mohly by poznat humornou pseudovědečnost vymyšleného názvu.
Celý text zasazuje do domácího prostředí. Seznamuje nás se členy rodiny, se sousedy (podněcuje naši
představivost). Víme, jak to chodí v jejich domácnosti (špinavé prádlo, Božka) i v domě. V důvěrném kontaktu
pokračuje: „vám to klidně říci mohu".
Na naši představivost působí i dalšími slovy (prevít, hurá, žádné nožky).
Autor si hraje s ustálenými větnými spojeními ( „a nic mu tak nevoní, jäk ponožky její"). Používá nespisovná
slova (totáč, licháč, sváča), čímž se čtenáři přibližuje.
Děti zřejmě nepochopí narážku na poměry za doby totality (ach to bylo pláče pro ty punčocháče z Francie).
V své polovině se text láme, autor nás přestává napínat a objasňuje nám Lichožroutovi reje v plné pravdě.

Čeho především chceme prací dosáhnout:
Děti si připomenou situaci, kdy maminky hudrují na poztrácené ponožky. Vytvoří si představu, jak se asi ztrácí
Báseň jim nabídne odpověď, která by je nejspíš nenapadla a tuto představu si užijí.
V úkolu s doplňováním veršů se setkají s možným způsobem komunikace text - čtenář, kdy jsou pozváni do
rozhovoru.

Další otázky к básni:
I/ básničce se objevilo slovo LABUŽNÍK. Znáš to slovo? Jak bys ho vysvětlil někomu, kdo ho
Jestli ho vidíš poprvé, zkus odhadnout z textu, o koho by se mohlo jednat.

nezná?

Labužník je ten, kdo

Co všechno víš o tom, jak Lichožrout vypadá?
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•

LICHOŽROUT

Teď si básničku přečteš. Na konci najdeš otázku. Zkus uhodnout, jaká bude odpověď.
Zapiš šiji sem:

Dítě by mělo vycházet z informací, které získalo z textu, ale může se orientovat také podle rýmu.
Příklady:
Protože má ve dveřích alarm, kdyby se к němu chtěl někdo vloupat. Odpověď se vůbec neopírá o text.
Protože ho nezajímá, radši letí za páry ponožek! Odpověď se opírá o text nedostatečně. Žák nevzal v potaz, že
Lichožrout chodí po všech sousedech.
Asi mu strašně smrdí! Odpověď odporuje tomu, co z textu vyplývá - ponožky všech ostatních sousedů na tom
budou podobně.
Protože nenosí ponožky. Odpověď možná. Neodporuje textu, i když se příliš neshoduje se životní zkušeností.
Protože má jednu nohu. Odpověď správná. Shoduje se s původním textem.

•

Podívej se do básně na 5., 6. a 7. verš. Básník mezi nimi nechal prázdné řádkv
y
Napadá tě, proč to mohl udělat?
'

Básník zvoláním „Vážně!" předjímá naši nedůvěřivou reakci, ale to je pro děti příliš těžké poznat Mohn» „
F
vsak správné odpovědi blížit.
' muMUU
Příklady:
Aby to bylo výrazné./Aby ta báseň byla hezčí. Báseň na nás působí esteticky i opticky. V tomto místě Dak
Zpomalíme ve svém čtení. Tyto odpovědi bych považovala za správné
У písni tam bude pomlka a hraje jenom piáno. Vychází ze své zkušenosti s písňovými texty
Zrovna nemohl nic vymyslet. Nesprávná odpověď. Poukazuje na velkou nezkušenost s Doezií (\
v
u
vůbec), nebo žák nemohl vymyslet nic sám.

•
Zde

lueratur

ou

V další sloce Lichožrout spořádá punčocháče. Proč je asi snědl celé?

se ukáže, jestli berou žáci Lichožrouta jako bytost, nebo jako zástupce za fakt že ztr' '

Příklady:
Protože měl hlad. /Protože jsou velké. Odpovědi bych uznala. Vycházejí zřeimě
J
upřednostnil kvantitu nad obvyklou stravou.
Protože byly od tetičky z Francie. Zde upřednostnil exkluzivitu.

