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NÁZEV: 
 Využití literárních textů ve výuce ruského jazyka na středních školách 

 
ABSTRAKT: 
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi využití literárních textů ve výuce ruského 

jazyka. Základními cíli bylo upozornit na význam, pozitiva a případná negativa různých 

přístupů k této problematice a na základě prostudované odborné literatury vytvořit 

soubor uměleckých textů, vhodných k zapojení do výuky ruštiny na středních školách. 

Hlavní přínos práce spočívá v návrzích aktivit pro práci s uvedenými texty. Diplomová 

práce se skládá ze dvou částí: v první části jsou shrnuta teoretická východiska využití 

uměleckých textů, nejrůznější postupy a metody. V následné části jsou tyto principy 

aplikovány do praxe na konkrétních ukázkách textů, které jsou doplněny o návrhy úloh 

a cvičení. 
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TITLE 
The Usage of Literary Texts in Russian Teaching at Secondary School 
 
SUMMARY: 
This diploma thesis deals with the possibilities of literary texts usage in Russian 

teaching. The essential objectives were to bring forward the importance, advantages and 

possible disadvanatages of different approaches to this issue and, based on perused 

special literature, to create a set of literary texts suitable for involvement in Russian 

teaching at secondary schools. The main contribution of this work are acitivities 

designed for the listed texts. The diploma thesis consists of two parts: in the first part 

theoretical principles of literary texts usage and various approaches and methods are 

summarized; in the following part these principles are applied to particular texts 

examples which are suplemented with suggestions of tasks and exercises. 
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 Úvod 

1.  Výběr tématu a cíl práce 

V poslední době je v lingvodidaktické literatuře věnováno čím dál více 

pozornosti využití uměleckých textů ve výuce cizího jazyka. Tato problematika se 

rovněž odráží i v Rámcovém vzdělávacím programu, který klade požadavky na čtení 

literatury pro předměty Cizí jazyk a Druhý cizí jazyk, a stanovuje ve spojitosti se čtením 

cizojazyčné literatury vzdělávací obsahy a očekávané výstupy v receptivních, 

produktivních i interaktivních řečových dovednostech, čímž přirozeně vytváří potřebu 

se touto otázkou zabývat.  

Koncepce zapojení literních děl do školní výuky je však dosud velmi málo 

rozpracovaná. „Didaktika „jinonárodní literatury“ se v současné době jako vědní 

disciplína teprve začíná rodit.“ (Vít, 2008-9, s. 3) Podmínky pro práci                             

s cizojazyčnými uměleckými texty jsou tedy obecně velmi obtížné. V případě ruštiny je 

situace o to složitější, že se jedná o cizí jazyk vyučovaný v České republice pouze 

okrajově, a tudíž  knižní trh nabízí tituly v ruském jazyce jen ve velmi omezeném 

množství. Oproti jiným jazykům se ruština tedy potýká nejen s problémem 

nedostatečného zmapování této oblasti z didaktického hlediska, ale také z pozice 

dostupnosti ruských textů pro čtenáře. 

O to více mě však tato problematika zajímá a zvolila jsem si ji proto jako téma 

své diplomové práce se zaměřením na využití literárních děl ve výuce ruštiny na 

středních školách. Domnívám se, že literární výchova cizího jazyka v budoucnu ještě 

více nabyde na významu a stane se běžně součástí cizojazyčné výuky. Stejně tak 

předpokládám zvýšený zájem o studium ruštiny, a proto považuji za důležité se daným 

tématem zabývat.  

Hlavními cíli této diplomové práce jsou: 

1. Poukázat na výhody a nevýhody, možnosti a omezení využití uměleckých textů 

ve výuce. 
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2. Vytvořit soubor uměleckých textů s návrhy postupu práce vhodných pro výuku 

ruštiny na středních školách, který následně může sloužit jako podklad pro 

vypracování příručky pro učitele. 

adaptované texty jsou u nás zcela nedostupné. 

 

2.  Charakteristika řešené problematiky v současnosti 

Zapojení uměleckých textů do výuky cizího jazyka je značně kontroverzní 

téma, neboť v jeho spojitosti existuje řada protichůdných názorů. V současné době se 

dostává do popředí právě názor podporující význam literatury v procesu učení, o čemž 

svědčí nejen množství odborných publikací, zabývajících se touto problematikou, ale 

také rostoucí zájem o zjednodušená vydání literárních děl upravených pro různé 

jazykové úrovně.   

Ruština je ve školách nabízena primárně jako druhý cizí jazyk, pouze 

výjimečně jako první, a proto se oproti ostatním jazykům nachází ve značné nevýhodě, 

ať již z pozice nižší jazykové úrovně, které jsou studenti reálně schopni dosáhnout, tak 

z pohledu s tím související časové dotace. Z toho důvodu má učitel ruštiny méně 

možností zapojit do výuky jiné doplňující materiály, jakými jsou např. právě literární 

texty. Nicméně by byla chyba držet se striktně pouze učebnic. Navíc s uměleckými 

texty v adaptované podobě a formou vhodných úloh je možné pracovat již s téměř 

úplnými začátečníky.  

Co se týče teoretického zpracování problematiky práce s uměleckými texty 

didaktika ruského jazyka se těmito otázkami zabývá pouze okrajově, v rámci kapitol 

věnovaných dovednosti čtení. Stejně tak nenalezneme na pultech českých knihkupectví 

žádná upravená vydání knih ruských autorů, pouze originály, které samozřejmě pro 

práci s žáky nižší jazykové úrovně jsou zcela nevhodné. Praktické podmínky pro práci 

s ruskou literaturou jsou tedy nevyhovující. Na druhou stranu má ruská lingvodidaktika 

detailně vypracovanou teoretickou stránku – např. typologii čtení, klasifikaci textů, 

apod. Koncepce práce s uměleckými texty je oproti tomu poměrně rozsáhle zpracována 

v angličtině. Stejně tak dostupnost adaptovaných anglických knih je v porovnání 

s ruštinou výrazně lepší. Čtenář má k dispozici široké spektrum upravených titulů 
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v anglickém jazyce. Tento fakt je dán výjimečným postavením angličtiny, která je 

nejrozšířenějším cizím jazykem vyučovaným u nás.   

Nehledě na výchozí podmínky a odlišnost těchto jazyků se domnívám, že jak 

angličtina, tak ruština mohou od sebe navzájem čerpat inspiraci, a proto se ve své 

diplomové práci pokusím některé postupy navrhované pro anglický jazyk aplikovat na 

ruštinu. Jsem si vědoma rozdílů mezi nimi, které je třeba vzít v úvahu.  

Nejvýznamnějším specifickým rysem ruštiny je azbuka. Rozdílná grafická 

podoba je v počátečních fázích zdrojem obtíží při čtení. Na druhou stranu má ruština 

oproti angličtině výhodu, neboť se jedná o jazyk blízce příbuzný s češtinou. Oba tyto 

slovanské jazyky mají spoustu společných lexikálně-gramatických rysů, což výsledně 

při čtení velmi usnadňuje proces porozumění textu.   

Koncepce využití literárních textů v prostředí českých škol má doplňující a 

rozšiřující charakter, neslouží tedy primárně k prezentaci gramatických či lexikálních 

prvků, i když některé knihy navrhují i tento  přístup – např. Александровна, А.С., 

Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И.: Непропавшие сюжеты: пособие по чтению для 

иностранцев, изучающих русский язык. Москва, Русский язык. Курсы 2005. 

V závislosti na časových dispozicích je možné začlenit jednu hodinu čtení měsíčně; 

v případě gymnázií a středních škol s rozšířenou výukou jazyků můžeme zařadit tyto 

hodiny častěji, např. jednou za týden, či 14 dní. Při těchto propočtech vycházím            

ze zkušeností vlastního studia na osmiletém gymnáziu, kdy při hodinové dotaci druhého 

jazyka 4 hodiny, později 3 hodiny týdně spolužáci učící se ruštinu stihli během pěti let 

projít všechny 3 díly učebnice Raduga a měli přitom ještě časové rezervy pro doplňující 

učivo. Co se týče prvního jazyka (s hodinovou dotací 5, později 4 hodiny týdně), 

běžnou praxí ve všech ročnících bylo věnovat jednu hodinu týdně aktivitám mimo 

rámec učebnic – např. práce s cizojazyčnými časopisy, čtení literárních děl na 

pokračování, apod. 

V současných podmínkách výuky ruštiny nejčastěji jako druhého cizího jazyka 

není velmi pravděpodobné, že by studenti byli schopní číst díla rozsáhlejšího 

charakteru, jako např. romány. Nicméně příležitostné zařazení kratšího literárního textu 

jako doplňkového čtení je možné na každé škole, a to nejen v pokročilejších třídách, ale 

již od počátečních úrovní. 
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3.  Metodologie zpracování tématu 

Vzhledem k stanovenému cíli diplomové práce je třeba shrnout teoretická 

východiska využití literárních textů v hodinách cizího jazyka, což předpokládá 

seznámení se s odbornou literaturou, vztahující se k tématu, a dále se situací zkoumané 

problematiky v českých podmínkách. Provedla jsem průzkum knižního trhu, abych 

zjistila dostupnost textů v ruském jazyce, ať již v originální, či adaptované podobě. Dále 

jsem se seznámila s tím, jak je k této otázce přistupováno v některých učebnicích 

ruského jazyka. Zaměřila jsem se přitom na učební soubor Радуга, neboť je to 

nejrozšířenější učební materiál, podle kterého je ruština vyučována na středních 

školách. 

Ve své diplomové práci se pokusím porovnat různé náhledy na danou 

problematiku z pozice více didaktických přístupů a v rámci různých jazyků (se 

zaměřením na konfrontaci angličtiny a ruštiny) a ukázat její přínos i případná úskalí.  

Obecně doporučované postupy a metody následně aplikuji na umělecké texty v ruštině. 

V další části diplomové práce představím využití těchto teoretických poznatků 

v praxi. Mým záměrem je uvést ukázky všech druhů literatury – poezie, prózy i dramatu 

a nechat tak vyniknout jejich specifickým rysům, které se odrážejí i ve způsobu práce. 

Hlavním cílem je vytvoření souboru textů s úlohami vhodnými pro výuku na středních 

školách. Cílovou skupinou mé práce jsou studenti ve věku 15 – 19 let, nehledě na jejich 

jazykovou úroveň. Jsou zde tedy zahrnuty texty jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé, 

s možností adaptace cvičení podle náročnosti. Jednotlivé texty a potažmo i aktivity jsem 

volila tak, aby prezentovaly co nejširší spektrum různých přístupů.  
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 I. Teoretická východiska 

 

1.  Úloha a význam čtení literárních textů 

1.1.  Význam literatury ve výuce cizího jazyka  

Úloha čtení uměleckých textů ve výuce cizího jazyka se zdá být na první 

pohled nesporná, avšak její pozice ve výuce se v různých didaktických přístupech liší. 

V minulosti, zejména v rámci tzv. gramaticko-překladových metod byla její role 

přeceňována, zatímco v 70. letech 20. století s příchodem tzv. komunikativní výuky 

význam čtení v obecné rovině byl odsunut do ústraní a hlavní důraz se kladl na mluvený 

projev. „Tento model upřednostňoval (do značné míry na úkor textů literárních) texty 

publicistické a fiktivní, vyvolávající iluzi reálných situací.“ (Cornejo, 2001-2002, s.121) 

Od 80. let se však tradice čtení a tedy i výuky literatury v cizím jazyce opět vrací.  

„В рамках различных научно-лингвистических и методических школ 

сформировались различные представления о приоритетности использования тех 

или иных типов текстов в учебных целях. Так, например, научная школа В.Д. 

Аракина всегда опиралась на широкое и обязательное использование 

художественных текстов в учебниках иностранного языка. Научная школа О.С. 

Ахмановой, напротив, утверждала, что на художественных текстах невозможно 

сформировать необходимые прагматические речевые умения, поскольку 

художественные тексты, написанные при этом в разные исторические эпохи, 

имеют много авторских особенностей, копирование которых далеко не всегда 

приводит к желаемому уровню аутентичности речи. Обе позиции имеют право на 

существование.“ (Соловова, 2007, стр. 5) 

Čtení cizojazyčné literatury má pro studenty značný význam v mnoha 

oblastech, které je možné rozdělit do tří základních modelů (Carter, 1991, s. 2) : 

1. kulturní model (the cultural model) 

2. jazykový model (the language model) 

3. model osobnostního růstu (the personal growth model) 
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ad 1) V rámci kulturního modelu literatura umožňuje studentům porozumět, 

poznávat a obdivovat kulturní dědictví a tradice různých zemí a národů. Kromě 

rozšíření obzoru vědomostí přispívá kulturní model také k rozvoji humanitních principů 

jednotlivců a pomáhá vytvářet vědomí pospolitosti.  

ad 2) Jazykový model pohlíží na literaturu jako na nástroj ke zlepšení znalostí 

cizího jazyka, např. rozšíření slovní zásoby, použití větných struktur, apod. Avšak bylo 

by zcestné považovat tento model za samoúčelový, neboť pokud bychom literární text 

použili pouze jako mechanický nástroj pro výuku jazyka, vytratila by se z něho hlavní 

podstata čtení uměleckého textu – čtení pro radost. 

ad 3) Hlavním cílem modelu osobnostního růstu je propojit umělecký text se 

životem studentů. Tento osobnostní růst je pro studenty odměnou, neboť jim pomáhá 

chápat a tím i objevovat kouzlo literárního díla, ale je také hlavním cílem četby 

literatury. Tím, že pomáháme studentům porozumět literatuře, jim pomáháme rozvíjet 

se jako osobnostem. Z tohoto úhlu pohledu je tedy text chápán jako určitý vzor, který se 

studenti snaží zobecnit, zhodnotit a vyvozené závěry aplikovat na každodenní situace. 

Při práci s literárním textem je třeba zohlednit výše zmíněné typy, a to 

zejména kulturní model a model osobnostního růstu, neboť právě tyto dva principy 

odlišují literární text od neliterárního. Jazykový model je naopak jejich společným 

pojítkem a v jeho aplikování musíme být při práci s uměleckým textem opatrní. 

Kdybychom veškerou energii věnovali pouze jazykovému rozboru textu, hlavní smysl a 

hloubka samotného díla by přišla nazmar. Takovýto postup je vhodný v hodinách 

zaměřených na lexikálně-gramatickou stránku jazyka; při práci s literaturou je však 

nedostatečný a je třeba ho kombinovat s jinými metodami.   

Při rozboru literárního textu se v rámci jazykového modelu klade důraz na 

interpretaci vztahu mezi lingvistickou formou a literárním významem. Jazykově 

zaměřené přístupy nabízejí systém aktivit umožňujících interpretovat literární text a 

jsou tedy důležité především v počáteční fázi. 

Jazykový model a model osobnostního růstu očekávají aktivitu především      

ze strany studenta, učitel stojí spíše v pozadí, řídí diskusi a snaží se vést studenty 

k samostatným závěrům. U kulturního modelu je výraznější úloha učitele, která spočívá 

ve výkladu potřebného učiva, ani to však nemusí být pravidlem. 
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Prostřednictvím tří výše zmíněných modelů vnímáme literaturu z mnoha 

různých úhlů. Literární text nám poskytuje širokou škálu poznatků. Můžeme na něj 

nahlížet jako na zkušenost a zážitek, který nás obohacuje. Tak, jak se liší zkušenosti 

jednotlivců, tak se liší i vnímání textů. Tentýž text vyvolá u jednoho člověka pozitivní 

reakci, zatímco u druhého zcela opačnou. Každý recipient „čte“ text jinak; a tato 

recepční estetika se následně stává východiskem pro diskusi nad textem ve třídě, neboť 

co člověk, to osobitý náhled na věc, jímž se můžeme navzájem inspirovat.  

Literatura – to je také jazyk jako výrazový prostředek. Z tohoto pohledu 

neposuzujeme text jako překlad jednotlivých slov z cizího jazyka do mateřštiny, není to 

pouhé porozumění samostatným slovům. Literatura – to je „jazyk v akci“, tedy hledání 

významů větších celků než jakými jsou pouhá slova. Prostřednictvím jazyka můžeme 

mnohé vyjádřit, nebo naopak zakrýt. Používáme ho k různým účelům – k vyjádření 

pocitů, ironie, nadsázky, atd. Má mnoho podob – dialekty, vulgarismy, poetické výrazy, 

tropy, atd. Literaturou rozumíme nejen to, co je napsáno, ale také to, co zůstává pod 

povrchem a vyžaduje tedy od nás „čtení mezi řádky“ a hlubší porozumění. 

A v neposlední řadě je literatura odrazem kultury určitého národa. Vypovídá    

o jejích specifických rysech a reáliích. Pro nezkušeného čtenáře může tento aspekt 

znamenat obtíže. Při čtení jakéhokoli textu se vytváří mezi autorem a čtenářem vztah 

založený na sdílených znalostech a zkušenostech. Při čtení textu v rodném jazyce, 

napsaného autorem stejné národnosti, je pro čtenáře jednodušší porozumět hlubším 

mezitextovým souvislostem, neboť čtenář a spisovatel spolu vzájemně sdílejí množství 

informací. 

Čte-li však žák text autora jiného původu, jehož děj se odehrává v jiné zemi, 

musí se vnitřně na popisované prostředí a podmínky zadaptovat. Důležitou roli hrají 

jeho znalosti o kultuře, zvycích a reáliích daného národa. Je-li navíc jeho vnímání 

odlišné od tradičního vnímání dané země, může text špatně interpretovat nebo mu 

případně neporozumět vůbec. Je proto dobré mít alespoň základní povědomí                  

o historickém, kulturním a společenském vývoji. Zvláštní pozornost bychom měli 

věnovat lingvoreáliím, tedy bezekvivalentním pojmům, jakými jsou např. historismy, 

frazeologismy či pojmenování předmětů a jevů typických pro danou společnost a 

způsob života.  
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Předejít možným nedorozuměním je hlavní úlohou učitele. V zásadě existují 

dva hlavní způsoby, jak se vyvarovat možným problémům. Učitel může ještě před 

vlastním čtením, v rámci předtextových aktivit, vysvětlit jevy, se kterými se žáci v textu 

setkají a bez kterých by jim unikla hlavní pointa. Většinou se jedná o informace 

kulturně-historické povahy, reálie, zvyky a tradice určité země, jejichž vnímání je pro 

každý národ osobité (např. v Rusku Масленица, Рождество, atd). Nebo je třeba 

předem nastínit skryté téma, které není nikde explicitně zmíněno, nicméně se odráží 

v příběhu a pokud by ho studenti neobjevili, samotný text by vyzněl nesmyslně, jakoby 

bez pointy. 

Opačnou strategií je práce s textem až po jeho přečtení. Studenti sami musí 

odhadovat souvislosti z kontextu a učitel je navádí  pouze prostřednictvím vhodných 

otázek. Hlavní výhodou tohoto přístupu je, že poskytuje učiteli informace o tom, jaké 

znalosti žáci mají a v které oblasti je třeba je naopak doplnit. Samozřejmě je možné číst 

text bez těchto znalostí, ale pak se jedná o neúplné čtení, které v některých případech 

pouze ubírá textu na jeho estetické hodnotě, jindy může vést k jeho nepochopení. 

 

1.2.  Čtení a Rámcový vzdělávací program 

Podle Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání (RVP 

GV) spadá výuka cizího jazyka spolu s českým jazykem a literaturou pod vzdělávací 

oblast Jazyk a jazyková komunikace, kde ji dále rozlišuje na dva oddělené vzdělávací 

obory: Cizí jazyk a Další cizí jazyk. Jedním z cílových zaměření této vzdělávací oblasti 

je: „vytváření osobitého, objektivně kritického a celkově pozitivního vztahu k literatuře 

a k vytváření návyku individuální četby umělecké a neumělecké literatury, které se 

později projeví v celoživotní orientaci žáka.“ (RVP GV, 2007, s. 13)  

Pro oba cizí jazyky stanovuje RVP GV vzdělávací obsahy a očekávané 

výstupy v receptivních, produktivních a interaktivních řečových dovednostech.            