7 nwn„i,i
red

P

. „ _.
P°«ladu, ze Lichožrout

Protože to je jenom jeden kus. Správná odpověď, kde se žák zřejmě trefil do autorova záměru
Žádná z otázek není protimluvná básničce.
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Zamysli se a napiš sem alespoň jednu věc, bez které by ses neobešel. Napiš, proč by ti chyběla.

Přečti si první dva verše básničky, se kterou budeš pracovat:
Známe se už ňákej rok.
Neudělám bez nich krok.

O čem by mohl autor psát?

Teď si dočti celou básničku. Napadá tě, co by se mohlo hodit na místo vynechaných slov?
Pravá s levou, levá s pravou
se mnou chodí, tančí, plavou.
Dokonce mi prominou,
když je vláčím krajinou.
Pak je šplouchám v lavoru
a každé dám
.
Nebudu vám lhát.
Mám své
rád.
Jenom kdyby nechtěly
pořád spát v mé posteli!

Pavel š m t : přjšerky a

^

Za co můžeš být svým nohám vděčný ty?

Proč asi básník píše, že mu vadí, že s ním jeho nohy chtějí spát v posteli?

básničce chybí název. Vymysli pro ni alespoň dva.

Popiš běžný den svých nohou. Napiš to z jejich pohledu!
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MOJE NOHY

Autor popisuje velmi blízky vztah, který s nohama máme. Ačkoliv jsou naší součástí, odděluje se od nich, dívá
se na ně s odstupem, popisuje, co s nimi dělá. Své oddělení dovádí к absurdnosti v posledních dvou verších.
Používá personifikaci - nohy nemají vůli a přání, povyšuje je na samostatné bytosti. Působí sugestivně na naši
obrazotvornost: nohy vláčí krajinou, šplouchá je v lavoru. Působí i na naše smysly, navozuje pocit únavy,
případně čichového nepohodlí. Navozuje důvěrný vztah se čtenářem - svěřuje se nám, koho má rád a kdo s ním
chce sdílet lůžko.
čeho především chceme prací dosáhnout:
Děti si zapřemýšlí, jaké věci jsou pro ně nepostradatelné. Přijdou na to, že se může jednat i o takové věci, které
si ani neuvědomujeme. Jsou s námi stále, stojí za to š i j e občas připomenout.
Autor mi dává vědět, že nohy nám slouží a já bych se k nim měl chovat s respektem a opatrovat je. Jsou to mí
přátelé, bez kterých bych se těžko obešel a jsem jim za to vděčný. Láskyplně žertuji, když říkám, že už to
trochu přehání, když mi lezou i do postele.
Další otázky к básni:
Všední den svých nohou
zveršuj v báseň novou.

Co všechno by se změnilo, kdybys o své nohy přišel?

Co ještě s sebou všude nosíš a třeba si ani neuvědomuješ?
Za co můžeš být vděčný? Napiš příklad.
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•

MOJE NOHY

Napadá tě, co by se mohlo hodit na místo vynechaných

slov?

Pravá s levou, levá s pravou
se mnou chodí, tančí, plavou.
Dokonce mi prominou,
když je vláčím krajinou.
Pak je šplouchám v lavoru
a každé dám
.
Nebudu vám lhát.
Mám své
rád.
Jenom kdyby nechtěly
pořád spát v mé posteli!

Pavel šrut: přjšerky g

^

Doplněná slova musí odpovídat logice textu. Mohla by odpovídat také počtem slabik vzhledem к nravidel
f
verše, by měla odpovídat také počtem slabik. Zde ale musí učitel sám uvážit, zda mají jeho děti d™t»tJwT
J
zkušenost s poezií, aby po nich mohl tuto náležitost chtít.
dostatečnou
Příklady:

...a každé dám bačkoru.
Mám své nohy rád.
(zároveň původní znění)

Mám své boty rád.
Tuto odpověď bych také uznala jako správnou
Slovo nohy je správnější z hlediska logiky, ale boty se hodí do verše rytmicky a logiku nepopíraií (s botám' '
S1Ce
nespíme, ale dítě může chápat text takto: co když autorovy boty s ním opravdu chtějí spát?)
... a každé dám pusu.
Tuto odpověď bych uznala, ač se nehodí rytmicky (neznám
zkušenost dětí s básničkami); opírá se o text (mám své nohy rád).