Ve všech těchto částech můžeme nalézt přímou či nepřímou zmínku o čtení literárních 

textů.  

V rámci receptivních řečových dovedností pro první cizí jazyk jsou 

definovány kromě obecně stanovených výstupů v oblasti čtení, jako např. „žák 

porozumí hlavním bodům a myšlenkám autentického čteného textu či písemného 
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projevu u složitějšího obsahu na aktuální téma, identifikuje strukturu textu a rozliší 

hlavní a doplňující informace“, také cíle konkrétně zmiňující literární texty: „žák čte 

s porozuměním literaturu ve studovaném jazyce“. (RVP GV, 2007, s. 16) 

Požadované výstupy pro produktivní dovednosti také odrážejí postupy 

využívané v hodinách čtení literatury: „žák volně a srozumitelně reprodukuje přečtený 

nebo vyslechnutý autentický text se slovní zásobou a jazykovými strukturami 

odpovídajícími náročnějšímu textu, logicky a jasně strukturuje formální i neformální 

písemný projev různých slohových stylů.“ (RVP GV, 2007, s. 17) 

Jeden z cílů interaktivních dovedností, definovaný jako „žák adekvátně a 

gramaticky správně okomentuje a prodiskutuje odlišné názory různých faktografických 

i imaginativních textů“ (RVP GV, 2007, s. 17), je také charakteristický pro hodiny 

čtení.   

Hlavním pojítkem mezi smyslem literárních hodin a RVP GV je oblast reálií 

země studovaného jazyka. Prostřednictvím autentických literárních textů se žák dozvídá 

mnohé informace z oblasti kultury, společnosti a tradic, o jazykových zvláštnostech a 

odlišnostech a především poznává významné autory a jejich tvorbu, jak RVP GV 

stanovuje. (RVP GV, 2007, s. 18-19) 

Pro druhý cizí jazyk jsou očekávané výstupy obdobné, pouze nároky jsou 

snížené, neboť vycházejí z nižší časové dotace předmětu. I zde se však předpokládá 

seznámení s ukázkami významných literárních děl, užití různých technik čtení dle typu 

textu a účelu čtení. (RVP GV, 2007, s. 19 - 21) 

Přínos výuky zaměřené na čtení literárních textů je tedy nepopiratelný. RVP 

GV jí přikládá značný význam v celkovém rozvoji komunikačních dovedností, 

kritického myšlení a všestranného efektivního vzdělávání. 

 

2.  Přístupy k práci s textem 

2.1. Čtení a jeho klasifikace 

Z pohledu jazykových dovedností patří čtení spolu s poslechem k receptivním 

činnostem. „Из области так называемых частичных речевых умений в структуру 
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речевой деятельности чтения в качестве ее компонентов входит умение догадки 

(во всех ее типах), а также умение работы со словарем.“ (Purm, 2003, s. 138) 

 Čtení představuje interaktivní proces, při kterém převádíme slova v myšlenky 

a představy, vztahujeme text k vlastní zkušenosti, snažíme se interpretovat význam 

textu, uvádět jednotlivé jevy do souvislostí, číst mezi řádky, vyvozovat závěry, atd. 

V tomto ohledu můžeme čtení přirovnat ke konverzaci mezi čtenářem a autorem. Cílem 

učitelů by mělo být vést své studenty k aktivnímu způsobu čtení. 

Podle hloubky čtení rozlišujeme čtení intenzivní a extenzivní. (Nuttall, 2000, 

s.38) Ačkoli se jedná o zcela odlišné přístupy, v praxi jsou často kombinovány. 

 K trénování intenzivního čtení jsou vhodné texty kratšího rozsahu, ve kterých 

věnujeme pozornost i detailům, jež se nám na první pohled mohou zdát nepodstatné. 

Cílem není porozumět pouze obsahu, ale také prostředkům, použitým k jeho vyjádření. 

Rozebíráme tedy text komplexně ze stylistického, lexikálního i gramatického  hlediska 

s ohledem na to, jaký výsledek celkem vytvářejí. Jedná se o soustředěné čtení, které 

nejčastěji probíhá přímo na hodinách a je základem pro jakékoli další čtení. 

V rámci intenzivního čtení dále rozlišujeme hodiny zaměřené na určitou 

dovednost (z angl. skill-based lesson), při nichž pracujeme s různými texty, abychom 

ukázali studentům nejrůznější aspekty přístupu k dané problematice (např. vyvozování   

z kontextu). Tyto dovednosti studenti aplikují při hodinách zaměřených na rozbor 

jednoho konkrétního textu (z angl. text-based lesson), kde se snaží uchopit text 

z různých úhlů pohledu a interpretovat ho v jeho celistvosti. 

Pro extenzivní čtení nejčastěji volíme delší texty, neboť hlavním jeho smyslem 

je celkové pochopení textu, aniž bychom se detailně zabývali jeho konkrétními částmi. 

Pochopení celku nevychází pouze z poskládání jeho jednotlivých částí dohromady, je 

třeba najít mezi nimi vztahy a ty vzájemně propojit. Pro trénování čtení delších textů je 

vhodné zvolit просмотровое či поисковое чтение. (Purm, 2003, s. 150) Tento druh 

čtení spočívá ve zběžném a rychlém čtení textu bez zastavování se nad významem 

jednotlivých slov. Smysl textu vyvozujeme z klíčových slov a celkového kontextu.  

Zejména v cizím jazyce je třeba tyto techniky trénovat, neboť není možné číst 

literární text a vyhledávat všechna neznámá slova ve slovníku. To by nejen pokazilo 

celkový dojem z díla, ale také by to znamenalo značné časové zatížení. Je třeba studenty 

naučit rozlišovat, které části (popř. i slova) textu jsou pro pochopení nezbytné, a které 
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naopak slouží k vytvoření atmosféry, a tedy je možné se bez nich, alespoň na počáteční 

úrovni, obejít. Někteří namítají, že pro to, abychom mohli plně ocenit literární dílo, je 

třeba porozumět všem jednotlivým slovům, neboť je to právě hra se slovy a s jazykem 

samotným, co činí literární texty odlišné od neliterárních. Avšak doslovným překladem 

bychom studenty spíše od čtení literatury odradili, než v nich vzbudili zájem, a to 

zejména u studentů s nižší jazykovou úrovní. 

Z lingvodidaktického a komunikativně praktického hlediska rozlišujeme 

podrobnější typologii čtení: (Hendrich, 1988, s. 226) 

1. čtení hlasité a tiché (чтение вслух и про себя) – tato problematika je 

obsažena v kapitole 3.2 Čtení nahlas.  

2. čtení orientační, informativní a studijní (просмотровое, 

ознакомительное и изучающее чтение) – tato klasifikace detailněji 

zpracovává rozdělení na základě hloubky čtení a procentuálně vyjadřuje 

množství informace, kterou čtenář zachytí. Zatímco orientační čtení, jak 

vyplývá již z samotného názvu, je pouze zběžné a čtenář vstřebává pouze 

10-15 % z obsahu textu, u informativního čtení je to již přibližně 75%. 

Právě tímto způsobem čteme mj. i beletrii. Cílem studijního čtení je 

postihnout maximální množství informace (až 100%), neboť slouží 

převážně k učebním či profesním účelům.  

3. čtení překladové a bezpřekladové (переводное и беспереводное 

чтение) – v počátečních fázích máme všichni tendenci jakýkoli text 

překládat do češtiny (ať již v duchu, nebo nahlas), čemuž odpovídá právě 

termín překladové čtení. S rozvojem jazykových kompetencí přecházíme 

postupně k bezpřekladovému čtení, kdy vnímáme text přímo, aniž bychom 

jej převáděli přes mateřský jazyk. 

4. čtení individuální a sborové (индивидуальное и хоровое чтение) –  

převládajícím typem ve výuce cizích jazyků, a zejména při práci s beletrií, 

je individuální čtení, tedy čtení jednotlivců. Jako aktivizační prvek je 

možné použít sborové čtení, při kterém čte více žáků najednou. Praktikuje 

se převážně u malých dětí; v případě práce s literaturou jej však také 

můžeme využít, např. pro hromadný přednes básně, pro zdůraznění 

rytmiky, apod. 
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5. čtení školní a domácí (классное и домашнее чтение) – školní čtení 

představuje organizovaný proces řízený učitelem, který probíhá o hodině. 

Domácí čtení je důležitým doplňkem vyučování a u výuky cizích jazyků to 

platí dvojnásob. Čtení a psaní jsou totiž jazykové dovednosti, které je 

možné na rozdíl od poslechu a ústního projevu rozvíjet i  mimo školní 

prostředí. 

6. čtení analytické a syntetické (аналитическое и синтетическое чтение) 

– analytické (či diskursivní) čtení se uplatňuje zpravidla u výchozích textů 

v učebnicích. Obsahuje nový gramatický a lexikální materiál, který si 

studenti v dané lekci mají osvojit, a je tudíž nezbytné se jím detailně 

zabývat. Samotnému čtení často předchází jazyková příprava, kdy učitel 

seznámí třídu s potřebnou slovní zásobou. Následuje poslechové cvičení, 

při kterém text vzorově přečte sám učitel nebo k tomu využije nahrávky na 

CD či kazetě. Dále čtou text po částech žáci. Provede se výběrový překlad 

a rozbor obtížných míst. Text následně slouží jako východisko pro 

mluvený projev.  

Oproti tomu čtení syntetické (kurzorické či extenzivní) je zaměřeno 

výhradně na obsah, nikoli na lexikálně-gramatické jevy. Jedná se o tiché 

čtení, při kterém se čtenář snaží porozumět smyslu textu bez rozboru či 

překládání. Studenti odhadují význam neznámých slov z kontextu nebo za 

pomoci slovníku.  

Typologie čtení se liší v závislosti na lingvodidaktické literatuře; některé 

klasifikace zahrnují ještě další rozdělení – např. čtení se slovníkem a bez slovníku 

(чтение со словарем и без словаря); s přípravou a bez přípravy (подготовленное и 

неподготовленное чтение), atd.  (Purm, 2003, s. 147) Výše uvedené způsoby čtení 

však patří k základním pojmům, které nalezneme ve více zdrojích. 

 

2.2. Jazykové hodiny a hodiny čtení 

Čtení, jakožto jedna ze základních jazykových dovedností spolu s psaním, 

mluvením a poslechem, je důležitou součástí každé vyučovací hodiny.  Avšak čtení 
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v rámci této běžné výuky má odlišné parametry než je tomu při hodinách zaměřených 

výhradně na čtení literatury. 

V jazykových hodinách je čtení pouze prostředkem ke zlepšení jazykové 

kompetence. Při práci s textem se zaměřujeme na slovní zásobu, použité gramatické 

struktury, výslovnost slov, atd. Vlastní sdělení textu je druhořadé. Avšak při hodinách 

čtení je nejdůležitějším přínosem textu právě jeho obsah. Zásadní rozdíl je tedy 

v chápání vztahu sdělení a jazyka. Zatímco v hodinách čtení je jazyk vnímán jako 

prostředek pro sdělení obsahu, v jazykových hodinách je tomu naopak a obsah se tak 

často stává pouhým zprostředkovatelem jazyka.  

Hlavním cílem literárně zaměřených hodin je zprostředkovat studentům radost 

ze čtení v cizím jazyce, naučit je číst samostatně neznámé, autentické texty, a to 

přiměřeně rychle a s adekvátním porozuměním. Pochopení je hlavním aspektem čtení, a 

vždy se proto snažíme text uchopit z co nejširšího hlediska. To však musíme přizpůsobit 

jazykovým a literárním kompetencím studentů. 

Charakteristika hodin čtení do značné míry odpovídá způsobům práce při 

syntetickém čtení – bezpřekladový přístup, zaměřenost na obsah a celkové porozumění 

textu, atd. Zdrojem pro tento druh čtení mohou být právě texty umělecké, kterými 

můžeme doplnit standardní nabídku učebnice. 

„Výuka, v níž se učitel dokáže odpoutat od příliš těsné vazby na jediný 

výchozí učební soubor, kterou dokáže obohatit vlastními materiály a nápady, mnohem 

výrazněji může ovlivnit pozitivní motivaci žáků ke studiu cizího jazyka i přirozenou 

autoritu učitele.“ (Folprechtová, 2003, s. 37) 

Čtení a rozboru literárních textů však nemusíme věnovat výlučně celých 45 

minut; v závislosti na našich časových možnostech jej můžeme zařadit pouze jako 

součást vyučovací hodiny. Jestliže se zde zmiňuji o hodinách výhradně zaměřených na 

čtení literárních textů, chci tím pouze zdůraznit rozdíl v přístupu ke čtení, který však 

můžeme stejně dobře praktikovat i v rámci jazykové výuky.  

O to důležitější je však vysvětlit studentům, jaký je záměr práce s textem, 

který se chystáme číst, aby se mu mohli přizpůsobit. Syntetické čtení totiž klade odlišné 

nároky nejen na učitele, druh textu a formulaci zadání, ale také na žáky. Pokud jsme se 

na začátku hodiny věnovali analytickému čtení textu a nyní bychom rádi studentům 

prezentovali např. krátký úryvek z povídky Čechova, studenti by k ní bez upozornění 
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mohli podvědomě přistupovat stejně jako k článku v úvodu hodiny, kdy měli za úkol 

připravit si jeho doslovný překlad. Navíc by se cítili bezradní, protože v povídce se 

vyskytuje mnoho slov, kterým přesně nerozumí. 

Pokud se tedy rozhodneme pracovat s uměleckým textem v rámci běžné 

výuky, je třeba obzvlášť věnovat pozornost zadání, aby studenti zaregistrovali změnu ve 

stylu práce. Zejména na začátku, než studenti k tomuto způsobu práce přivyknou, je 

proto vhodné zařadit celou vyučovací jednotku věnovanou četbě literatury samostatně, 

aby si třída uvědomila, co se od ní očekává.  

 

2.3.  Role studentů a učitele  

Někteří lidé se domnívají, že čtení není ani tak záležitostí výuky, jako vlastní 

práce studenta a role učitele je v tomto směru pouze pasivní. Osobně ale zastávám 

názor, že učitel může v mnohém studenta ovlivnit a má tedy při procesu učení čtení 

významnou roli.  

V první řadě se jedná o roli motivační. Učitel působí jako vzor, měl by se 

proto snažit přenést své nadšení pro literaturu na studenty, ukázat jim důvody proč číst a 

proč číst cizojazyčnou literaturu.  

Další jeho role spočívají ve výběru vhodných textů a úkolů, jak s nimi 

pracovat, v pomoci studentům s pochopením a interpretací textu a v neposlední řadě 

také v jeho hodnocení. Při interpretaci nemůžeme jasně stanovit: tato odpověď je špatně 

a tato správně. Učitel by měl ocenit jakýkoli příspěvek do diskuse a brát ho jako 

možnou variantu, popřípadě nechat samotné studenty zhodnotit pravděpodobnost 

navrhovaných vysvětlení. Důležité je vytvoření třídního klimatu, kde se studenti 

nebudou bát přijít s jakoukoli myšlenkou. Učitel by tedy měl studenty podporovat, vést 

je a napovídat jim pomocí vhodně zvolených a na sebe navazujících otázek.  

Na druhou stranu však ne každá pomoc je vítaná a někdy naopak může být i na 

škodu. Nejhorší pomoc, kterou učitel může studentům nabídnout, je, že odvede práci za 

ně. Např. místo aby nechal prostor čtenářům prodiskutovat, jak danému textu rozumějí a 

co si o něm myslí, začne sám vysvětlovat a shrnovat témata, která se v něm objevují. 

Stejné chyby se pedagog dopouští, jestliže bezprostředně po tom, co se vyskytne 

problém s interpretací určité části, nabídne vlastní objasnění, popř. danou část přeloží.  
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K těmto případům dochází většinou ze dvou hlavních příčin: buď z časových 

důvodů, kdy si učitel s vidinou urychlení procesu čtení sám zodpoví své otázky, nebo je 

text z nějakého hlediska pro studenty nevhodný, obtížný a žáci sami nejsou schopni 

daný úkol splnit. Navíc tento přístup znehodnocuje text sám o sobě. Jestliže učitel 

nevyžaduje od třídy zpětnou vazbu, ztrácí se vnější potřeba pro čtení a celkové úsilí 

nakonec vyjde naprázdno.  

Pozice učitele v hodině je tedy nesmírně důležitá. Dobrý učitel se však přesto 

drží spíše v pozadí, aby tak dal možnost projevit se jednotlivým studentům. Neboť je to 

role studenta, která je v hodině klíčová. Očekává se jeho aktivní zapojení do procesu 

učení, jinak žádného pokroku nelze dosáhnout. V prvé řadě by měl student být schopný 

odhadnout, do jaké míry textu rozumí. V případě, že text nepochopil, by měl umět najít 

pasáž, která mu není jasná a rozebrat ji vhodným způsobem, který by napomohl jejímu 

objasnění.  

Metaforicky vyjádřeno, dobrý čtenář vede s textem vnitřní dialog, přemýšlí      

o možném výkladu, atd. Základní způsob, jak rozvinout tuto schopnost, je diskutovat    

o textech při hodinách. Učitelovou zodpovědností je vést tyto debaty vhodným 

způsobem tak, aby všichni studenti nakonec pochopili hlavní smysl textu. Pro kontrolu 

porozumění je třeba se ptát za pomoci otevřených otázek, na které nebude možné 

odpovědět bez pochopení smyslu díla. 

 

2.4.  Motivace 

Dnešní mládež není zvyklá číst, takže přivést studenty ke čtení není vůbec 

snadné. O to více je třeba je motivovat – a to jak na obecné úrovni (v otázce proč číst 

cizojazyčnou literaturu), tak při práci s konkrétním textem. Zcela klíčovou roli v tomto 

ohledu hraje učitel. Je na něm, aby ukázal žákům, co čtení literatury, navíc literatury 

v cizím jazyce, může člověku přinést. Základním motivačním faktorem je samotný 

učitelův entuziasmus a zapálení pro věc.  

Stejně důležitou úlohu představuje také výběr vhodného textu. (Této tematice 

se věnuji v samostatné kapitole 3.1 Výběr textu.) Z motivačního hlediska by text měl být 

pro studenty poutavý, jazykově přiměřený a měl by odrážet jejich zájmy a věková 

specifika.   
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 Dále je třeba zohlednit motivaci při práci s textem samotným. V nejužším a 

nejkonkrétnějším slova smyslu je motivace součástí předtextových cvičení. Jejich 

hlavním úkolem je vzbudit u žáka zájem, zaktivizovat jeho znalosti a asociace 

v souvislosti s daným tématem a upoutat jeho pozornost k textu. Součástí těchto aktivit 

je propojení tématu a studentových zkušeností, vytvoření spojů mezi textem a 

každodenním  životem. Díky tomu má student ke čtení bližší vztah a je tak spíše 

nakloněn ke čtení. 

V praxi to tedy znamená převést „to, o čem text je“ na „to, co to znamená pro 

mne“. (Carter, 1991, s. 46) Je třeba, aby studenti hlouběji poznali příběh či téma, aby ho 

byli schopní zobecnit a aplikovat na svůj život, vyjádřit svůj názor. Nejde tedy o to, aby 

věděli, že Zločin a trest je vrcholným dílem Dostojevského, ale aby sami objevili, v čem 

unikátnost tohoto románu spočívá, v čem je výjimečný pro ně samotné. A k tomu 

mohou dospět právě např. pozorným čtením a následnou diskusí mezi sebou navzájem. 

Čtení jakéhokoli textu by nemělo být pouze samoúčelové, ale mělo by 

sledovat určitý cíl. Obecně se doporučuje s ním žáky seznámit, aby věděli, jaký přínos 

daný text pro ně může mít. U motivovaných studentů není až tolik potřebné 

verbalizovat význam textu. Ale pro jedince, kteří neradi čtou, je důvod, proč  mají číst 

právě daný text, užitečné znát. Tento princip motivace je doporučován zejména pro 

dospělé a starší studenty .  

U dětí a žáků mladšího věku je nejdůležitější je zaujmout. Ideálním způsobem 

je zapojit do hodiny rozmanité soutěže a aktivity hravého charakteru, které přirozeně 

přitáhnou jejich pozornost. Vzdělávací cíl je ukryt za hrou a žáci tak ani nemají pocit, že 

by se v danou chvíli učili. Tuto motivační funkci především zastávají  tzv. zahřívací 

aktivity, které v případě práce s textem jsou často součástí předtextové fáze.  

Další strategií motivace je vzbudit u žáků zvědavost. Za tímto účelem můžeme 

využít metodu předvídání a podpořit tak zájem studentů o to, dozvědět se o textu více, 

potvrdit či vyvrátit své odhady o tom, jak se děj bude vyvíjet. 

 

2.5.  Jazykově zaměřený přístup 

V předchozí kapitole jsem již upozorňovala na odlišnost jazykových hodin a 

hodin zaměřených na čtení literárních textů. Tyto rozdíly spočívají nejen v náplni hodin, 
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ale také v odlišném způsobu práce. Další srovnání, které nám pomůže pochopit osobitý 

ráz hodin čtení v cizím jazyce, je porovnání s výukou literatury v rámci českého jazyka. 

Český jazyk a literatura je povinný předmět na základních i středních školách, 

ze kterého všichni studenti skládají maturitní zkoušku. Většina z nás si vzpomene na 

nepřeberné množství informací a nekonečné seznamy autorů a děl, které jsme se museli 

naučit.  Podvědomě máme tendenci vidět hodiny čtení literatury v cizím jazyce 

podobně, avšak to je zcela mylný úsudek. 

Hlavním určujícím rozdílem je pochopitelně jazyk, ale stejně zásadně se liší i 

v záměru výuky. V hodinách literatury českého jazyka je cílem seznámit studenty 

s historicko-kulturním vývojem české a světové literatury. Od žáků se očekává poměrně 

hluboká rovina znalostí. Pod vlivem množství informací nakonec nezbývá čas na 

rozebírání jednotlivých děl a v tom spočívá hlavní odlišnost, neboť klíčovým 

konceptem hodin čtení v cizím jazyce je právě práce s texty.  

Tento přístup nevylučuje teoretické znalosti literatury, pouze s nimi nakládá 

jinak a v jiném rozsahu. Literární poznatky jsou při čtení důležité pro hlubší pochopení 

a interpretaci textu a pro jeho zasazení do kontextu. Nemusí však být studentům 

předány učitelem jako holá fakta formou přednášky. Učitel by se měl naopak co nejvíce 

snažit zapojit do práce žáky a nechat je projevit se: můžeme např. využít metody 

brainstormingu a shromáždit tak vědomosti, které studenti na dané téma či o autorovi již 

mají, nebo je nechat vyhledat si informace z různých zdrojů, atd. V prvé řadě jde však   

o čtení literatury samotné, nikoli literatury o literatuře, recenze kritiků, apod.  

V hodinách čtení jsou uplatňovány principy, které jsou typické pro vyučování 

orientované na osobnost žáka (обучение, обращенное к личности ученика). (Carter, 

1991, s. 8) Celkový čas, po který mluví student, je ve srovnání s učitelem delší: studenti 

zkoumají text, prezentují a obhajují své myšlenky, navzájem spolu diskutují a dospívají 

k vlastním závěrům. 

Jazykově zaměřený přístup pohlíží na literaturu jako na proces, nikoli jako na 

produkt. Literární texty mají odlišnou povahu než ostatní texty, a proto k nim musíme i 

jinak přistupovat. Přesto některé způsoby práce s textem v jazykových hodinách a 

hodinách čtení mohou být stejné, neboť oba typy výuky pracují se stejným nástrojem – 

cizím jazykem.  
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Častou metodou, která se může použít při práci s jakýmkoli textem je tzv. 

skládačka (jigsaw reading). Principem této aktivity je správně uspořádat části textu, 

které jsou nějakým způsobem zpřeházeny. Text může být rozstříhán a studenti ho musí 

poskládat dohromady. Nebo dostanou studenti do rukou text, který je na první pohled 

kompaktní, ale jeho jednotlivé části nedávají jako celek smysl, musí je tedy 

přeuspořádat.   

Významnou roli hraje učitel, který musí studenty vhodným způsobem vést, 

zejména v začátečnických úrovních, a pomáhat jim hledat klíče, napovídající, která část 

textu následuje kterou. Toho může dosáhnout např. pomocí vhodně volených otázek. 

Aktivita tohoto typu zdaleka není o hádání, jak se může na první pohled zdát, ale je 

založena na pochopení textu jako celku a nalezení souvislostí mezi jeho částmi. Prvním 

krokem je zběžné přečtení textu – technika просмотрового и поискового чтения, která 

slouží k zorientování se v textu a zjištění hlavního tématu. Dále hledáme kohezivní 

nástroje, jakými jsou např. spojky a spojovací výrazy, zájmena, atd., které nás navedou 

k logickému uspořádání celku. Na závěr je nutné si text znovu přečíst, jestli přeskládaná 

verze  již dává smysl a je koherentní.  

Další formou je přiřazování (matching). Podobně jako u skládaček i zde 

postupujeme od dílčích částí k celku. Studenti mají za úkol sestavit správné skupiny. Při 

rozhodování se řídí stylistickými znaky, dějovou linií, spojujícím tématem či hlavními 

postavami. Existuje mnoho klíčů, na kterých je možné tento druh cvičení postavit. Pro 

ukázku uvádím několik možných variant. 

Přiřaďte: 

� Začátek a konec příběhu 

� Literární postavu a její popis 

� Prostředí a děj 

� Postavu a její citace 

� Postavu a obrázek 

� Příběh a název 

Jiná forma může např. vypadat tak, že smícháme věty ze dvou různých 

příběhů, které mají studenti roztřídit na dvě oddělené dějové linie. Neobvyklou variantu 

přiřazování nabízí drama. Dáme studentům text, ve kterém není uvedeno, co která 
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postava říká. Dále jim poskytneme soupis postav vystupujících ve hře spolu s jejich 

základní charakteristikou. Úkolem studentů je správně přiřadit k replikám jména postav. 

Dalším způsobem, jak přitáhnout pozornost studentů k detailnímu čtení textu, 

je technika doplňování (gap-filling). V textu jsou záměrně vynechána některá slova, 

která mají studenti na základě kontextu doplnit. Buď vybírají z nabídky slov, která jsou 

uvedena zpravidla pod textem, nebo volí slova dle vlastního uvážení.  

Toto cvičení v závislosti na povaze vynechaných slov může procvičovat slovní 

zásobu, syntaktické vazby či kontrolovat porozumění textu. Pro naše účely přichází 

v úvahu využití právě z hlediska pochopení významu. Student musí velmi pozorně číst 

text a ponořit se do jeho souvislostí, aby byl schopen správně zvolit slovo. Pokud má 

volit z nabídky slov, o to více si  musí dávat pozor a zhodnotit, jaký efekt by jednotlivá 

slova měla na celkový význam a to jak z pohledu gramatického, sémantického a 

v případě doplňování poezie také zvukového. Součástí aktivity je i vysvětlení volby, 

proč se žák rozhodl pro dané slovo. 

Náročnější metodou vyžadující samostatnější práci studentů je parafráze. 

Podstatou úkolu je obměna či přetvoření části textu. Základní znění zadání může být 

např. „Přepište příběh vlastními slovy“, což vyžaduje celkové pochopení příběhu, 

nalezení klíčových momentů děje a jejich logické uspořádání.  

Tento druh cvičení může mít mnoho různých podob. Úkol můžeme udělat 

zajímavějším, když necháme studenty převyprávět příběh z pozice jiné postavy. Náplň 

činnosti zůstává v podstatě stejná, studenti však musí více pozornosti věnovat detailům, 

aby  zjistili, jaké informace se přesně k dané postavě, z pohledu které mají sled děje 

popisovat, váží, jakým způsobem vnímá to, co se kolem ní odehrává, jaké jsou její 

vztahy s ostatními postavami, apod. Je třeba se do dané postavy vžít, ale zároveň 

vycházet z faktů uvedených v textu.  Vyžaduje to tedy detailnější čtení, zároveň však 

žák může více popustit uzdu své fantazie. V podobném stylu mohou převyprávět tentýž 

příběh, ale zasadit ho do jiné doby, jiného prostředí, v jiném stylu (např. hovorovějším 

jazykem), apod. Tato metoda je velmi vhodná k překlenutí časového, místního, 

prožitkového či tematického oddálení autora od čtenáře a pomáhá mu se s příběhem 

ztotožnit.  

Můžeme zajít ještě dál a nechat studenty zcela přetvořit klasické dílo 

literatury. Využít lze např. krátkou báseň, ve které na každém řádku označíme jedno 
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slovo, které mají studenti zaměnit (antonymickým, synonymickým či libovolným 

výrazem). Nakonec srovnáme náš výsledek s originálem, což nás dovede k hlubšímu 

zamyšlení se nad smyslem a jazykovými prostředky původní básně. 

 

2.6.  Interpretace a předvídání 

Základním cílem při čtení je adekvátní interpretace textu, čímž máme na mysli 

pochopení jeho smyslu z co nejširšího hlediska. Pro hlubší porozumění je mnohdy 

zapotřebí kromě textu samotného znát ještě další informace – např. o autorovi, 

okolnostech vzniku díla, psychologii postav, historických událostech, které se v díle 

odrážejí, atd.  

„Знание этих фактов может служить опорой для понимания текстов на 

иностранном языке, помогает выйти за пределы текста, включит содержание 

текста в сложившуюся у обучаемого картину мира.“ (Байсбурд, 1997, стр. 35) 

Hlavní smysl děl je mnohdy skryt; čtenář proto musí být velmi pozorný, 

všímat si detailů a „číst mezi řádky“, aby pochopil záměr autora.  Na tuto skutečnost je 

třeba studenty navyknout. Učitel by je měl pomocí vhodných otázek vést k rozpoznání 

symbolů, aluzí a skrytých významů, aby si pro to studenti sami postupně vypěstovali cit 

a uměli rozpoznat, jestli má daný úryvek přímý odkaz či je možné si ho v kontextu 

celku vykládat i jinak. Nestačí však pouze o významu polemizovat, ale také najít pro něj 

důkaz a umět svůj názor obhájit. Toto všechno výraz interpretace zahrnuje. Z podstaty 

definice je tedy zřejmé, že k jednomu dílu může existovat několik i navzájem si 

protiřečících interpretačních teorií.  

Schopnost interpretace závisí na našich vnitřních schématech. Podle teorie 

schémat (Nuttall, 2000, s. 7) jsou veškeré naše zkušenosti a zážitky shromažďovány a 

tříděny v mozku a následně pak ovlivňují způsob, jakým interpretujeme veškeré dění 

okolo nás. Při čtení textu se aktivizují určitá schémata, v duchu si vizualizujeme obsah 

toho, co čteme. Jak postupujeme ve čtení, upravujeme i své představy. A úspěšnost 

interpretace je založena na tom, jestli sdílíme podobná schémata jako autor.  

Vysvětleme si tento proces na konkrétním případě. Např. při první zmínce      

o řidiči autobusu si většina z nás představí automaticky muže. Jak pokračujeme ve čtení, 

dozvíme se, že řidičem nebyl muž, ale žena, což nás donutí změnit své vnitřní 
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představy. Na stejném principu aktivizujeme a upravujeme schémata a podílíme se tak 

na vytváření příběhu spolu s autorem. Hlavní roli při interpretaci mají schémata 

zejména v případě nevyslovených skutečností, neboť právě s jejich pomocí si čtenář 

tyto nepřímé vztahy objasňuje. 

Pro interpretaci je tedy důležité se s textem, resp. s autorem ztotožnit. Hlavní 

význam teorie schémat pro výuku spočívá  ve volbě vhodného textu. Je třeba, aby se 

učitel vžil do role svých studentů a zvolil pro ně vhodné texty s tematikou, která je jim 

blízká a které tak budou lépe rozumět, i když autor v textu používá k vyjadřování 

nepřímé nástroje. 

Praktickým  odkazem teorie schémat je předvídání (прогнозирование). 

Aktivizací schémat si vytváříme různé asociační řetězce, které nám pomáhají při 

interpretování textu. Využíváme při tom zkušeností, díky kterým předvídáme další sled 

událostí. Někdy se nám podaří vývoj příběhu správně odhadnout, jindy nás naše 

předpoklady naopak zavedou na mylnou cestu. Např. při čtení románu očekáváme 

šťastný konec, neboť naše vnitřní schémata nás o tom po celou dobu přesvědčují, ale na 

konci jsme zaskočeni opačným vývojem, než v jaký jsme věřili. Nebo se necháme 

zmanipulovat autorem, který nás záměrně nechává v určité iluzi, kterou nakonec zcela 

obrátí.  

Mnohdy tak, když při čtení narazíme na pasáž, která neodpovídá naši 

představám (našim schématům), máme tendenci se vrátit v textu zpět a ujistit se, jestli 

jsou naše představy opodstatnělé, nebo jsou jen výtvorem naší fantazie, což nás donutí 

změnit úhel pohledu (schémata). Jinými slovy předvídání je hnacím motorem, který  nás 

nutí číst dál, abychom se přesvědčili, jestli naše odhady byly správné. 

Předvídání v sobě zahrnuje dvě složky. Na jednu stranu využíváme strategii 

předvídání zcela vědomě jako nástroj pro porozumění textu. Na druhou stranu je 

podvědomou součástí vlastního průběhu čtení. Rozlišujeme dva postupy. První přístup 

směřuje „seshora dolů“ (top-down processing) a dívá se na text z nadhledu. Při odhadu 

vycházíme ze svých zkušeností a celkového dojmu z textu. Druhý postup je opačného 

směru, „zespoda nahoru“ (buttom-up approach) a je založen na detailním rozboru 

jednotlivých slov, vět a syntaktických vztahů.  

Předvídání se hojně využívá v předtextových aktivitách, kdy studenti např. 

z nadpisu, obrázků, klíčových slov, atd. hádají, o čem text bude. Tento druh aktivit by 
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neměl být příliš dlouhý a pouze samoúčelový. Slouží k navázání prvotního kontaktu 

mezi studentem a textem, ke vzbuzení zájmu.  

Nemusí se však týkat  pouze předvídání děje, ale např. i postav. Ideální pro 

tyto účely jsou zejména úvodní odstavce, ve kterých autor většinou popisuje hlavní 

hrdiny příběhu. Po přečtení úvodu tedy navedeme žáky prostřednictvím otázek 

k vizualizaci postav, při kterém se opíráme o jejich přímý i nepřímý popis a samozřejmě 

o svá schémata: „Jak si představujete hlavní postavu?“, „Kdo podle vás bude hlavním 

hrdinou příběhu?“ 

  

2.7.  Jiné možnosti práce s textem 

Je velice žádoucí, aby se hodiny čtení nestaly monotónními, k čemuž by 

mohlo dojít, neboť samotná činnost čtení, vykonávaná stále tímtéž způsobem, je 

jednotvárná. Je třeba se tedy snažit výuku zpestřit.  

Jako zajímavý a oživující prvek se nabízí video. Mnoho literárních děl bylo 

zfilmováno a představují zajímavý pohled na danou tematiku. Studenti tak mají 

možnost porovnat film s jeho literární předlohou, v jaké míře a v čem se od sebe liší, 

v čem splňuje film jejich představy, získané při čtení originálu, v čem a proč jsou 

některé části naopak zcela odlišné. Shlédnutím filmu získáváme nový náhled na knihu, 

může nám pomoci hlouběji proniknout do děje, zachytit detaily a uvědomit si 

souvislosti, které nám při čtení unikly. Může nastat ale i opačný případ, kdy nás filmové 

zpracování zklame, neboť zcela neodpovídá našim představám. S oběma možnostmi je 

třeba předem počítat, nenechat si vzít své dojmy z knihy a pokusit se objektivně 

posoudit, co a proč se nám na filmu nelíbilo, neboť to je hlavním záměrem sledování 

filmu při hodinách čtení – rozbor filmu jako interpretace knihy a jejich srovnání.  

Využití hodin, při kterých se sleduje film, je dvojsečné. Na jednu stranu je 

studenti vždy uvítají jako příjemnou změnu, zároveň však vnímají tyto hodiny jako 

odpočinkové, kdy nemusí nic dělat. O to významnější roli zde sehrává učitel, který musí 

motivovat studenty k pozornému sledování a práci.  

Pokud učitel správně řídí hodinu, nemusí se zdaleka jednat o pasivní činnost. 

Je třeba aktivizovat studenty a vytyčit cíl. Práce s filmem může mít stejné fáze jako 

s knihou. Na začátku stojí zadání úkolu. Je vhodné ho rozdělit na několik částí, neboť 
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pak je snazší kontrolovat průběžné výsledky a získat od studentů zpětnou vazbu o tom, 

jak se jim daří zadání plnit, do jaké míry filmu rozumějí, jak ho vnímají, apod.  

Postupů práce s videem je mnoho, uvedu zde pouze několik příkladů pro 

inspiraci. Můžeme např. pustit krátkou ukázku z filmu bez zvuku a studenti dostanou za 

úkol vymyslet, co herci říkají. Považujeme-li určitou scénu za klíčovou a chceme-li 

podtrhnout její význam, můžeme je nechat vytvořit pro danou scénu scénář, rozepsat 

repliky pro jednotlivé postavy a ty následně za doprovodu filmu, který pustíme coby 

podkres, výrazně přečíst.  

Jinou variantou, postavenou na opačném principu, je „shlédnout“ film bez 

obrazu, tedy pouze jeho zvukovou nahrávku. Můžeme tímto způsobem pustit úryvek 

z díla, který jsme již přečetli, přičemž žáci mají přijít na to, o jakou scénu z knihy se 

jedná. Po uhádnutí jim přehrajeme celou část ještě jednou, tentokrát však již s obrazem. 

Jejich úkolem je porovnat, jak se liší originální vydání a filmové zpracování.  

Metodicky zajímavou otázkou je, v které fázi zapojit film do výuky: před nebo 

po přečtení knihy? Využít lze obou variant v závislosti na povaze příběhu a úkolů. 

Můžeme dokonce zařadit shlédnutí filmu doprostřed – přečteme úvod knihy, pak se 

podíváme na část filmu a dále pokračujeme opět ve čtení. Shlédnutou částí můžeme 

nahradit kapitolu v knize. Tato metoda se sama nabízí zejména v případě, že je určitá 

část příběhu v knize obtížná k porozumění. V neposlední řadě můžeme porovnat námět 

a film tak, že přečteme a shlédneme stejný úsek jak filmu, tak knihy.  

Vedle filmových zpracování je možné použít i jiné metody, např. dramatizaci 

příběhu. Studenti sami převádějí knihu nebo častěji pouze její část v divadelní hru, což 

vyžaduje komplexní pochopení nejen obsahu, ale i postav, prostředí, atd.  

Zjednodušenou variantou dramatizace je dramatické čtení. Studenti detailně 

nastudují text, připraví si dialogy a vypravěčské pasáže k výraznému čtení. Jedná se 

tedy o „hraní v sedě“, při kterém prostřednictvím tónu hlasu a intonace vyjadřují své 

vnímání textu. 

Dalším způsobem zpracování příběhu je jeho výtvarné ztvárnění. Tento 

postup se používá zejména u malých dětí, avšak lze ho využít i při práci s dospělými. 

Nejklasičtější formou je namalování děje příběhu, což stejně jako dramatizace vyžaduje 

ztvárnění postav a pozadí, na kterém se příběh odehrává. Pro osoby, které však nejsou 

výtvarně nadané, je tato metoda obtížná a tudíž i nevhodná. Můžeme tedy zvolit méně 
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výtvarně náročnou variantu a nechat studenty nakreslit ne děj, ale abstraktní pasáž, např. 

popis krajiny nebo zachytit náladu určitého okamžiku. 

Všechny tyto netradiční postupy vedou k vyjádření interpretace. Nutí studenty 

se zamyslet nad širšími souvislosti a vytvořit si tak kompaktnější pohled na danou 

problematiku. Metodický proces je zde obrácen, neboť to není učitel, kdo klade otázky, 

ale sami studenti. Přirozeně jsou vedeni k tomu se ptát a zároveň si své otázky 

zodpovídat. Alternativní metody jsou většinou časově mnohem více náročné, avšak 

vedou k hlubšímu porozumění, rozvoji kritického myšlení a spolupráci mezi studenty. 