•

Proč asi básník píše, že mu vadí, že s ním jeho nohy chtějí spát v posteli?

Uznávala bych odpovědi typu: „protože smrdí", přestože autor píše, že své nohy myje a výrok jenom kd h
v
nechtěly..." můžeme chápat spíš jako určitou „vlezlost" svých končetin. Fakt, že nohy jsou často cítit zř
ejme
přebije jakékoliv další úvahy.
'
Příklady: Protože jsou někdy špinavé a ušpinily by postel a taky že smrdí.

•

Básničce chybí název. Vymysli pro ni alespoň dva.

Názvy musí být vymyšleny dva. Neměly by vyjadřovat například negativní vztah к nohám
Příklady: Nohy kamarádky, Moje nohy (originální název), Pravá, levá

•

Popiš běžný den svých nohou. Napiš to z jejich pohledu!

Text musí být napsán v 1. osobě. Dále můžeme přihlížet k rozvitosti příběhu, nápaditosti
Příklad správný: Ráno se nám nechce vstávat. Když vstaneme, vůbec se nám nechce chodit P
oblékneme ponožky a obujem boty. Tam většinou odpočíváme. Někdy přídem domů unavené, ale večer '
r Sl
lehnem a odpočíváme.
'
Příklad nesprávný: Ráno si dám ponožku. Pak mě donesou do školy. Pak mě nesou ze školy
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Z čeho míváš strach? Co tě dokáže vyděsit?

Děláš něco pro to, aby ses nebál?

Báseň, kterou teď budeš číst, se jmenuje Uspávanka s loupežníky a nebojácným chlapcem
Napadá tě, kdy se taková báseň předčítá? A kdo by ji mohl předčítat komu?

Teď si báseň přečti.

V básni promlouvá více postav, není jednoduché je rozeznat. Poznáš je?

К veršům, kde jsi si jistý, kdo mluví, napiš, o koho se jedná. Zapisuj si přímo do papíru s básní
V básni mluví loupežníci, chlapec a vypravěč.
Pokud ti naše nápověda pomohla, podívej se znovu do textu a zkus postavv nřiřaHit и
P

ke slokám.

r K versum

nebo

Podívej se na následující část básně a vysvětli, jak to chlapec myslí, když říká ,Taky se mále
třesu!"
Loupíme v noci, spíme ráno
a pro strach máme uděláno,
ráno však mlha stoupá z lad
a hrůzou nemůžeme spát.
Taky se málem třesu!
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Najdeš v textu verš nebo verše, kam básník napsal to nejdůležitější z celé básně?

Proč asi někdo vybral к večernímu předčítání před usnutím zrovna takovouhle báseň?

Uspávanka
S LOUPEŽNÍKY
A NEBOJÁCNÝM CHLAPCEM

Uspávanka
S LOUPEŽNÍKY
A NEBOJÁCNÝM CHLAPCEM

V lese je sova, sova houká
a na mýtině velká louka,
bludičky z třasovisk a blat
tam chodí v noci tancovat.

V lese je sova, sova houká
a na mýtině velká louka,
bludičky z třasovisk a blat
tam chodí v noci tancovat.

Jestlipak dovedeš se bát?

Jestlipak dovedeš se bát?

A je tam tůň a v tůni tma,
kdo kol té tůně cestu má,
propadne bázni, nepokoji,
ohlíží se a moc se bojí.

A je tam tůň a v tůni tma,
kdo kol té tůně cestu má,
propadne bázni, nepokoji,
ohlíží se a moc se bojí.

Ach, milí loupežníci moji!

Ach, milí loupežníci moji!

Když přelézáme cizí plot,
padá nám srdce do kalhot,
a třebaže jsme loupežníci,
jídáme strach tou velkou lžící.

Když přelézáme cizí plot,
padá nám srdce do kalhot,
a třebaže jsme loupežníci,
jídáme strach tou velkou lžící.