 

2.8.  Literární texty v učebním souboru Радуга 

Ačkoli problematice práce s uměleckými texty není v lingvodidaktické 

literatuře ruského jazyka na rozdíl např. od angličtiny udělováno mnoho pozornosti, 

poměrně výrazně se odráží na praktické úrovni v učebním souboru Радуга 1.-3. 

Již od počáteční úrovně zařazuje do jednotlivých kapitol doplňující texty, které 

graficky odděluje od ostatního jazykového materiálu zobrazením v žlutých polích, a 

definuje je jako rozšiřující a nepovinné texty. Tímto způsobem se již v prvním díle 

učebnice studenti seznámí s písní Vladimíra Vysockého a Bulata Okudžavy, verši 

významných představitelů ruské literatury na téma «Россия» a informacemi ze života 

Lomonosova či Sacharova. Kromě toho, v rámci nácviku výslovnosti jsou v knize 

uváděny krátké básničky a říkanky, které také zprostředkovávají žákům odkaz kultury 

země.  

U přepracované verze Радуга по-новому 1 velmi pozitivně hodnotím zařazení 

textů k samostatnému čtení na konci lekce, které mají oproti původnímu vydání více 

propracovaný systém otázek a předtextových a potextových aktivit.  

Druhý díl inovované učebnice Радуга по-новому 2 pokračuje v zavedené 

struktuře; texty v závěru kapitoly jsou již vzhledem k pokročilejší jazykové úrovni 

složitější a rozsáhlejší. Všechny jsou provázány s hlavním tématem lekce. Velmi 

zajímavě je zpracována poslední kapitola s názvem «Приезжайте в Прагу», ve které 

jsou uvedeny dva kratší texty, jejichž autorkou je Marina Cvětajevova. Kromě pečlivě 

sestavených otázek v rozboru těchto textů mě zaujal netradiční přístup, který spočívá 

v tom, že si studenti po přečtení obou úryvků mají vybrat pouze jeden z nich, kterým se 
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budou podrobněji zabývat, což vede k samostatnosti v rozhodování při výběru textu. 

Důležitým bodem je také vysvětlení, proč se student pro daný text rozhodl. Následně si 

každý má doma přečíst báseň z tvorby Mariny Cvětajevovy dle vlastního výběru.  

Oproti původnímu znění pozbyla Радуга по-новому 2 několik doplňujících 

literárních textů: např. úryvek z Evžena Oněgina, Hrdiny naší doby či Bratrů 

Karamozových, které však mohou autoři zamýšlet zařadit do třetího dílu učebnice. 

Původní učebnice Радуга 2 poskytuje bohatou a pestrou zásobu uměleckých 

textů v neupravené, originální formě. Z široké nabídky ukázek děl známých autorů zde 

můžeme zmínit např.: Тургенев  – Рудин, Гоголь – Ревизор, Достоевский – Братья 

Карамазовы, Астафьев – Царь-рыба, Пушкин – Евгений Онегин, atd. Kromě 

samotných úryvků se studenti navíc seznámí i se základními informacemi o autorovi. 

Třetí díl původního učebního souboru Радуга 3 navazuje na způsob práce 

v předchozích dílech a systematicky jej rozšiřuje. Poslední část každé lekce je věnována 

podrobnému rozboru uměleckého díla některého z významných ruských spisovatelů. Na 

začátku tohoto oddílu je vždy uvedena slovní zásoba vztahující se k literatuře obecně 

(např. literární pojmy, žánry, apod.), kterou následuje seznam slov potřebných 

k porozumění daného textu, jež si mají studenti zapamatovat. Kromě toho je                  

u samotného textu využit paralelní překlad slov, která nejsou v běžné řeči obvyklá, a 

tudíž není nutné, aby se je žáci učili. 

Rozbor textu je velmi detailně rozpracován do systému na sebe navzájem 

navazujících cvičení. Ta se zaměřují jak na gramatické a lexikální jevy, tak na kontrolu 

porozumění, propojení tématu úryvku se studentovými zkušenostmi, reáliemi, životem 

autora, atd. S ohledem na větší rozsah jsou texty rozděleny na více částí. U většiny         

z nich nalezneme jak předtextové, tak především potextové aktivity, na závěr jsou 

uvedeny informace ze života a tvorby spisovatele. 

Zejména tedy poslední díl učebnice Радуга nabízí velké množství doplňujících 

uměleckých textů, kterými je možné výuku obohatit. Nicméně, jak ukazují první dva 

díly učebnic, již na počátečních úrovních je možné s literárními úryvky v upravené 

podobě pracovat. 
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3.  Vlastní práce s textem 

3.1.  Výběr textu 

Umělecké texty plní převážně roli doplňkových textů, určených 

k syntetickému čtení, na rozdíl od textů výchozích, které jsou zpravidla zařazeny 

v úvodu jednotlivých lekcí v učebnici a slouží k analytickému čtení. Jako doplňkové 

texty je žádoucí využívat kromě textů učebnice také jiné zdroje – např. články 

z časopisů či právě úryvky z literárních děl.  

V počáteční etapě výuky převažují zejména texty uměle vytvořené autory 

učebnic, které jsou krátké a využívají se k osvojení základních jazykových dovedností. 

Později je žádoucí zapojit texty upravené, tzn. zjednodušené na určitou jazykovou 

úroveň. Adaptace spočívá ve zkrácení textu a nahrazení obtížných konstrukcí a málo 

používaných výrazů. U pokročilejších studentů dále zařazujeme také neupravené, 

původní texty, u kterých obzvlášť záleží na jejich vhodné volbě. Speciálním druhem 

originálního textu jsou tzv. texty autentické, jakými  mohou být např. různé prospekty, 

programy divadel, vstupenky, apod. Tyto autentické materiály jsou významným 

motivačním faktorem ve výuce. (Hendrich, 1988, s. 229-230) 

Ať již se rozhodneme pro jakýkoli druh textu, musíme při jeho výběru zvážit 

několik aspektů.  

Nejdůležitějším hlediskem je přiměřená obtížnost, která by měla odpovídat 

jak jazykové, tak literární kompetenci studentů. Text by neměl výrazně přesahovat 

úroveň znalostí studentů v žádném z těchto ohledů. Pokud by byl text pro ně příliš 

obtížný co se jazykové stránky týče, takže by studenti byli nuceni příliš mnoho slov 

vyhledávat ve slovníku, výsledný efekt čtení by byl kontraproduktivní a demotivující.  

Stejně negativního výsledku bychom dosáhli, pokud bychom zvolili text 

neúměrný literární kompetenci studentů. Ta se odvíjí od sečtělosti v rodném jazyce a 

měla by se odrážet  zejména ve výběru námětu a žánru díla. Studenti musí být schopni 

téma pochopit a vhodně jej interpretovat. Jazyková a literární kompetence jsou 

navzájem úzce provázány a je třeba brát tedy ohled na obě tyto stránky. Jako příklad si 

můžeme uvézt dílo magického realismu: zcela evidentně není vhodné jej doporučit pro 

počáteční úrovně, neboť se zde často mísí více jazykových vrstev a prolíná se několik 
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dějových linií, což vyžaduje pokročilejší jak jazykovou vybavenost čtenáře, tak jeho 

literární kompetenci.  

Učitel by se měl blíže seznámit s literárními znalostmi svých studentů. Je 

užitečné mít přehled o tom, jaké je jejich povědomí o české a světové literatuře a kolik 

knih přečetli v češtině a v ruštině. Tyto informace je vhodné získat na samém začátku 

školního roku. Existuje mnoho způsobů, jak je zjistit: např. testem, debatou, hrou, apod. 

Nemělo by se jednat pouze o vědomostní test typu „přiřaďte dílo k autorovi“; účelem je 

dozvědět se o tom, jaká díla student přečetl, takže je vhodné zařadit otázky jako např. 

„Co jste četli za dílo, ve kterém je hlavním hrdinou muž ze střední vrstvy?“  

Z hlediska náročnosti textu zejména na začátku je motivující dát studentům 

jednodušší text, aby zažili pocit úspěchu: ukázat jim, že ačkoli jejich jazykové znalosti 

nejsou nejvyšší, jsou schopni zachytit pointu textu. Objeví tak zalíbení ve čtení v cizím 

jazyce a zvýší se jejich sebevědomí.  

Postupně s rozvojem jejich jazykových dovedností pracujeme s náročnějšími 

texty v souladu s principem postupné gradace obtížnosti. Na pokročilejší úrovni je 

naopak vhodné pracovat se složitějšími texty, abychom studentům ukázali krásu jazyka 

v jeho komplexní podobě a motivovali je k učení se dál jazyku, aby byli schopni 

rozpoznávat jazykové nuance používané v krásné literatuře a více tak ocenili její 

význam. 

Požadavek přiměřenosti se vztahuje nejen na obtížnost, ale také na délku 

textu. Tu je třeba vzít v potaz jednak z pozice našich časových možností, tak z pozice 

jazykové úrovně žáků. U začátečníků volíme velice krátké texty. Pokud bychom jim 

předložili dílo většího rozsahu, i když jazykově odpovídající jejich úrovni, zbytečně 

bychom je od čtení odradili.    

 U pokročilejších studentů můžeme zvolit krátkou povídku nebo i dílo 

rozsáhlejšího charakteru, např. novelu. V souvislosti s časovou dotací se můžeme 

rozhodnout pracovat pouze s úryvkem, nebo se zabývat celým textem, což předpokládá 

samostatné čtení studentů doma. Při rozboru textů v hodině je učitel stejně nakonec 

nucen vybrat reprezentativní části; nicméně je velký rozdíl mezi rozborem úryvků 

v rámci přečteného celku a čtením samotných ukázek. Především samostatné části textu 

nejsou cílem výuky hodin čtení, takže tento způsob práce by protiřečil záměrům a 
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stěžejní náplni výuky. Hlavní smysl prezentace úryvků v hodině vidím v motivování 

studentů pokračovat ve čtení knihy doma.  

Další hledisko, které musí učitel při výběru zohlednit, je reprezentativnost 

textu. Očekává se, že by spektrum literatury mělo zahrnovat rozmanité žánry, autory, 

díla různých historických epoch a literárních směrů. Ukázka děl současných spisovatelů 

by také neměla na seznamu chybět, avšak je třeba zvážit jazykové předpoklady 

studentů. Některá moderní díla jsou psána velmi složitým jazykem - používají slang, 

žargon, vulgarismy, apod., což pro studenty může představovat značný problém; na 

druhou stranu jsou tyto jazykové vrstvy pro ně zajímavé. Oproti tomu klasická díla 

známých autorů často obsahují jazykové jevy, které se už nepoužívají, obtížnější větné 

konstrukce, atd., avšak přesto je mnohdy jednodušší porozumět jim než představitelům 

moderních směrů. Navíc se očekává, že by studenti měli významné představitele zlatého 

věku ruské literatury znát. 

Z dlouhodobějšího hlediska je třeba promyslet strategii výběru textů pro 

delší časovou jednotku, např. pololetí či celý školní rok. Pro přehlednost je lepší 

uspořádat texty podle určitého klíče. Učitel se může rozhodnout řadit texty podle 

historického vývoje, žánrů, autorů, apod., anebo je může prezentovat náhodně a na sobě 

nezávisle. Stejně tak záleží na pedagogovi, jestli bude pracovat jen s texty samotnými, 

nebo do hodin zapojí i historicko-literární kontext. Osobně se domnívám, že pro hlubší 

pochopení textu jsou některé vědomosti nezbytné. Navíc tento způsob napomáhá 

rozvoji  mezipředmětových vztahů a kritického myšlení, rozšiřuje obzor studentů, takže 

jsou schopni rozebrat dílo z více pohledů a vidí ho v širších souvislostech. 

Práce s textem v ruském jazyce naráží na mnohé překážky. „Úskalí vhodného 

výběru nespočívají pouze v omezených časových možnostech přetíženého učitele, 

v relativně omezené nabídce dostupných cizojazyčných textů pro výuku ruštiny nebo 

v nedostatečném zmapování reálných čtenářských zájmů a komunikativních potřeb 

současné populace žáků a studentů, ale často i v rovině čistě jazykové…“ 

(Folprechtová, 2003, s. 37) 

Český trh nabízí velké množství knih v různých jazycích, zejména 

v angličtině, které jsou upravené pro všechny jazykové úrovně – od úplných 

začátečníků až po velmi pokročilé. Nabídka takovýchto adaptací v ruském jazyce je 

bohužel zcela minimální. Na pultech v knihkupectvích nalezneme pouze některé tituly 
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vydané v dvojjazyčném provedení: na jedné stránce se nachází originální ruský text a na 

vedlejší je odpovídající část přeložena do češtiny. Literatura v zjednodušené úpravě 

v České republice bohužel dostupná není. 

 Pokud chce tedy učitel pracovat s výhradně ruským titulem se žáky nižší 

jazykové úrovně, je nucen text přepracovat sám, což je běžná praxe na mnohých 

středních školách. Adaptace textu je samozřejmě velmi náročná záležitost, která při 

vytíženosti učitelské profese má za následek to, že je práce s literárními texty 

opomíjena.  

Ruský knižní trh je velmi obsáhlý a předkládá několik učebnic pracujících 

s upravenými literárními texty známých i méně známých autorů určených pro výuku 

ruského jazyka pro cizince (např. Непропавшие сюжеты: пособие по чтению для 

иностранцев, изучающих русский язык; Шкатулка: пособие по чтению для 

иностранцев, начинающих изучать русский язык; Сказки на уроке русского 

языка). Doufejme, že s rostoucím zájmem o ruštinu v České republice se rozšíří i 

nabídka knih a učebnic.  

 

3.2. Čtení nahlas 

Většinou čteme texty pro sebe, potichu, neboť je to rychlejší a méně 

namáhavé. Avšak občas není na škodu způsob čtení změnit. Některé metodické příručky 

nedoporučují u pokročilejších úrovní číst nahlas, neboť žáci se místo na význam textu 

soustředí pouze na výslovnost. Osobně se však domnívám, že hlasité čtení může hodinu 

obohatit.  

Podle Cartera hodiny literatury mají odlišnou povahu oproti jazykově 

zaměřené výuce. Měli bychom mít na paměti, že čtení literárního textu v žádném 

případě nepředstavuje cvičení zaměřené na výslovnost. Hlavním smyslem zapojení 

hlasitého čtení v těchto hodinách je zpestření výuky.  

Číst mohou jak studenti, tak pedagog. Učitelovo předčítání může být 

nápomocné pro porozumění významu. Výrazným čtením může navést studenty             

ke správné interpretaci, zejména v obtížnějších částech. Dramatické čtení může být také 

zpětnou vazbou pro učitele, poskytující mu informaci o tom, jestli žáci textu rozumí – 
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použití správné intonace a tempa, vhodných pauz a frázování, zdůraznění důležitých 

slov, odraz obsahu v tónu hlasu, apod. 

Klíčem k úspěchu je vybrat pro hlasité čtení vhodný text. Zcela nevyhovující 

pro tyto účely jsou rozsáhlé monotónní popisné pasáže. Čtení takovéhoto textu by 

pravděpodobně mělo spíše kontraproduktivní účinek, neboť namísto, aby žáky 

motivovalo a vtáhlo do obsahu, by je spíše od textu odradilo. Daleko lepší je vybrat 

úryvek zachycující děj, napětí či kontrast. Tyto podněty samy nutí k výraznému čtení,   

k měnění tempa a hlasitosti projevu.  

Výrazné čtení je vhodné trénovat nejdříve společně, tzn. celá třída čte 

najednou. Sborové čtení pracuje s dynamikou skupiny a navíc umožní stydlivým 

jedincům se „schovat“ mezi své spolužáky. Další variantou je kanonické čtení, při 

kterém se studenti jeden za druhým po určitých úsecích střídají. Alternativní způsoby 

čtení se nejlépe praktikují na poezii, kde můžeme zapojit rytmizační techniky jako je 

tleskání, bouchání, apod. „Básnické texty navíc prohlubují znalost fonetiky studovaného 

jazyka.“ (Hříbková, 1999-2000, s. 81) 

Dalším zpestřujícím prvkem je střídaní rolí. To může mít velmi rozmanitý 

charakter: lze kombinovat individuální a sborové čtení, učitelův přednes se 

studentovým. Při výběru vhodné básně můžeme ve střídání rolí zajít ještě dále: část 

textu může číst jeden student, ke kterému se následně přidá další, a čtou určitý úsek 

společně, načež se první žák odpojí a po chvíli se přidá třetí, atd. Takovéto řetězce je 

vhodné praktikovat právě na poezii, u které můžeme využít jejího potenciálu 

přirozeného rozdělení na jednotlivé sloky, a zvýraznit její rytmiku.  

Nemusíme však využívat pouze možnosti svého hlasu. Existují i nahrávky na 

kazetách či CD, které je možné studentům pustit a obohatit tak hodiny čtení                   

o poslechové cvičení.  

 

3.3. Kreativní psaní 

Psaní se na první pohled může zdát jako zcela nesouvisející aktivita, neboť je 

v podstatě zcela opačnou dovedností,  než je čtení. Kreativní psaní má však v hodinách 

čtení nezastupitelnou pozici, která spočívá ve vnitřním náhledu na text. Vlastní psaní 

totiž odkrývá proces, jak literární dílo vzniká, jaké mechanismy při tom fungují. Psaní 
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dále propojuje formu a význam, zjednodušeně řečeno „co“ a „jak“. Vytváří spoje mezi 

obsahem a způsobem vyjádření, což následně zvyšuje schopnost interpretace. 

V neposlední řadě psaní umožňuje studentům vytvořit něco vlastního, a to v důsledku 

prohlubuje proces poznání a náhled na literaturu.  

Někteří učitelé tento přístup odmítají, neboť tvrdí, že studenti mají už tak 

problém se písemně správně vyjádřit, natož pak vytvořit dílo literárního charakteru. Je 

pravda, že cizí jazyk v tomto směru studenty do značné míry limituje, na druhou stranu 

jednoduchou báseň pod vedením učitele zvládne napsat kdokoli. Navíc můžeme 

studentům zdůraznit, že při kreativním psaní autoři využívají různé nepravidelné, 

mnohdy i nesprávné gramatické struktury, a že tedy i oni si mohou od gramatiky na 

chvíli oddechnout a protentokrát jí nevěnovat moc pozornost. Hlavním záměrem je 

umožnit studentům zažít pocit úspěchu a volnosti. Dát jim najevo, že mohou zcela 

povolit uzdu své fantazie, využít představivosti a projevit se v tom nejširším slova 

smyslu. Navození atmosféry je nesmírně důležité; studenti musí cítit jasný rozdíl mezi 

hodinou kreativního psaní a mezi psaním eseje či kontrolní práce. 

Zejména na začátku, když realizujeme podobné aktivity ve třídě poprvé, je 

nutné studenty podpořit. Nejde nám zprvu ani tak o výsledek, jako o to, aby si 

vyzkoušeli, jaké to je psát literární text. Není proto vhodné nikoho nutit, aby veřejně 

přečetl svůj výtvor; vyvolejme pouze dobrovolníky. 

Rozlišujeme tři druhy cvičení podle stupně vedení. První z nich je plně 

kontrolované psaní (controlled writing), při kterém studenti musí striktně dodržovat 

daný vzor a pouze zaměňují slova či části textu. Druhým typem je psaní s podporou 

(guided writing), které už je náročnější, neboť studenti mají danou určitou předlohu, 

které se musejí držet. Mají již více prostoru k sebevyjádření, nicméně stále jsou 

částečně pod vedením. Třetí způsob je volné psaní (free writing), které ponechává zcela 

volné pole působnosti. Studentům je např. sděleno pouze téma, na které mají něco 

napsat a způsob, jakým to udělají, je již na nich. 

Záleží na schopnostech a povaze třídy, jaký typ cvičení jim bude nejvíce 

vyhovovat, obecně se však doporučuje držet se logického sledu při zapojování těchto 

aktivit v hodinách, neboť vede studenty krok za krokem od řízeného psaní, kde nabývají 

na jistotě a zkušenostech, k volnějšímu a samostatnějšímu projevu.  
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Pro inspiraci bych zde ráda uvedla několik příkladů aktivit zaměřených na 

první dvě etapy nácviku kreativního psaní (převzaté z knihy Teaching Literature). 

K tomuto účelu je paradoxně nejvhodnější poezie. Paradoxně proto, že je obecně žáky 

považována za cosi nedosažitelného a nepochopitelného. Když si však sami vyzkoušejí, 

jaké to je složit vlastní báseň, i když krátkou a jednoduchou, pomůže jim to překlenout 

tuto bariéru.  

• Báseň z novin 

Tato aktivita je zcela nenáročná, co se jazykové vybavenosti týče, a proto i 

vhodná  pro začátečnické úrovně. Do skupinky 2-3 studentů rozdáme jeden novinový 

(popř. jakýkoli jiný) článek v ruštině, takže každá skupina má jiný. Jejich úkolem je 

v něm zvýraznit několik slov, ze kterých nakonec budou skládat báseň. Strategie výběru 

slov může být velice různorodá – např. mohou to být klíčová slova, důležitá pro 

pochopení obsahu, nebo vždy první slovo ve větě, popř. výběr slov může být zcela 

náhodný. Hlavním úkolem je tedy z těchto slov sestavit vlastní krátkou báseň. Studenti 

mohou použít pouze daná slova, což je náročnější varianta, nebo jim můžeme dovolit je 

doplnit o jakákoli jiná slova. Jakmile jsou hotovy, ostatní studenti při čtení básně hádají, 

čeho se původní článek týkal. 

• Cinquain 

Studenti mají vytvořit báseň s předem danou strukturou pěti veršů, která 

definuje, kolik slabik má na každé řádce být:  1. řádek má obsahovat 2 slabiky 

                   2. řádek – 4 slabiky 

        3. řádek – 6 slabik 

        4. řádek - 8 slabik 

                   5. řádek – 2 slabiky 

Jednotlivé verše se mohou, ale nemusí rýmovat (záleží na studentech). Tento 

druh cvičení prohlubuje vnímání dvou základních charakteristik poezie: rytmu a formy.  

• Kouzelná krabička 

Základem této aktivity je refrén, který může mít několik podob, např. „Я дам   

в свою волшебную коробочку …, что бы / потому что …“, nebo mohou studenti 

popsat její vzhled „Моя коробочка …“. Úkolem je tedy dokončit tuto refrénovou větu 

a vytvořit tak jednoduché dvojverší, které se nakonec spojí dohromady a vytvoří jednu 
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kompaktní báseň, na jejíž formě se bude podílet celá třída. Aby bylo zadání jasné všem, 

doporučuji ukázat jedno nebo dvě vlastní dvojverší, která mohou studenty dále 

inspirovat. Téma s krabičkou je vhodné spíše pro mladší žáky, můžeme však slova 

refrénu pozměnit a přizpůsobit ho zájmům našich studentů. 

Na podobném principu dodržování předem dané formy můžeme vymyslet 

spoustu jiných aktivit. Kreativní psaní však nemusí být zaměřené pouze na poezii; 

můžeme samozřejmě pracovat i s prozaickým textem. 

• Převyprávění děje 

Toto cvičení je vhodné zapojit po přečtení příběhu (povídky, novely, apod.). 

Student má za úkol napsat stručný obsah děje, cca o 150 slovech. Svůj popis pak předá 

spolužákovi, který ho má ještě více zestručnit, aby text nepřesahoval více než 100 slov. 

Ve třetí fázi můžeme zadat studentům přepsat ten samý příběh v rozsahu pouze 50 či 

dokonce 30 slov. Tato metoda vede k uvědomění si podstatných částí děje a 

přizpůsobení slovní zásoby zadání. 

• Sen 

Podstatou této metody je využití toku myšlenek, což je technika typická pro 

postmodernismus, a proto i vhodná jako úvodní, či naopak následující aktivita při čtení 

textu tohoto literárního směru. Pro navození vhodné atmosféry nechme studenty zavřít 

oči a vybavit si určitý sen, který se jim kdysi zdál, a ten pak přepsat na papír. Pro sen je 

charakteristické, že vidíme pouze jednotlivé obrazy, které mnohdy ani nemají logickou 

návaznost, což se pokusíme převést do písemné formy. Důležité je studentům vysvětlit, 

že podstata této techniky spočívá v tom, že se nesnažíme nijak přemýšlet, necháváme 

jen plynout své myšlenky, které zachycujeme na papír. Text tedy mohou tvořit pouhá 

slova, hesla, narážky, nikoli celé věty. Prolíná se zde objektivní popis s našimi 

subjektivními pocity. Text v této podobě předáme sousedovi, který si ho přečte a 

zvýrazní v něm slova, která považuje v rámci děje za důležité. Následně ho vrátí zpět 

autorovi a proberou spolu, jak jeho sen vnímá a upozorní ho na případné nesrozumitelné 

části v textu. V další fázi má student svůj sen přepsat, tentokrát již však v celých větách 

a gramaticky správně. Hlavním přínosem tohoto cvičení je hlubší uvědomění si principu 

techniky psaní za pomoci volného proudu myšlenek. 
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3.4. Kladení otázek 

Kladení vhodných otázek je v hodinách čtení klíčová úloha učitele, neboť 

právě jejich prostřednictvím řídí práci s textem a vede studenty k správné interpretaci. 

Formulací otázek se aktivizují kognitivní procesy a myšlenkové operace. Otázkami je 

možné přivést studenty ke kýženým závěrům, nebo je naopak zmást.  

Na základě způsobu a hloubky přemýšlení rozlišujeme dva základní typy 

otázek: otázky nižšího a vyššího řádu. Otázky nižšího řádu jsou konkrétní otázky úzce 

zaměřené na text, vyžadující faktickou, doslovnou odpověď. Oproti tomu druhý typ jsou 

kontextuálně zasazené otázky, které vyžadují pochopení souvislostí. Podle současného 

výzkumu ve škole zcela převládají otázky nižšího řádu, což bývá v poslední době 

kritizováno, neboť tento přístup značně omezuje rozvoj kritického myšlení, 

vyzdvihovaného  rámcovým vzdělávacím programem. Odpovídáním na tento druh 

otázek nejsou studenti vedeni k samostatnému uvažování, jejich vyjadřovací schopnosti 

se omezují pouze na několik slov, které naleznou v textu a odcitují je, aniž by nutně 

museli porozumět jejich významu, natož hlubším souvislostem.  

Neznamená to však, že by tento typ otázek měl být zcela vypuštěn. Otázky 

nižšího řádu mají své místo a opodstatnění při práci s cizojazyčným textem. Poskytují 

učiteli zpětnou vazbu o tom, jestli studenti porozuměli textu na „překladové“ úrovni, 

tedy jestli chápou základní linii příběhu, důležitá slova, syntaktické uspořádání vět, 

apod.  

Učitel by měl zvážit, jaké typy otázek a v jakém sledu při rozboru textu 

použije. Existují určité zásady posloupnosti kladení otázek. Tyto principy jsou však jen 

vodítkem a záleží na učiteli, povaze textu a úrovni studentů, jaké pořadí otázek zvolí. 

Hlavním principem je vyváženost otázek nižšího a vyššího řádu; oba typy by měly být 

zastoupeny.  

Podle Cartera je na začátek vhodné zařadit otevřené, obecné otázky vyššího 

řádu k ověření celkového porozumění a zjištění prvotních dojmů z textu (Jaký byste dali 

textu název? Jaké jsou vaše pocity? V jakém tónu je příběh napsán – veselý, smutný, 

melancholický? Očekávali jste podle názvu, že příběh takto skončí? Jak byste jednou 

větou vyjádřili zjednodušený obsah děje? O čem podle vás příběh je?). Dalším krokem 

jsou obsahové, relativně uzavřené otázky nižšího řádu, zaměřující se na konkrétní fakta, 
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zejména na dějovou linii, postavy a prostředí (Kdo je hlavní postavou? Co o ní víme? 

Kde se děj odehrává? Co se stalo?). V této části kontrolujeme především jazykové 

pochopení textu, tedy jestli studenti chápou klíčová slova či celé věty. Není nutné 

vyžadovat překlad do češtiny. Můžeme využít techniky parafráze a nechat studenty 

vlastními slovy vyjádřit smysl dané věty či pomocí synonym a opisu, jaký je význam 

určitého slova (Jak rozumíte této větě? Jaký význam má toto slovo v kontextu 

příběhu?). V následující fázi pokládáme kontextuální otázky vyššího řádu, které směřují 

k hlubšímu pochopení smyslu textu, spekulaci nad jeho případnými skrytými významy 

a jeho zařazení do celkového literárního a historického kontextu. (Jaké příčiny vedly 

hrdinu k takovému chování? Jak si vysvětlujete zvrat na konci děje? Byl opravdu zcela 

neočekávaný, nebo nás na něj autor prostřednictvím narážek předem upozorňoval? 

Jakou techniku autor používá? Co víme o historických událostech dané doby?)  

„Díváme-li se na otázky z různých aspektů porozumění, zjistíme, že otázkami 

můžeme studenty přivést k různým typům porozumění: globálnímu (obecnému, 

povšechnému chápání), interpretačnímu (schopnost diskuse, vysvětlení, domýšlení 

vztahů), osobnímu (ve spojení s předchozími zkušenostmi a vědomostmi) a kritickému 

(přemýšlení o smyslu, hodnotě, pravdivosti, shodě s dosud poznaným). Jednotlivé typy 

porozumění se liší hloubkou a celistvostí pochopení…“ (Grecmanová, 2000, s. 37)  

Pro co nejkomplexnější uchopení významu textu je ideální poskytnout 

studentům širokou škálu podnětů, což je i hlavní podstata kombinování různých otázek. 

Jednou z možností je nechat samotné studenty si připravit otázky, které je v souvislosti 

s textem napadnou a pak je ve třídě společně prodiskutovat. Tento přístup vyžaduje 

značné jazykové a hlavně i literární znalosti, a proto je vhodný u studentů pokročilejší 

úrovně.   

Otázky však nevyužíváme pouze při rozboru již přečteného textu. Naopak 

zařazujeme je ve všech fázích práce s literaturou. Je však třeba zohlednit jejich 

charakter, neboť ten se v závislosti na jejich funkci liší. V úvodní části mají motivační 

význam, rozvíjí schopnost předvídání. V průběhu čtení mají funkci kontrolní a 

stimulační, mají shrnout dosavadní poznatky a naladit k dalšímu čtení. Poslední fáze 

spočívá v propojení veškerých informací. 
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3.5.  Konkrétní fáze práce s textem 

Práce s textem neznamená pouze jeho přečtení a následný rozbor. Je to 

ucelený systém na sebe navazujících předem promyšlených aktivit, které dohromady 

poskytují komplexní analýzu textu z mnoha různých hledisek.  

Při plánování hodiny musíme vzít především v potaz množství času, které 

máme, a tomu přizpůsobit rozvržení aktivit. Běžně máme většinou k dispozici 45-

minutovou vyučovací jednotku; někdy jsou dvě hodiny spojené a můžeme tak využít 

90-minutové časové dotace. Je také důležité zvážit, jak často začlenit do výuky literární 

hodinu – jednou týdně, za 14 dní, měsíčně, atd. 

Jak už bylo zmíněno výše (viz. kapitola Jazykové hodiny a hodiny čtení), 

vzhledem k osobitému charakteru hodin čtení, se nedoporučuje mísit tyto hodiny 

s běžnou výukou jazyka; je lepší jim vymezit své vlastní místo. Nicméně pokud nám to 

časové možnosti nedovolí, můžeme práci s uměleckým textem vyčlenit pouze část 

hodiny. Mohlo by se na první pohled zdát, že celá hodina čtení bude pro studenty 

jednotvárná a nudná. V tom však spočívá práce učitele, aby promyslel jednotlivé fáze 

hodiny tak, aby byly rozmanité. Navíc hodina čtení nevylučuje zapojení aktivit 

zaměřených na mluvení, psaní či poslech; naopak začlenění všech čtyř základních 

jazykových dovedností je prospěšné a vítané.  

Každá hodina by měla obsahovat minimálně tři základní fáze, přičemž velmi 

často se objevuje ještě doplňující čtvrtá část, která volně navazuje na předchozí etapy: 

1. Předtextová fáze (предтекстовая или дотекстовая часть, pre-reading) 

2. Fáze vlastního čtení (притекстовая часть, while-reading) 

3. Potextová fáze (послетекстовая часть, after-reading) 

4. Navazující fáze (Follow-up) 

Ad 1) Úvodní část spočívá především v motivaci a prezentaci textu. Její náplní 

často bývají tzv. zahřívací aktivity (warming-up activities), jejichž účelem je zapojit 

studenty aktivně do práce, upoutat jejich pozornost a aktivizovat jejich myšlenková 

schémata, aby se vnitřně připravili na text, se kterým hodláme pracovat. Ideální formou 

jsou krátké hry a soutěže, které podvědomě studenty naladí na určité téma. Mohou se 

zaměřit na uvedení tématu (např. olympijské hry), aktivizování příslušné slovní zásoby 

(sport), prezentování informací důležitých pro pochopení textu (celosvětový význam 
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olympijských her) či zopakování znalostí studentů v dané oblasti (historické pozadí 

vzniku a obnovy olympiády).  

„Předtextová práce má usnadnit přístup k textu a k formulování prvních 

hypotéz. Žáci jsou uváděni do tematiky a situace předloženého textu v cizím jazyce. … 

Práce s textem začíná tzv. orientačním čtením (franc. lecture-exploration), během 

něhož si žák může vytvořit představu o obsahu ukázky nebo knihy na základě různých 

odkazů. Jméno autora, název knihy, titulky jednotlivých kapitol, obálka, různé druhy 

písma a v neposlední řadě průvodní texty, název vydavatele, rok a místo vydání, počet 

stran apod. jsou prvky, které, i když se samotným textem úzce nesouvisejí, obsahují 

četné informace, jež umožní čtenáři lépe se v textu orientovat a formulovat první 

hypotézy týkající se druhu, obsahu nebo koncepce díla.“ (Kyloušková, 2004-2005,        

s. 130) 

Uvedení textu má tedy značný význam, avšak jestliže je provedeno špatným 

způsobem, platí, že žádný úvod je lepší než špatný úvod. Časté chyby, ke kterým 

dochází, jsou následující (Nuttall, 2000, s. 155):  

• Úvod je příliš dlouhý a učitel v něm prezentuje fakta, která by studenti byli 

schopní odvodit z textu sami. 

• Nevztahuje se k textu, a tudíž je pro studenty spíše matoucí než užitečný, neboť 

u nich vzbuzuje klamná očekávání. 

• Tvoří samostatnou část hodiny, která se ani tak nevztahuje k textu, jako spíš od 

něho odvádí pozornost. 

• Jeho hlavní náplní je učitelův monolog, studenti zůstávají pasivní.  

Co se týče prvního bodu, je zbytečné zahlcovat studenty na začátku detaily ze 

života autora, pozadí vzniku díla, apod. Faktické informace v předtextové části mají své 

opodstatnění pouze  v případě, že jejich neznalost by bránila základnímu pochopení 

textu. V opačném případě, je kontraproduktivní sdělovat něco, co mohou studenti sami 

objevit. Základní pravidlo zní: „Neříkejte sami nic, pokud to studenti mohou říci za 

vás.“1 (Nuttall, 2000, s. 156) 

Podobně je to i se slovní zásobou. Ve většině případů není třeba předem učit 

studenty nová slovíčka. Mnohem efektivnější a snazší způsob je nechat studenty je 

                                                 
1 „Never say anything yourself if a student could say it for you.”            
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odhadnout z kontextu. Popřípadě můžeme představit klíčová slova v rámci úvodní 

aktivity, což je zábavnější a přirozenější cesta, než učit seznam jednotlivých slov. 

Důležitou součástí předtextové fáze je stanovení důvodu ke čtení, resp. zadání 

konkrétního úkolu. Stejně jako v reálném životě čteme s konkrétním cílem, jemuž 

uzpůsobujeme styl čtení, i ve škole potřebujeme znát jasné zadání, abychom zvolili 

vhodnou taktiku čtení. Jiným způsobem budeme přistupovat k textu, jestliže bude úkol 

zaměřen na globální porozumění, než když se ptáme na konkrétní informace, vyžadující 

detailní čtení. 

Prvotní zadání by mělo být obecného charakteru, tedy mělo by se soustředit na 

celkový dojem z textu a jeho koncepci. Můžeme využít předvídání na základě názvu či 

ilustrace, nechat studenty zběžně přečíst část textu a nalézt odpověď na  naši otázku.    

V následném podrobnějším čtení  si ověřujeme naše prvotní odhady.    

Další oporou vedle základního zadání, kterou můžeme studentům poskytnout, 

jsou tzv. pomocné otázky/úkoly (signpost questions/tasks2). Jedná se o doplňkové 

otázky, jejichž hlavním smyslem je navést studenty v interpretaci správným směrem a 

upozornit je na důležitá místa v textu, a proto je třeba je zadat před samotným čtením. 

Obzvlášť užitečné jsou při tichém čtení.  

Zřetelným nebezpečím, které v souvislosti s těmito otázkami hrozí, je, že se 

studenti při čtení soustředí pouze na jejich zodpovězení a přestanou vnímat zbytek 

textu. Je proto dobré zadat pomocný úkol tak, aby mohl být splněn pouze po přečtení 

celého úryvku (např. odpověď se nachází na konci textu) a zároveň ujistit studenty, že 

kromě pomocných otázek se budeme ptát i na jiné informace. 

Ad 2) Po sérii úvodních aktivit a zadání úkolu následuje fáze vlastního čtení. 

Může být realizována formou hlasitého či tichého čtení. Text by neměl být příliš 

dlouhý, protože pak hrozí, že studenti neudrží pozornost. Proto je vhodné ho rozdělit do 

kratších úseků, což přináší mnohé výhody: 

• Přerušíme tak monotónní linii samotného čtení. 

• Můžeme ihned reagovat na přečtený úsek – klást průběžné otázky, 

předpovídat další vývoj a tím i napomoci lepšímu celkovému porozumění 

a interpretaci. 

                                                 
2 Singpost – angl. ukazatel, rozcestník 
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• Můžeme měnit různé přístupy - složitější část čteme ve třídě nahlas, 

v jiném úryvku trénujeme techniku rychlého čtení (просмотровое и 

поисковое чтение), další část zadáme studentům k samostatnému čtení, 

atd. Kromě způsobu čtení uzpůsobujeme úryvku i typy otázek a úkolů. 

• Předejdeme problému odlišného tempa studentů, neboť čtením po kratších 

úsecích snížíme časový nepoměr mezi pomalejšími a rychlejšími studenty.   

Podle Nutalla je vhodná délka pro začátečníky přibližně 4-5 řádků, tedy cca 50 

slov; pro pokročilejší úroveň můžeme zvolit úryvek až o 20 řádcích, čemuž odpovídá 

cca 250 slov. 

Ad 3) Smyslem třetí, potextové fáze je celkové shrnutí informací a jejich 

zapojení do hlubšího kontextu. Většinou probíhá formou diskuse v rámci celé třídy, 

popř. v menších skupinkách, které nakonec prezentují své závěry před ostatními. Učitel 

zde vystupuje hlavně v roli moderátora: řídí a usměrňuje debatu, podněcuje ji otázkami, 

apod.   

Základem diskuse často bývají pomocné otázky, které byly zadány na začátku 

hodiny. Pokud je studenti nejsou schopni zodpovědět, neměl by to za ně udělat učitel. 

Lepší variantou je odložit je na později, rozebrat text z jiného úhlu a postupně studenty 

navést tak, aby nakonec sami došli k správné odpovědi. 

Ad 4) Zatímco je doporučováno, aby předchozí tři fáze alespoň v malé míře 

byly vždy zastoupeny, tato závěrečná fáze je nepovinná, spíše doplňující  a rozšiřující. 