Propána, to je ale к smíchu!

Propána, to je ale к smíchu!

Když mlčí noc a v nočním klidu
za dálkou hvězd je blízko к hříchu
a blýskne ocel ostrých dýk,
zachvěje se i loupežník.

Když mlčí noc a v nočním klidu
za dálkou hvězd je blízko к hříchu
a blýskne ocel ostrých dýk,
zachvěje se i loupežník.

2a upřímnost vám vzdávám dík.

Za upřímnost vám vzdávám dík.

Loupíme v noci, spíme ráno
a pro strach máme uděláno,
ráno však mlha stoupá z lad
a hrůzou nemůžeme spát.

Loupíme v noci, spíme ráno
a pro strach máme uděláno,
ráno však mlha stoupá z lad
a hrůzou nemůžeme spát.

ľaky se málem třesu!

Taky se málem třesu!

Chlapečku milý, věř nám, ach,
na světě každý tvor má strach,
loupežníci v lůně lesů
ia tvrdé podestýlce z vřesu.

Chlapečku milý, věř nám, ach,
na světě každý tvor má strach,
i loupežníci v lůně lesů
na tvrdé podestýlce z vřesu.

ánové, to je věru zvláštní,
/у vlastně vůbec nejste strašní.

Pánové, to je věru zvláštní,
vy vlastně vůbec nejste strašní.

Strašný je vždycky jenom strach!

Strašný je vždycky jenom strach!

3

Jan skácel: Uspávanky

J a n skáce|:

Uspávanky
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METODICKÉ POZNÁMKY

Uspávanka

Čeho především chceme prací dosáhnout:
V básni se prolínají promluvy postav. Můžeme rozhovor vnímat například takto:
Loupežníci chtějí chlapce vyděsit, mít ho ve své moci. Snaží se v něm vyvolat strach představami tajuplného
prostředí (V lese je sova, sova houká...) a zeptají se: Jestlipak dovedeš se bát? Pokračují v popisu a přidávají i
pocity člověka, který se do takového místa dostane (ohlíží se a moc se bojí). Chlapec však nereaguje podle
jejich představ. Stupňují tedy svůj nátlak, nejdříve mluví o něčem, co se nemá dělat (přelézat cizí plot), ale
s tím má chlapec zřejmě své zkušenosti (pro pána, to je ale к smíchu). Přidávají tedy na drsnosti (a blýskne ocel
ostrých dýk), ale zároveň upřímně (za což jim chlapec děkuje) přiznávají, že i přes svou krutost se sami bojí.
Chlapec z rozhovoru učiní závěr, že strach se ukrývá pouze ve strachu.
Některé sloky můžeme přiznat i vypravěčovi, (např. začátek, kdy nás do básně uvádí). Potom by mu mohl patřit
i ten úplně poslední verš.
Pocit z básně podporuje zvukomalebnost vybraných slov.
Rýmy ve čtyřverších jsou pravidelné, ale oddělené verše se někdy rýmují s předchozím koncem sloky, někdy se
váží až к té následující - čímž nás nenechají upadnout do stereotypu a zvyšují celkové napětí.

Další otázky к básni:

Všímej si, jak básník pečlivě vybírá slova, aby krásně zněla.
Vyber si jednu sloku a připrav šiji к recitaci. Přednes ji tak, aby se všichni báli.
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HODNOCENÍ

•

USPÁVANKA

Báseň, kterou teď budeš číst, se jmenuje

Uspávanka s loupežníky a neboiácnvm

chlapcem. Napadá tě, kdy se taková báseň předčítá? A kdo by jí mohl předčítat komu?
Žáci by měli usoudit podle názvu, že je myšlena pro čtení před spaním. Zapomínali odpovídat na otázku „kdy"
Příklady: Jako básničku na dobrou noc. Máma synovi. Správná odpověď.
Když se někdo bojí. Někdo, kdo už strach překonal. Správná odpověď. Žák pochopil otázku kdv" iakn v
jakém případě"; zodpovídá tak zároveň i „komu".
" y J
"
Maminka a předčítá ji pomalu. Neúplná odpověď.
•

Teď si báseň přečti.
V básni promlouvá více postav, není jednoduché je rozeznat. Poznáš je?