Zahrnuje nejrůznější druhy aktivit, volně vycházejících z celkového tématu hodiny. 

Jejich hlavním záměrem je aktivní propojení textu se studentovým životem a vytvoření 

rozsáhlejšího kontextu. Tyto aktivity mají většinou činnostní a tvůrčí charakter a 

vyžadují aktivní zapojení studenta. Výslednou prací může být např. báseň, převyprávění 

děje z pozice jiné postavy, dramatizace, zahrání příběhu, výtvarné ztvárnění, apod. 

Do této fáze spadají i aktivity, které jsou s textem provázány jen velmi volně a 

spíše představují samostatnou na textu nezávislou činnost. Pojítkem mezi nimi může být 

např. společné téma, určitý motiv, prostředí, atd. Patří sem různé druhy her a soutěží, 

které slouží ke zpestření výuky a aktivizaci studentů. 

Předěl mezi třetí a čtvrtou fází nelze často jednoznačně vymezit, neboť 

potextové aktivity v praxi většinou samovolně přechází v navazující a z tohoto důvodu 
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některé publikace rozlišují pouze tři fáze, které popř. označují i jinými názvy. Jejich 

smysl však zůstává stejný.  

„Od primární komunikace s textem (čtení) se dostáváme přes sekundární 

komunikaci (analýzu textu) k samostatnému osvojení textu žákem, tj. k didaktické 

interpretaci, jejíž východiskem je žákův čtenářský a estetický zážitek, a která se 

zprostředkovává systémem potextových úkolů. V této fázi dochází k celkovému 

pochopení smyslu textu. Žák se stává aktivním subjektem, mluvčím, jeho interpretace je 

vyjádřením individuálního vztahu k textu.“  (Kyloušková, 2004-2005, s. 132) 

 

3.6.  Poezie 

Poezie se v dnešní době v kruhu mládeže netěší přílišné oblibě. Žáci považují 

často básně za nelogické, příliš abstraktní, neuchopitelné a v důsledku tedy vymykající 

se jejich chápání.  Domnívám se, že tento přístup mají studenti v mnohých případech 

zažitý z hodin literatury českého jazyka, ve kterých pod časovým tlakem nezbývá 

prostor na rozbor děl, a poezie se tak zužuje na pouhý seznam autor – dílo, přičemž 

studenti si mají básně přečíst sami v rámci povinné četby. Poezie je však specifický 

druh literatury, který vyžaduje právě práci o hodinách založenou na společné diskusi.  

Mnozí učitelé namítají, že pracovat s básní v cizím jazyce je zcela nad rámec 

studentových schopností, neboť mají problém pochopit smysl básně i v rodném jazyce. 

Zastávám však zcela opačný názor. Jde pouze o to, vybrat vhodný text přiměřené 

úrovně.  

Existuje mnoho příčin, proč zapojit poezii do hodin čtení v cizím jazyce. 

V prvé řadě jsou to ryze praktické důvody: většina básní má krátký rozsah, takže rozbor 

je možný naplánovat právě na délku jedné vyučovací hodiny, což vnáší do práce 

ucelenost a přehlednost,  oproti časově náročnému čtení delších prozaických děl, které 

musí být rozděleno do několika hodin.  

Za druhé, čtení poezie má v hodinách literatury své specifické místo, neboť 

zdůrazňuje obsah a prostředky, kterými je vyjádřen, čímž bezprostředně vede k vnímání 

a obdivování literatury jako takové, nikoli skrze rozbory gramatické a lexikální 

struktury jazyka, k čemuž občas učitelé mají tendenci přistupovat při práci s prózou. 
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Jinými slovy poezie sama upoutává pozornost na svůj obsah, čímž je přirozeným 

způsobem podporován literární záměr výuky.  

V neposlední řadě poezii stojí za to vyzdvihnout díky její zvláštní formě, 

kterou společně vytváří verš, rytmus, rým, celková stavba básně, básnické prostředky, 

tropy, atd. Tyto prostředky nepředstavují pouze formální stránku, naopak se 

bezprostředně podílejí i na významu básně. Mnohdy nám forma básně prozradí             

o záměru autora více než samotná slova. Proto je důležité s těmito prvky pracovat 

v hodině a odhalovat se studenty jejich význam. 

Podle Moodyho je pro čtení poezie v hodinách třeba vytvořit vhodnou 

atmosféru. Měla by být uvolněná a především otevřená všem názorům. Při rozboru 

poezie často studenti cítí ostych vyjádřit svou domněnku, neboť se obávají zesměšnění, 

ať už ze strany učitele či spolužáků. Pokud vybereme vhodný text, nemělo by se stát, že 

studenti nebudou mít, co říct. Přesto se ale ve výuce setkáváme s momenty ticha, které 

navenek budí dojem, že si  studenti s básní nevědí rady. Ve většině případů je to však 

pouze známka nejistoty a strachu vyjádřit svůj názor. Je proto obzvlášť důležité 

podpořit jakoukoli vyslovenou myšlenku a dál ji rozvíjet či nasměrovat skrze ní 

studenty jinou cestou.  

K navození vhodné pracovní atmosféry mimo jiné napomáhá odstranění bariér 

vůči poezii, vnímané studenty jako zvláštní a nepochopitelný druh literatury. K tomuto 

účelu je vhodné nechat studenty samotné vytvořit krátkou báseň a zažít tak tvůrčí proces 

vzniku poezie. První kroky jim mohou usnadnit aktivity s kontrolovaným psaním (viz. 

kapitola Kreativní psaní). Naším záměrem je „zlidštit“ a zpřístupnit poezii, tedy zbavit 

ji umělého patosu, čehož můžeme dospět volnějšími a neformálními rozbory. Není třeba 

zahlcovat studenty spoustou literárních termínů, dopodrobna rozebírat druh rýmu a 

vyhledávat všechny možné básnické prostředky. Tento způsob práce není možný ani 

z časových důvodů. Navíc studenti si mohou vychutnat krásu básně, aniž by věděli        

o všech jejích formálních vztazích. Hlavním účelem není podrobný literární rozbor, ale 

vnímání hlavního smyslu dané básně. 

Výběr textu je důležitým krokem pro každou úspěšnou hodinu, avšak 

v případě poezie má tento aspekt zásadní význam, neboť je klíčovou součástí strategie   

k navození neformální atmosféry. Ze začátku tedy volíme jednodušší témata blízká 

zájmům studentů, se kterými se mohou ztotožnit. Postupně, jakmile studenti získávají 
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na jistotě, můžeme zvolit abstraktní a složitější tematiku s přeneseným či skrytým 

významem. 

Samotný postup práce s konkrétní básní se nemusí lišit od ostatních druhů a 

žánrů literatury. Poezie nám však díky své specifické formě nabízí různé alternativní 

přístupy, proto by bylo škoda je nevyužít a zacházet s ní zcela stejným způsobem jako 

např. s prózou. Hlavní potenciál se skrývá v prezentaci básně, tedy způsobu, jakým 

studentům dílo představíme. Básně nejlépe vyzní, jsou-li čteny nahlas. Zvuková podoba 

nechá vyniknout jejich výrazu a podtrhne rytmus a rým.  

Pro prvotní seznámení se s básní se doporučuje využít nahrávku, pokud ji 

máme k dispozici, nebo přednes samotného učitele. Ideální je, když u toho studenti 

mohou zároveň sledovat text, který mají před očima. Hlasité a výrazné čtení jim 

pomůže v porozumění obsahu. Aniž by v této fázi věnovali pozornost slovům, podle 

tónu hlasu, intonace a tempa mohou poznat celkový motiv a atmosféru básně, jestli se 

jedná o humorný či smutný námět, apod. V další části by měli žáci dostat možnost si 

sami v rychlosti přečíst text pro sebe, popř. někdo s recitačními schopnosti jej může 

přednést ještě jednou a pomalu pro celou třídu, která se již ale soustředí i na slova, 

potažmo na jejich význam. Tuto dvojí prezentaci následuje rozbor.  

Tak jako u jiných žánrů i u poezie začneme s otázkami obecného charakteru: 

„Kdo je vypravěčem? Koho oslovuje, ke komu mluví? Co se stalo? Jaká je situace?...“ 

Následují konkrétnější otázky, zaměřující se na detaily: „Jak rozumíme druhému verši? 

Co  má autor na mysli, když mluví o …? Je dané slovo použito v konkrétním nebo 

přeneseném a abstraktním významu?...“ V této fázi interpretujeme možné metafory, 

přirovnání a jiné básnické prostředky. Ovšem soustředíme se vždy na jejich konkrétní 

význam v dané básni, co znamenají v rámci kontextu a nezaobíráme se jimi ve smyslu 

literární teorie. Diskusi uzavíráme hodnotícími otázkami, které zasadí dílo do hlubších 

historicky-kulturních souvislostí: „Proč autor zvolil toto téma? Zabývá se více 

spisovatelů tímto problémem? Jak na vás báseň celkově působí?...“ 

Po diskusi a hlubším porozumění básni je možné se znovu vrátit k formě a 

využít ji v navazující aktivitě. Zadání může znít např. takto: „Připravte si ve dvoj či 

trojčlenných skupinkách vlastní přednes básně, můžete k tomu použít i pantomimu, 

hudební či rytmizační prvky (např. dřívka, bubínek, tleskání, dupání,…). Přednes by 

měl odrážet vaše vlastní chápání básně.“ Budete pravděpodobně příjemně překvapeni, 
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s kolika alternativními přístupy studenti přijdou. Všechny představují jejich originální 

pojetí a vlastní interpretaci básně. Ačkoli se to na první pohled nezdá, tato aktivita je 

vhodná i pro starší studenty, jak mohu z vlastní zkušenosti posoudit. Může být 

ukončena veřejným hlasováním o nejzajímavější přednes.  

Pokud obsahuje báseň výrazné dějové prvky, můžete nechat studenty báseň 

zahrát. Dílo s lyrickým námětem naopak mohou ztvárnit výtvarně, zachytit náladu 

básně a své pocity při jejím čtení. 

 

3.7.  Próza 

Prozaické texty především kratšího rozsahu jsou brány jako prototypické a 

můžeme na ně tedy aplikovat všechny obecně doporučované postupy. Ráda bych se 

proto v této kapitole zaměřila na obsáhlejší díla, jakými mohou být povídky, novely či 

romány. Jedná se o náročnější čtení, které tudíž očekává již dosti pokročilou znalost 

jazyka čtenářů.  

Na českém trhu se bohužel nevyskytují zjednodušené verze románů. Proto se 

v podmínkách výuky ruštiny na středních školách, kde je převážně vyučována jako 

druhý cizí jazyk, nepředpokládá, že by žáci dosáhli takové úrovně, aby byli schopní číst 

díla tohoto formátu v originále. Uvedené postupy a návrhy jsou tedy zamýšleny pro 

práci s textem, která přesáhne dobu jedné vyučovací jednotky. 

Vést dobře strukturované a zajímavé hodiny po celou dobu čtení jednoho díla 

je velmi náročné. Jestliže je těžké motivovat studenty ke čtení, o to těžší je udržet jejich 

zájem po celou dobu. Vyžaduje to značné úsilí a rozmanitý přístup. Čtení rozsáhlejších 

textů samozřejmě očekává velký podíl samostatné práce studentů doma a musí být 

učitelem pečlivě předem rozplánováno do jednotlivých úseků, po kterých se kniha bude 

číst. Kdybychom zadali přečtení celého díla najednou a pouze poměrově prodloužili 

dobu na čtení, bylo by to pro studenty velmi demotivující a celkově neefektivní.  

Vždy je lepší rozdělit text na několik logických částí, které mají studenti za 

kratší dobu přečíst, neboť je to spíše donutí se do čtení pustit. Navíc postupným čtením 

a následným rozborem poskytneme studentům zpětnou vazbu, vyjasníme případné 

nesrovnalosti a motivujeme je k dalšímu čtení. Můžeme využít techniky postupného 
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předvídání a dát tak další pohnutku, proč číst dál – bude se děj odehrávat tak, jak 

odhadujeme? 

Některá známá díla byla zfilmována, můžeme tedy shlédnutím filmu nebo jeho 

části obohatit výuku.  

Motivačním prvkem může být uvedení konkrétní pasáže z knihy, kterou se 

chystáme číst. Může se jednat o úryvek z prostředku knihy, měl by ale být nějakým 

způsobem zajímavý, vtipný, napínavý, aby upoutal pozornost studentů, aby se chtěli 

dozvědět o příběhu a postavách více. Podobným způsobem můžeme ve třídě předložit 

takovéto úryvky dva ze dvou různých knih a nechat studenty se rozhodnout, jakou          

z nich chtějí číst. 

Při rozboru rozsáhlejšího díla bychom se neměli omezovat pouze na děj, ale 

měli bychom věnovat prostor i jeho ostatním charakteristickým rysům jako je prostředí, 

kompozice, postavy, jazykové prostředky, atd. Vnímání postav, jejich motivů, 

pohnutek, způsobu myšlení, apod. má v kontextu velký význam. Každý z nás si při čtení 

v duchu představujeme, jak který z hrdinů vypadá, jaké nosí oblečení, domýšlíme si 

jeho obraz až do detailní podoby. Můžeme využít mnoho technik, jak studenty nechat 

vyjádřit své představy o postavách – např. výtvarným zpracováním, písemným popisem, 

atd. Je vždy fascinující, jak moc je toto naše vnímání odlišné a je zajímavé porovnat, do 

jaké míry jsou naše představy založené na tom, co je skutečně napsáno v knize a do jaké  

míry jsou ovlivněny naší fantazií a myšlenkovými schématy. Zřejmou konfrontací dvou 

různých pohledů je filmová verze ve srovnání s tou naší, kterou jsme si při čtení 

vytvořili.  

Dalším výrazným prvkem románu je kompozice a vypravěč, které udávají, 

jakým způsobem je čtenáři příběh zprostředkován. K uvědomění si jejich významu 

můžeme použít techniku parafráze a zadat studentům převyprávět příběh, nebo jeho část 

z pozice jiného hrdiny nebo i třeba zcela nezaujaté postavy, zaměnit ich-formu za       

er-formu, změnit kompozici a příběh, který je udán retrospektivně přepsat 

chronologicky, apod. Možností je spousta. 

Je třeba rozlišovat texty fabulovité a popisné, neboť vyžadují odlišné 

zacházení co se týče způsobu čtení (popisné úryvky nejsou např. vhodné k hlasitému 

čtení) i v otázce jejich samotného rozboru a interpretace (fabulovité pasáže mohou být 

využity k dramatizaci; popisné části např. k výtvarnému zpracování, atd.)  
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3.8.  Drama 

Drama je specifickým druhem literatury, který však bohužel zůstává 

v hodinách čtení nedoceňován. Přitom přináší mnohá pozitiva: je vydatným zdrojem 

hovorového jazyka, je vhodný pro hlasité čtení a dynamický z hlediska vývoje děje a 

tím i atraktivní pro čtenáře. Jako typický představitel dialogického textu obsahuje 

výrazy charakteristické pro mluvený jazyk a stává se východiskem pro nácvik 

dialogické řeči. (Hendrich, 1988, s. 229) Zároveň je však v dramatu zastoupena i 

monologická složka (např. vyprávění události jednou z postav) Byla by proto škoda 

nevyužít tento potenciál a nezapojit ukázky dramatické tvorby do výuky. 

Drama přímo vyzývá k prožití literatury, ať už v podobě výrazného čtení či 

přímo zahrání scény. Prožít text znamená ponořit se do něj, detailně ho prostudovat a 

pochopit ho. Výsledkem je přenesení našich představ do reálu prostřednictvím našeho 

hlasu a těla. Způsob, jakým předneseme text, odráží to, jak ho chápeme, a je tedy 

projevem naší interpretace. Dramatizace textu představuje vysoký stupeň jeho 

porozumění, zahrnující nastudování psychologie a chování postav, scény, pozadí, kulis - 

tedy komplexního obrazu díla. A pro učitele tím pádem výsledně přináší přirozenou 

zpětnou vazbu, svědčící o tom, jak hluboce studenti text pochopili. Existují alternativní 

metody výuky jazyka, které jsou založeny na nastudování her a jejich realizaci, což jen 

potvrzuje význam principu prožití jazyka.  

Nevýhodou tohoto přístupu je časová náročnost, neboť nastudovat a 

zrealizovat byť jen krátkou část hry trvá samozřejmě nepoměrně delší dobu, než když 

drama v hodině pouze přečteme a prodiskutujeme. Jeho efekt je však mnohem silnější.  

Méně náročnou variantou může být výrazné čtení, ale i to vyžaduje ponechat 

studentům dostatek času na nastudování. Bez důkladné přípravy mají jinak žáci i 

středně pokročilé úrovně tendenci se více soustředit na správnou výslovnost než na to, 

co a jak říkají. 

Zajímavou variantou je práce s neúplným dramatickým textem, ve kterém 

chybí veškeré organizační popisky, takže obsahuje pouze jednotlivé repliky postav. 

Úkolem studentů je domyslet dramatu pozadí, kulisy, způsob, jakým postavy pronášejí 

svá slova (např. naštvaně, volně, klidně,…). Tato technika vyžaduje ponoření se do 

textu, zkoumání vztahů mezi postavami na základě slov, která říkají, jakož i zasazení 
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příběhu do celkového kontextu – domyslet prostředí, dobu, atd. Učitel by měl studenty 

nasměrovat podnětnými otázkami, ale jinak jim ponechat volný prostor pro projevení 

své fantazie a kritického myšlení. Výrazněji by měl zasáhnout pouze v případě, že směr, 

kterým se studenti ubírají, by odporoval logickým vztahům, daným replikami postav. 

Jestliže rozdělíme třídu do několika skupin, vznikne nám ve výsledku více variant, které 

v naprosté většině budou diametrálně odlišné, což poskytne další námět pro diskusi: 

která z variant je nejvíce pravděpodobná (nejvíce odráží zadání replikami postav)? Na 

závěr můžeme porovnat práce studentů s originálem, popř. zajít se podívat na 

profesionální divadelní představení. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 II. Soubor textů 

Praktická část obsahuje celkem 12 textů různých druhů a žánrů. U každého 

z nich je podrobně rozepsán postup práce, který odráží základní východiska stanovená 

v teoretické části diplomové práce. Všechny aktivity jsou pouze návrhem na činnosti a 

je možné s textem samozřejmě pracovat i jinak. V některých případech uvádím i možné 

adaptace cvičení. 

Postup práce k jednotlivým textům je pro přehlednost rozdělen do 

následujících fází: 

1. Předtextová část 

2. Vlastní čtení 

3. Potextová část 

4. Navazující část 

První tři fáze jsou nezbytnou součástí práce s jakýmkoli textem; čtvrtá, 

poslední fáze je nepovinná, pouze doplňující. Nemáme-li dostatek času pro zrealizování 

navrhovaného postupu, vypustíme právě tuto aktivitu, popřípadě ji zadáme za domácí 

úkol.  

U každého textu je určena jazyková úryveň, pro kterou jsou aktivity navrženy. 

Vlastní text může být po jisté úpravě použit i pro vyšší, či v některých případech i nižší 

úrovně studentů. Někdy adaptace spočívá ve zjednodušení zadání, ve čtení s přípravou 

(namísto čtení bez přípravy), vypuštení abstraktních otázek a sledování pouze dějové 

linie či částečném zapojení češtiny (zejména při vysvětlování zadání, v otázkách 

potextové fáze a následné diskusi). U náročnějších úloh vyžadujících zvýšenou 

pozornost na tento fakt upozorňuji, v některých případech přímo uvádím i možné 

varianty pro zjednodušení.  

Další možnost, jak přizpůsobit zadání a průběh cvičení potřebám studentů, 

představuje systém otázek. Jejich pomocí můžeme velmi ulehčit žákům práci, správně 

je nasměrovat a krok za krokem je dovést ke kýženým závěrům. Klíčovou roli tedy 

sehrávají právě u studentů nižší úrovně. Systém otázek ve cvičeních použitých 

v praktické části diplomové práce byl navržen právě spíše pro nižší uvedené úrovně, a je 

tedy rozpracován poměrně detailně. Z metodického hlediska je mnohem efektivnější 
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navést studenty prostřednictvím více otázek tak, aby je byli schopni samostatně 

zodpovědět než aby úlohu za ně vyřešil učitel. Je proto vhodné přizpůsobit sled otázek 

aktuálním možnostem žáků, měli bychom však přitom zároveň zachovat jejich logickou 

posloupnost a postupovat od obecně zaměřených otázek, přes vyhledávání konkrétní 

informace, až k celkovému pochopení úryvku a jeho aplikaci v rámci širšího kontextu. 

Pokud učitel shledá, že otázky určité aktivity jsou pro jeho účely nevyhovující (ať již 

z důvodu, že jsou příliš triviální, či naopak složité), je žádoucí je s ohledem na toto 

pravidlo upravit.  

Většina textů je uvedena s přízvuky – zejména ukázky, které jsou navrhovány 

k hlasitému čtení a dále texty určené pro počáteční úrovně. Zbylé texty nejsou 

opřízvukovány záměrně, neboť u pokročilejších studentů se očekává, že v případě 

tichého čtení doplňkových textů přízvuky nejsou již třeba. 
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1.  Próza 

1.1. Прекрасный сон 

 Úroveň studentů: začátečníci (cca po půlroce výuky a déle) – mírně pokročilí (A1 – 

A2) 

Čas: 25 – 35 min (s navazující aktivitou 40 – 45 min)  

 

 Прекрасный сон 3 

 

Берег моря. Ресторан. Мы с подругой обедаем. Ресторан прекрасный! 

Обед вкусный и недорогой! Погода хорошая, тёплая. Море тоже тёплое. Небо 

голубое, море синее. Солнце яркое, пальмы зелёные, девушки красивые. Хорошо! 

Моя подруга – высокая симпатичная блондинка. Глаза голубые, волосы 

длинные. Отель прекрасный, удобный. Комнаты светлые и большие. Всё 

прекрасно! 

______________________________________________________________________ 

 

Вдруг – звонок! Это будильник! Это был сон! Как жаль! Надо идти на 

работу! Работа неинтересная и трудная. Начальник глупый. 

Обеденный перерыв. Ресторан. Мы – мой друг и я – обедаем. Ресторан 

плохой. Обед невкусный и дорогой. Погода холодная, идёт дождь. Небо серое. 

Ужасно! Где официант? Вот он! Вот счёт. Огромный! 

 

PRÁCE S TEXTEM 1.1 

Předtextová část: 

Využijeme kontrastního motivu textu, kdy ve snu je vše pozitivní, zatímco 

v reálném světe negativní, a uspořádáme ve třídě krátkou soutěž. Rozdělíme studenty do 

dvou skupin (v případě většího počtu do více skupin) a vysvětlíme pravidla: učitel řekne 

                                                 
3 Převzato z Чубарова, О.Э.: Шкатулка: пособие по чтению для иностранцев, начинающих изучать 

русский язык. Москва, Русский язык. Курсы 2008, стр. 18 - 19 
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slovo, ke kterému ostatní musí co nejrychleji vymyslet antonymum, tedy výraz 

opačného významu. Která skupina zareaguje nejrychleji a správně, získá bod. Kdo bude 

mít na konci nejvíce bodů, vyhrál. Nejaktivnější žáci mohou dostat od učitele kladné 

znaménko či malou jedničku za aktivitu. 

Návrhy slov: большой – маленький, хороший – плохой, белый – черный, 

старый – молодой, день – ночь, новый – старый, теплый – холодный, длинный – 

короткий, друг – враг, идти спать – вставать, ужасный – красивый, светлый – 

темный, любить – ненавидеть 

Vlastní čtení: 

Přistoupíme k práci se samotným textem. Aniž by žáci znali nadpis, přečte 

učitel pomalu a nahlas první polovinu příběhu a zadá otázky týkající se celkového 

dojmu z textu. О чем здесь идет речь? Что автор описывает? Где и с кем он 

находится? 

Pokračujeme ve čtení, tentokrát čtou nahlas samotní studenti, kteří se po 2-3 

větách střídají (u úplných začátečníků necháme žákům předtím krátký čas na přípravu 

k hlasitému čtení) a zkontrolujeme porozumění další části příběhu. Вы были правы в 

своих догадках? Где на самом деле автор находится; действительно у моря? 

Какая реальность? Что ему надо делать? Он любит свою работу? Почему?  

Potextová část: 

Kontrola porozumění následovala bezprostředně po přečtení částí příběhu. 

V potextové fázi se zaměříme na přídavná jména použitá v textu a porovnáme sen se 

skutečností. Какой ресторан во сне и какой в дейтвительности? Какое блюдо? 

Какая погода, небо?  

Pokud chceme, aby si studenti aktivně osvojili slovní zásobu spojenou 

s přídavnými jmény z textu, využijeme k tomuto účelu následující aktivitu. Učitel 

namaluje na tabuli jednoduchou tabulku, kterou budou mít žáci za úkol vyplnit, tedy 

vypsat do ní,  jaká přídavná jména jsou v textu použita. Pokud se dané slovo z tabulky 

ve snu nebo naopak ve skutečnosti nevyskytuje, studenti políčko pouze proškrtnou 

(např. ve snu není zmíněna работа, tudíž ji vyškrtneme a píšeme přídavná jména pouze 

do kolonky действительность).  

Nejdříve necháme studenty pracovat ve dvojicích a doplnit co nejvíce slov 

zpaměti. Po krátkém časovém limitu (cca 1-2 min) společně ve třídě zjistíme, kolik slov 
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si žáci dokázali vybavit - dvojice nahlásí  pouze jejich počet. Zbylé výrazy studenti 

posléze dohledají v textu a zároveň si ověří, jestli si první slova zapamatovali správně. 

Celou tabulku potom zkontrolujeme společně – učitel postupně vyvolává jednotlivce, 

kteří čtou dvojice slov. 

 сон действительность 

ресторан   

обед   

погода   

небо   

море   

подруга   

работа   

 

Navazující část: 

Zápis snu typicky využívá techniku volného toku myšlenek, kdy autor 

zaznamenává jednotlivé, mnohdy i vzájemně navenek spolu nesouvisející obrazy. 

Vysvětlíme tuto metodu psaní studentům a za domácí úkol, nebo přímo o hodině, pokud 

máme čas, je necháme napsat krátký text, zachycující jejich sen, ať už skutečný, či 

smyšlený. Používají tedy pouze jednoduché věty, nebo i samostatná slova. Text potom 

předají sousedovi, který si ho přečte a následně řekne, kde se sen odehrává, či, pokud 

není místo určeno, jaký dojem v něm vyvolal (pozitivní, hororový, velmi příjemný…). 

Několik ukázek písemných prací od dobrovolníků můžeme přečíst nahlas pro celou 

třídu.  
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1.2. Царь и старик 

Úroveň studentů: začátečníci (cca po půlroce výuky a déle) – mírně pokročilí (A1 – 

A2) 

Čas: 35 – 45 min   

Царь и старик 4 

Русская народная сказка 

 

Работал старик в поле и нашëл золото. Привëз он его домой и сказал 

жене: «Никому не говори, что я нашëл.»      

>>>> Как вы думаете, сказала она об этом кому-нибудь? 

А старуха пошла к соседке и говорит ей: «Соседка, мой старик в поле 

золото нашëл, только никому не говори об этом.» 

А старик услышал, что его жена соседке сказала. И попросил он старуху 

приготовить пирожки и блины.  

>>>> Почему хотел старик, что бы жена приготовила пирожки и блины? 

Поехали они утром вместе в поле работать. Едут, а старик незаметно пирожки на 

дорогу даëт. Увидела старуха пирожки на дороге и кричит: «Старик, смотри, 

сколько пирожков!» 

А он отвечает: 

>>>> Что он ответит?  

 «Собирай, это прошла туча пирожковая.»  

Старуха все пирожки собрала. Поехали они дальше. Едут, а старик 

незаметно блины на дорогу положит. Старуха блины на дороге увидела и кричит: 

«Смотри, старик, сколько блинов!» 

- Туча блинная была, - отвечает старик. – Собирай блины. 

Старуха и блины собрала. 

Весь день старик и старуха в поле работали, а вечером домой поехали. 

Ехали мимо ...  

                                                 
4 Převzato а upraveno z Чубарова, О.Э.: Шкатулка: пособие по чтению для иностранцев, 

начинающих изучать русский язык. Москва, Русский язык. Курсы 2008, стр. 129 - 131 
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>>>>Мимо чего они ехали? Что видели или слышали? 

Ехали мимо царского дворца. А у царя был бал. Старик и говорит жене: 

«Слышишь, как кричат? Это черти царя бьют.» 

Через несколько дней уже все знали, что старик золото нашëл. И до царя 

новость дошла. Захотел он золото себе взять. Привели к нему старика, и царь его 

спрашивает: «Ты, старик, золото нашëл?» 

>>>> Что ответит старик? 

- Какое, - говорит старик, - золото? Ничего о золоте не знаю. 

- Твоя старуха говорит, что нашëл. 

Привели к царю старуху. Спрашивают еë: «Это правда, бабушка?» 

А старик повторяет: «Ничего не знаю.» 

Тогда говорит старуха мужу: «Нашëл ты золото.» 

- Когда? 

>>>> Что скажет старуха мужу? 

- Недавно. Помнишь, на следующий день мы в поле поехали, а там 

пирожковая туча прошла? 

- Не помню. 

- Как не помнишь? А ещë блинная туча была. Забыл, старый? 

- Не забыл, потому что никогда не знал, - говорит старик. 

Старуха рассердилась, кричит: «Мы мимо дворца ехали, царя тогда черти 

били, помнишь?» 

>>>> Что сделал царь? 

Рассердился царь и говорит: «Уходи, глупая старуха.» 

Так деньги у старика остались. 

 

PRÁCE S TEXTEM 1.2 

Předtextová část: 

Pohádka je žánr, ve kterém je vše možné. Zadáme studentům úkol ve dvojicích 

vymyslet nová kouzelná slovní spojení, která vytvoří tak, že spojí dohromady dvě 

samostatná slova, jako např. «колбасная туча». Společně se studenty odvodíme 

význam tohoto spojení:  Что такое «туча» и «колбаса»? Что бы эти две слова 

могли обозначат вместе?  Po časovém limitu 2-3 minut každá skupinka představí své 
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novotvary. Zbytek třídy hádá, co daný výraz označuje, jak může v praxi vypadat či 

fungovat, apod. 

Vlastní čtení: 

Text je rozdělen na několik krátkých částí a doplněn o otázky, které sledují 

vývoj klíčových událostí děje. Celý text budeme číst nahlas, vždy na jeden úsek 

vyvoláme jednoho žáka. Po přečtení daného úryvku žáci odpovídají na otázku a snaží se 

tak předpovědět, jak se příběh bude odvíjet dál. Toto čtení na pokračování přirozeně 

budí zvědavost a slouží tedy jako výrazný motivační prvek. Další výhodou tohoto 

postupu je možnost věnovat detailní pozornost jednotlivým částem textu, neznámým 

slovům, ihned reagovat na případné dotazy a společně vyjasnit možná nedorozumění. 

Tato metoda je proto velmi vhodná pro začátečníky a malé děti. 

Potextová část: 

Hlavním cílem potextové fáze je v tomto případě zkompletovat příběh - 

poskládat jeho jednotlivé části dohromady. Jedná se o pohádku, což je velmi 

jednoduchý žánr pro převyprávění. Zadání pro studenty je tedy převyprávět společně 

celý příběh a to tak, že každý řekne jednu větu, na kterou následně naváže další žák, atd. 

Pokud se při vyprávění studenti přímo nezmíní o úmyslech staříka a cara, 

zeptejme se na to samostatně: Зачем сказал старик жене, что прошли пирожковая 

и блинная туча? Зачем он сказал, что царя черти бьют? Почему царь не смог 

взять себе золото?   
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1.3. Кот-Ворюга 

Úroveň studentů: mírně pokročilí – středně pokročilí (A2 – B1) 

Čas: 35 – 45 min 

 

 Кот-Ворюга 

По рассказу К. Паустовского 5 

 

Дом был маленький. Он стоял в старом саду. В доме мы только ночевали. 

Все дни, с утра до темноты, мы проводили на берегу озера, где мы купались, 

ловили рыбу, варили на огне уху. Возвращались мы вечером, усталые, со связкой 

рыбы. И каждый раз нам рассказывали, что и у кого украл рыжий кот, которого в 

деревне звали Ворюгой. 

Это был кот – бандит. Он воровал всё: рыбу, мясо, сметану и хлеб. При 

этом он так быстро прятался, что никто его никогда не видел. Нам очень хотелось 

поймать Ворюгу и наказать его. 

Однажды утром, когда мы ещё завтракали, деревенские мальчики 

прибежали к нам и сказали, что кот бежал по деревне с большой связкой рыбы     

в зубах. Эту рыбу мы принесли с озера вчера вечером. Это было уже не 

воровство, а грабёж средь бела дня. Мы решили поймать и наказать бандита. 

Мальчики предложили нам помочь.        

Кот пришёл этим же вечером. Он украл с нашего стола, что стоял около 

домика, кусок колбасы и полез с ним на дерево. Мы стали трясти дерево изо всех 

сил. Кот сердито завыл. Но вот сначала упала колбаса, а потом и кот. Он упал на 

землю, подпрыгнул, как футбольный мяч, и вбежал под дом через узкий лаз. Мы 

закрыли лаз рыболовной сетью и стали ждать. Кот не выходил. При этом он 

беcпрерывно выл, как подземный дух, и это действовало нам на нервы. Тогда мы 

позвали Лёньку, самого быстрого и умного среди деревенских мальчишек. 

                                                 
5 Převzato а upraveno z:  Александровна, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И.: Непропавшие 
сюжеты: пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. Москва, Русский язык. 
Курсы 2005, стр. 5-6 
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Лёнька взял тонкую бечёвку, прикрепил к ней рыбку и бросил её через 

лаз под дом. Бой тут же закончился – кот схватил рыбку, Лёнька тянул бечёвку, 

кот сопротивлялся, но рыбу не выпускал. В конце концов его голова с рыбой        

в зубах показалась из лаза. Лёнька схватил его и поднял над землёй. Мы впервые 

рассмотрели ворюгу. Это был тощий, несмотря на постоянное воровство, рыжий 

кот с разорванным ухом и коротким, видимо, оторванным хвостом. 

- Что с ним делать? – спросил Лёнька.   

Кот закрыл глаза, прижал уши и ждал.  

- Наказать! – сказал я.  

- Не поможет. У него характер такой. Попробуйте его накормить, - предложил 

Лёнька. 

Мы так сделали. Посадили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: 

мясо, рыбу, сметану. Кот ел больше часа, и когда мы открыли дверь, он никуда не 

пытался бежать, вышел из чулана медленно, сел около дома, стал умываться и 

смотрел на нас своими зелёными глазами. 

Он остался у нас жить и перестал воровать. Он стал ходить по дому и по 

саду, как хозяин и сторож. Однажды на наш стол в саду залезли куры и стали 

клевать из тарелок кашу. Кот сразу бросился на них. Куры с страшным криком 

убегали от кота.  

С тех пор куры боялись воровать и разбегались, когда увидели кота. И 

мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. 

 

PRÁCE S TEXTEM 1.3 

Předtextová část: 

Napíšeme na tabuli slova, která se objevují v textu: дом, рыба, воровать, 

кот, прятаться, дерево, лаз, мальчишка, бечевка, сторож, куры. Většinu z nich 

studenti pravděpodobně nebudou znát, a proto si budou muset jejich význam vyhledat 

ve slovníku. Tímto způsobem je seznámíme s nejdůležitější slovní zásobou potřebnou 

pro pochopení textu. Hlavním jejich úkolem je pokusit se na základě těchto slov 

odhadnout, o čem povídka bude.  

Zábavnější formou předvídání je vytvořit společně ve třídě z těchto slov 

příběh. Učitel přečte několik úvodních vět povídky, takže zmíní první heslo дом: «Дом 
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был маленький. Он стоял в старом саду. В доме мы только ночевали. Все дни,       

с утра до темноты, мы проводили на берегу озерa..» Na něho naváže některý ze 

studentů, který pokračuje ve vyprávění, přidá jednu či více vět, do kterých ale musí 

zahrnout další libovolné heslo (tzn. nemusí dodržovat pořadí, ve kterém jsou slova 

uvedena). Postupně se tak rozvíjí příběh, který ačkoli obsahuje klíčová slova povídky, 

s největší pravděpodobností nebude velmi podobný originálu, což samozřejmě ale 

vůbec nevadí. Čím více použijí studenti svou fantazii, tím lépe.  

Vlastní čtení: 

V předtextové fázi jsme nejen zaktivizovali myšlenková schémata studentů a 

seznámili je s potřebnou slovní zásobou, ale zároveň jsme využili přirozené motivace 

k následnému čtení, která spočívá v porovnání naší a originální verze příběhu. 

Pro studenty nižší jazykové úrovně je vhodné povídku rozdělit na tři části, jak 

je naznačeno v textu. Rozdělení můžeme využít k prostřídání různých typů čtení. Úvod 

přečte sám učitel, v prostřední části se několik studentů vystřídá v hlasitém čtení a závěr 

ponecháme k tichému, samostatnému čtení. Po přečtení jednotlivých úryvků na ně ihned 

reagujeme: necháme studenty shrnout jejich obsah, vyjasníme případné nesrovnalosti a 

pokusíme se předpovědět další vývoj. 

Potextová část:  

Namnožíme studentům dialog mezi chataři a Ljonkoj a necháme je ve 

dvojicích rozhovor doplnit. Následně společně prodiskutujeme různé varianty, které 

žáci vymysleli – které z nich nejvíce vycházejí z textu? 

- Ленька, ты не знаешь, кто ворует у нас продукты? 

- .................................................................................... 

- Почему его так зовут? 

- .................................................................................... 

- А чей это кот? Где он живет? 

- .................................................................................... 

- А что нам делать? Ты не поможешь нам? 

- ................................................................................... 

- Каким способом лучше всего его поймать? 

- .................................................................................. 

Navazující část: 
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Téma povídky je jednoduché, děj byl prodiskutován v rámci rozborů po 

jednotlivých částech. Můžeme se tedy zaměřit na její interpretaci z jiného úhlu pohledu. 

Zamysleme se se studenty nad hlavní postavou příběhu: Кто является главным 

героем рассказа? Кот, дачники, Ленька? Почему вы так думаете? Кто 

рассказчик?  

Písemný úkol pro studenty zní: Přepište příběh z pozice kocoura, věnujte 

pozornost tomu, co si myslí, jaké jsou jeho pohnutky a motivy ke kradení, atd. Pokud 

zbude trocha času, mohou žáci začít psát v hodině. Příběh pak dokončí doma a přinesou 

jej na příští hodinu. Učitel z nich vybere nejzajímavější zpracování a nechá autora 

přečíst své převyprávění pro celou třídu. 

 

1.4. Моя «Она» 

Úroveň studentů: středně pokročilí – pokročilí (B1 – B2) 

Čas: 25 - 30 (s navazující aktivitou 40 – 45 min) 

 

 Моя «Она» 

По рассказу А. Чехова 6 

 

Она, как утверждают мои родители и начальники, родилась раньше меня. 

Правы они или нет, я не знаю. Но я не помню ни одного дня в моей жизни, когда 

бы я не принадлежал ей и не чувствовал над собой её власти. Она не покидает 

меня день и ночь, и я тоже не имею желания убежать от неё; связь наша крепкая и 

прочная... 

Но не завидуйте! Эта трогательная связь не приносит мне ничего, кроме 

несчастий. Во-первых, моя «она» не отходит от меня день и ночь, не даёт мне 

заниматься делом. Она мешает мне читать, писать, гулять, наслаждаться 

природой... Я пишу, а она толкает меня под локоть. Во-вторых, она забирает все 

мои деньги. За её привязанность я пожертвовал всем: карьерой, славой, 

                                                 
6 Převzato z:  Александровна, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И.: Непропавшие сюжеты: 
пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. Москва, Русский язык. Курсы 2005, 
стр. 178 
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комфортом... Из-за неё я хожу голодным и плохо одетым, живу в дешёвой 

гостинице. Всё, всё съедает она, ненасытная! Я ненавижу её, презираю... Давно бы 

пора развестись с ней, но не развёлся я не потому, что московские адвокаты берут 

за развод четыре тысячи... Детей у нас пока нет... Хотите знать её имя? 