Žáci by měli postavy rozeznat - vypravěče, chlapce, loupežníky. Občas uvádí i sovu a bludičky zřeimě nrn
jistotu, abych žádnou nevynechal". Ty však v básni ani nepromlouvají, ani neplní funkci postav!

•

Podívej se na následující část básně a vysvětli, jak to chlapec myslí, když říká Ta kv se

málem třesu!"

'

»

y se

Loupíme v noci, spíme ráno
a pro strach máme uděláno,
ráno však mlha stoupá z lad
a hrůzou nemůžeme spát.
Taky se málem třesu!
Je to těžký úkol, nicméně za správnou odpověď lze uznat jen rozkrytí chlapcovy jisté kousavosti
Příklady: Že se taky málem bojí. /No buď že je mu zima, nebo že se taky skoro bojí. Nesprávná odpověď
Nejspíš to myslel ironicky a smál se tomu. / Chlapec to myslí ironicky, protože je nebojácný. Správná odpověď

•

Najdeš v textu verš nebo verše, kam básník napsal to nejdůležitější z celé básně?

To nejdůležitější sdělení si pro nás básník nechal na konec. Děti však nejčastěji uváděly verš" Kd v v ľ
cizí plot, padá nám srdce do kalhot." Zřejmě je zaujal svou akčností v protikladu к předchozímu пГ^
Tt™6
P SU a
zde najdeme důležitou věc - že se bojíme, když děláme něco nesprávného.
'
Příklady: „ Když přelézáme cizí plot, padá nám srdce do kalhot... "
>• Strašný je vždycky jenom strach! " / „ Chlapečku milý, věř nám, ach, na světě každý tvor má strach
Poznámka:
•

"

"zna.a bych všechny odpovědi.

Z listu odstraním tento předimenzovaný úkol, se kterým si žáci nevěděli příliš rady

Co si asi chlapec myslí o loupežnících? Najdeš v básni další místa, podle kterých to lze nnyn^o
Napiš vždy začátek sloky nebo verše a k nim svůj komentář.
^
• Pokud jeden úkol obsahuje více otázek, žáci často některou vynechávají. Takové otázky zvýrazním
•

Tento list vyžaduje více času než jednu pétačtyřicetiminutovou vyučovací jednotku. Zároveň bvch hn
y
0
nabídla až po zkušenosti s prací s jinými, mene náročnými listy.
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Závěr

Zpracovávání této práce pro mě bylo velkým přínosem. Za nejzávažnější považuji
pochopení důležitosti čtení a čítání (pravidelné čtení zvláštního zájmu) s porozuměním
jako klíče ke vzdělávání a kultivaci člověka. Dále jsem pro sebe objevila svět poezie jako
prostoru pro osobní výpověď člověka a pole pro využití možností jazyka.

Při zhotovování pracovních listů jsem si mohla hlouběji uvědomit, jak důležitá je ve výuce
pregnantnost zadávání písemných instrukcí.

Při ověřování listů v praxi mě překvapilo, jak lehce a do jaké míry byly děti zaujaty prací.
Jednalo se o žáky, které jsem vedla sama, i o ty vedené kolegyněmi, které se samy pojetím
výuky poezie nikdy pozorněji nezabývaly.
Došlo mi, že psané výpovědi dětí, které se týkají jejich vnitřního života, jdou při vhodně
kladených otázkách opravdu do hloubky, a mohou učiteli posloužit i jako diagnostický
materiál psychiky žáků. Na základě tohoto „odkrytí" mohou vyučující korigovat svůj
osobní přístup k nim a samozřejmě výběr literatury pro výuku.

Ve vytváření pracovních listů chci pokračovat i nadále; na základě

každodenních

zkušeností v oboru bych chtěla rozšiřovat jejich metodické komentáře o poznámky
к organizaci práce (především ve skupině) а к její diferencovanosti.
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veršům, kde jsi si jistý, kdo mluví, napiš, o koho se jedná. Zapisuj si přímo do papíru s básní.

básni mluví loupežníci, chlapec a vypravěč.
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