Пожалуйста... Оно поэтично и напоминает Лилю, Лелю, Нелли... 

Её зовут Лень.   

 

PRÁCE S TEXTEM 1.4 

Předtextová část: 

Sdělíme studentům název a autora povídky, kterou budeme společně v hodině 

číst a položíme jim několik otázek zaměřených na předvídání: Что вы думаете, о чем 

будет рассказ? Кто по-вашему «Она»? Почему «Она» написана прописной 

буквой и в кавичках? Какая будет главная тема рассказа? 

Vlastní čtení: 

Studentům předložíme povídku, ve které však chybí poslední slovo Лень. 

Vyvoláme jednoho studenta, aby nahlas přečetl první odstavec. (Žákům nižší úrovně 

můžeme před tím nechat chvíli na přípravu ke čtení; pracujeme-li s textem 

v pokročilejší třídě, přistoupíme přímo k hlasitému čtení). Zeptáme se studentů, jestli 

pod vlivem první části nepozměnili svůj názor na téma a hlavní postavu. Вы думаете, 

что речь идет о положительном или отрицательном персонаже? Какое 

отношение между «Ней» и автором? Poté pokračujeme v hlasitém čtení a dočteme 

text do konce.  

Potextová část: 

Sérií otázek vedeme studenty k vyluštění hádanky (se zřetelem k jejich slovní 

zásobě klademe případně otázky v češtině): Изменилось отношение автора к «Ней»? 

В чем он «Ее» упрекает? Хочет он с «Ней» развестись? О ком здесь все время 

автор говорит?“ Pokud se studenti stále upínají k představě hlavní postavy coby 

člověka, pomůžeme jim další nápovědou: Идет речь о настоящем человеке? Не 

может это быть что-то абстрактное? Что нас сопровождает в течении всей 

нашей жизни? Какие негативные качества нам мешают в карьере, комфорте, 

работе?  
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Po uhádnutí jména se lehce můžeme dotknout literární teorie a zeptat se na 

personifikaci: Jak nazýváme fakt, kdy mluvíme o neživé věci jako o živé bytosti? 

Vzhledem k tomu, že není cílem, aby studenti znali literární termíny v ruštině a jde nám 

spíše o propojení literárních znalostí s českým jazykem, ptáme se tentokrát v češtině. 

Potom necháme studentům pár minut, aby si znovu celý text prošli a přečetli si 

ho pro sebe, tentokrát však už s vědomím, že autor mluví o lenosti, a zaměřili se na to, 

jakým způsobem tato vlastnost ovlivňuje autorův život. Подчеркните те 

предложения, которые выражают, каким способом лень влияет на жизнь 

автора. Poté tаto fakta  společně prodiskutujeme. Tímto způsobem zároveň prověříme 

porozumění obsahu. Lexikální příprava před samotným čtením dle mého názoru není 

nutná: studenti jsou schopni většinu výrazů vyvodit z kontextu sami, popřípadě jim 

některá slova pomůže vysvětlit učitel. 

Následuje krátké cvičení zaměřené na přídavná jména. Studenti mají doplnit 

věty napsané na tabuli tak, aby vyjadřovaly autorův postoj. Vzpomenou si jaká přídavná 

jména použil přímo autor?  

1. Она ... 

2. Я ... 

3. Наша связь ... 

4. Наша любовь ... 

5. Моя жизнь ... 

Navazující část: 

Odpovězte: В каких областях осложняет лень вашу жизнь? Каким 

способом вы с ней боротесь? Dále následuje brainstorming nejrůznějších záporných 

lidských vlastností: Какие другие отрицательные качества часто появляются у 

человека? Pokud studenti neznají potřebná slova, mohou je vyhledat ve slovnících, 

přičemž ostatní spolužáci hádají jejich význam. Učitel je všechny zapíše na tabuli. 

Nakonec provedeme hlasování o nejhorší lidskou vlastnost. 

Pro studenty pokročilejší úrovně můžeme zadat písemnou úlohu: napsat 

krátkou úvahu o jedné z negativních vlastností a jak jim zasahuje do života. Stejně jako 

A.P. Čechov ve své povídce by i oni měli využít personifikace a  neměli by danou 

vlastnost v celé své práci zmínit. Úkol je dle časových dispozic možné vypracovat 

během cca 10-15 min přímo na hodině, nebo jej zadat na doma. Jako navazující aktivitu 
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můžeme následně přečíst některé z ukázek studentských prací, přičemž spolužáci se 

budou snažit uhodnout, co se za hlavní postavou ukrývá.  

 

1.5. Глупый француз 

Úroveň studentů: středně pokročilí – pokročilí (B1 – B2) 

Čas: 35 – 45 min 

 

Глупый француз 

По рассказу А. Чехова 7 

 

Был март – зима медленно уходила назад и все уже с нетерпением ждали 

приходa весны. Клоун из цирка братьев Гинц, Генри Пуркуа, зашел в московский 

трактир Тестова позавтракать. 

- Дайте мне консоме! – приказал он половому. 

- Прикажете с пашотом или без пашота? 

- Нет, с пашотом слишком сытно... Две-три гренки, пожалуй,  дайте... 

В ожидании, пока подадут консоме, Пуркуа начал смотреть по сторонам. 

Первое, что бросилось ему в глаза, был какой-то полный господин, сидевший за 

соседним столом и приготовлявшийся есть блины. 

«Как, однако, много едят в русских ресторанах! – подумал француз, 

глядя, как сосед поливает свои блины горячим маслом. – Пять блинов! Разве один 

человек может съесть так много теста?» 

А сосед в это время помазал блины икрой, разрезал их на половинки и 

проглотил быстрее, чем в пять минут... 

- Челаэк! – обратился он к половому. – Подай еще порцию! Да что у вас 

порции такие? Подай сразу штук десять или пятнадцать! Дай балыка... семги, что 

ли!  

                                                 
7 Převzato а upraveno z: Александровна, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И.: Непропавшие 
сюжеты: пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. Москва, Русский язык. 
Курсы 2005,        стр. 75-7 
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«Странно... – подумал Пуркуа, рассматривая соседа. – Съел пять кусков 

теста и еще просит! Впрочем, такие феномены не редкость... У меня в Бретани 

был дядя Франсуа, который на пари съедал две тарелки супу и пять котлет... 

Говорят, что есть такие болезни, когда много едят...» 

Половой поставил перед соседом гору блинов и две тарелки с балыком и 

семгой. Господин выпил рюмку водки, закусил семгой и начал есть блины.           

К великому удивлению Пуркуа, ел он их быстро, как голодный... 

«Очевидно, болен... – подумал француз. – Он, конечно, не съест всю эту 

гору. Съест не больше трех кусков, а придется платить за всю эту гору».  

- Дай еще икры! – крикнул сосед, вытирая масленые губы. – Не забудь 

зеленого луку! 

«Но... уже половины горы нет! – удивился клоун. – Боже мой, он и всю 

семгу съел? Не может быть! У нас во Франции этого господина показывали бы за 

деньги... Боже, уже нет горы!» 

- Подашь бутылку вина... – сказал сосед, когда половой принес ему икру 

и лук. – Что же еще? Пожалуй, дай еще порцию блинов... Скорее только... 

- Слушаю... А после блинов что прикажете? 

- Что-нибудь полегче... Закажи порцию селянки из осетрины по-русски 

и... и... Я подумаю, иди! 

«Может быть, это мне снится? – удивился клоун. – Этот человек хочет 

умереть! Это видно...» 

Пуркуа позвал полового, который обcлуживал соседний стол, и спросил 

шепотом: 

- Послушайте, зачем вы так много ему подаете? 

- Э... э... они просят-с! Как же не подавать-с? – удивился половой. 

- Странно, но ведь он так может до вечера сидеть и просить. Если вы 

сами не можете отказать ему, позовите метрдотеля, пригласите полицию! 

Половой пожал плечами и отошел. 

«Дикари! – подумал француз. – Они рады, что за столом сидит 

сумасшедший, самоубийца... Им нужна только выручка!» 
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- Порядки... – сказал в это время сосед, обращаясь к французу. – Сколько 

можно ждать, когда принесут новую порцию! Так и аппетит потерять можно и 

опоздаешь... Сейчас три часа, а мне в пять надо быть на юбилейном обеде. 

- Извините, - сказал бледный Пуркуа, - ведь вы уже обедаете! 

- Не-ет... Какой же это обед? Это завтрак... блины... 

Тут соседу принесли селянку. Он налил полную тарелку, положил перец 

и стал есть... 

«Боже мой, если бы я знал, что увижу здесь такую картину, не пришел 

бы сюда. Сцены смерти не для моих нервов! – подумал француз. – Человек 

интеллигентный, молодой... возможно, имеет молодую жену и детей. Судя по 

одежде, он богат. И нашел такой страшный способ, чтобы умереть! И какой 

плохой человек я, если сижу здесь и не иду к нему на помощь!» 

Пуркуа встал из-за стола и подошел к соседу. 

- Послушайте, мы с вами не знакомы, но я ваш друг, верьте. Не могу ли я 

вам помочь чем-нибудь? Вспомните, вы молоды... у вас жена, дети... 

- Я вас не понимаю! 

- Ах, зачем... Я вижу! Вы так много едите... 

- Я много ем?! – удивился сосед. – Я?!.. Я с самого утра ничего не ел... 

- Но вы ужасно много едите! 

- Что вы беспокоитесь? Не вы будете платить! Я совсем немного ем. 

Посмотрите, ем как все! 

Пуркуа посмотрел вокруг и... Вокруг бегали половые, носили целые горы 

блинов... За столами сидели люди и поедали горы блинов, семгу, икру... с таким 

же аппетитом, как и его сосед. 

«О, страна чудес! – думал Пуркуа, когда выходил из ресторана. – Не 

только климат, но даже желудки делают у них чудеса! О, страна, чудная страна!» 

 

PRÁCE S TEXTEM 1.5 

Předtextová část: 

Vzhledem k tomu, že text obsahuje spoustu reálií z oblasti jídla, v předtextové 

fázi se zaměříme právě na tuto slovní zásobu. Zadáme studentům úkol během jedné 
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minuty napsat co nejvíce slov, které se váží k tomuto tématu. Mezitím na tabuli 

připravíme myšlenkovou mapu, zahrnující tyto pojmy: 

 

• Сладости 

• Овощи 

• Фрукты 

• Мясо 

• Печенье 

• Молочные продукты 

• Блюда 

 

Po uplynutí dané doby si studenti spočítají, kolik slov vymysleli, a ten, kdo 

jich má nejvíce, je přečte pomalu nahlas. Zároveň píšeme jednotlivá slova na tabuli do 

vhodných kategorií. Zapisovat může buď sám učitel, nebo někdo ze studentů, avšak 

v obou případech jsou to studenti, kdo rozhodují, do které kategorie který druh jídla 

zařadit. Potom, co první žák vyčerpá svůj soupis, čte svá slova ten student, který jich 

měl druhý nejvyšší počet, a tak se postupuje dál. Vybírají se však již pouze ta slova, 

která dosud nebyla zmíněna. Nakonec  všichni společně s případnou učitelovou 

nápovědou doplní seznam o další slova, čímž si zopakují a zaktivizují potřebnou slovní 

zásobu. 

 V poslední části učitel přidá ještě jednu speciální kolonku «Pусские блюда», 

kterou spolu se studenty zaplní typickými ruskými jídly, zejména však uvede ty druhy, 

které se objevují v textu: блин, икра, семга, балыка, котлета, зеленый лук, осетр. U 

блинов je třeba zdůraznit, že zatímco v Čechách vnímáme palačinku hlavně jako sladký 

desert, v Rusku se často podávají slané s nejrůznějšími ingrediencemi.  

Vlastní čtení: 

Studenti pokročilejší jazykové úrovně (B1 – B2) by měli již být schopní číst 

samostatně text delšího rozsahu, jako je tento, proto je necháme jej přečíst celý 

najednou (formou tichého čtení). Povídka navíc není složitá k porozumění: neznámou 

slovní zásobu představují především názvy jídel, které jsme již vysvětlili v úvodní fázi a 
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ostatní slova jsou buď odvoditelná z kontextu nebo nepodstatná pro celkové pochopení, 

o které nám v tomto případě jde. 

Potextová část: 

Přestože je jazykově text celkem snadný, pro pochopení jeho smyslu je 

nezbytná znalost reálií. Hlavním východiskem je období, kdy se příběh odehrává. 

Prostřednictvím otázek vedeme studenty k hlubšímu porozumění textu: Какое время 

года? Кто является главным героем рассказа (кто он по-национальности)? Где 

действие происходит? Что случилось? Что ест сосед француза? Чему 

удивляется? Почему по мнению Пуркуа сосед столько ест? Что французу сосед 

ответит? Почему все столько едят? 

Pokud by studentům stále nedocházela souvislost s Масленицей, nabídneme 

studentům přímější nápovědu a upozorníme je na to, že se děj odehrává v době oslavy 

tradičního ruského svátku, kterému v českých poměrech odpovídá masopust a 

posvícení. Tímto se nám naskytla vhodná příležitost seznámit studenty se zvyky 

spojenými s touto událostí. Nejdříve se pokusí studenti sami z povídky odvodit, jaké 

tradice se k oslavě váží (pojídání palačinek, půst, loučení se se zimou a vítání jara); 

učitel tyto odhady potom doplní o rozšiřující informace.  

Z lexikálně-fonetického hlediska je zajímavé se pozastavit nad poslední větou, 

kterou hlanví postava prohlašuje: «О, страна, чудная страна!» Slovo чудная se totiž 

může vyslovit buď s přízvukem na první slabice a pak nese význam «прекрасная, 

полная чудес», nebo na druhé slabice, kdy znamená «странная, смешная». 

Upozorníme studenty na tento fakt a zeptáme se na jejich názor: «Как, по-вашему, 

произносит это слово автор рассказа? Как бы вы его на месте Пуркуа 

произнесли?» (Александровна, 2005, стр. 81) 
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1.6. Темные аллеи 

Úroveň studentů: pokročilí – velmi pokročilí (B2 – C1) 

Čas: 40 – 45 min 

 

Тёмные аллеи 

По рассказу И. Бунина 8 

 

В холодной осенней погоде, на одной из больших тульских дорог катил 

грязный тарантас. В нем сидел стройный старик-военный в николаевском сером 

пальто, еще чернобровый, но с белыми усами; подбородок у него был прибрит и 

вся его внешность напоминала царя Александра II. Его взгляд был строгий и 

усталый.  

Тарантас остановился перед почтовой станцией, напротив которой стояла 

частная изба, где можно было отдохнуть или переночевать. Когда лошади стали, 

он вбежал во внутрь.  

В избе было тепло, сухо и чисто. Приезжий сбросил на лавку пальто и 

только в мундире оказался еще стройнее. Никого здесь не было, и он крикнул:  

- Эй, кто там! 

Тотчас в избу вошла темноволосая и тоже еще красивая не по возрасту 

женщина, похожая на пожилую цыганку, легкая на ходу, но полная. 

- Добро пожаловать, ваше превосходительство, - сказала она. – 

Покушать изволите или самовар прикажете? 

Приезжий мелком взглянул на нее и невнимательно ответил:  

- Самовар. Хозяйка тут или служишь? 

- Хозяйка, ваше превосходительство. 

- Сама, значит, держишь? 

- Так точно. Сама. 

- Что ж так? Вдова, что ли, что сама ведешь дело? 

                                                 
8 Převzato а upraveno z:  Александровна, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И.: Непропавшие 
сюжеты: пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. Москва, Русский язык. 
Курсы 2005, стр. 198- 202 
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- Не вдова, ваше превосходительство, а надо же чем-нибудь жить. И 

хозяйствовать я люблю.  

- Так, так. Это хорошо. И как чисто, приятно у тебя. 

Женщина все время пытливо смотрела на него. 

- И чистоту люблю, - ответила она. – Ведь при господах выросла, как не 

уметь прилично себя держать, Николай Алексеевич. 

Он быстро выпрямился, раскрыл глаза и покраснел: 

- Надежда! Ты? – сказал он торопливо. 

- Я, Николай Алексеевич, - ответила она. 

- Боже мой, Боже мой! – сказал он, садясь на лавку и в упор глядел на 

нее. – Кто бы мог подумать! Сколько лет мы не видались? Лет тридцать, пять? 

- Тридцать, Николай Алексеевич. Мне сейчас сорок восемь, а вам под 

шестьдесят, думаю? 

- Вроде этого... Боже мой, как странно! 

- Что странно, сударь? 

- Но, все, все... Как ты не понимаешь? 

Его усталость исчезла, он встал, решительно заходил по избе и глядел      

в пол. Потом остановился и стал говорить: 

- Ничего не знаю о тебе с тех самых пор. Как ты сюда попала? Почему не 

осталась при господах? 

- Мне господа вскоре после вас вольную дали. 

- А где жила потом? 

- Долго рассказывать, сударь. 

- Замужем не была? 

- Нет, не была. 

- Почему? При такой красоте, которую ты имела? 

- Не могла я этого сделать. 

- Отчего не могла? Что ты хочешь сказать? 

- Что ж тут объяснять? Помните, как я вас любила? 

Он покраснел.  

– Все проходит, - забормотал он. – Любовь, молодость – все, все. 

История пошлая, обыкновенная. С годами все проходит. 
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- Что кому Бог дает, Николай Алексеевич. Молодость у всех проходит, а 

любовь – другое дело. 

Он поднял голову и болезненно усмехнулся: 

- Ведь не могла же ты любить меня весь век! 

- Значит, могла. Проходило время, но все одним жила. Знала, что давно 

вы не такой, что для вас словно ничего и не было, а вот... Поздно теперь упрекать, 

а ведь, правда, очень бессердечно вы меня бросили, - сколько раз я хотела руку на 

себя наложить от обиды. Ведь было время, Николай Алексеевич, когда я вас 

Николенькой звала, а вы меня – помните как? И все стихи мне читали про всякие 

«темные аллеи», - прибавила она с недоброй улыбкой. 

______________________________________________________________________ 

 

- Ах, как хороша ты была! – сказал он и качал головой. – Как прекрасна! 

Помнишь, на тебя все заглядывались?  

- Помню, сударь. Были и вы хороши. И ведь это вам отдала я свою 

красоту. Как же можно такое забыть. 

- А! Все проходит. Все забывается. 

- Все проходит, да не все забывается. 

- Уходи, - сказал он, отвернулся и подошел к окну. – Уходи, пожалуйста. 

Лишь бы Бог меня простил. А ты, видно, простила. 

Она подошла к двери и приостановилась: 

- Нет, Николай Алексеевич, не простила. Когда разговор коснулся наших 

чувств, скажу прямо: простить я вас никогда не могла. Как не было у меня ничего 

дороже вас на свете тогда, так и потом не было. Ну больше вспоминать не имеет 

смысла. 

- Да, да, прикажи подавать лошадей, - ответил он и отошел от окна уже 

со строгим лицом. – Одно тебе скажу: никогда я не был счастлив в жизни, не 

думай, пожалуйста. Жену я без памяти любил. А изменила, бросила меня еще 

оскорбительней, чем я тебя. Сына любил, - пока рос, каких только надежд на него 

не возлагал! А вышел негодяй, без сердца, без чести, без совести... Впрочем, все 

это тоже самая обыкновенная, пошлая история. Будь здорова. Думаю, что и я 

потерял в тебе самое дорогое, что имел в жизни. 
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 Она подошла и поцеловала у него руку, он поцеловал у нее. 

- Прикажи подавать. 

Когда поехали дальше, он хмуро думал: «Да, так красива была! 

Волшебно прекрасна!» Со стыдом вспоминал свои последние слова. «Разве 

неправда, что она дала мне лучшие минуты жизни? ... Да, конечно, лучшие 

минуты. И не лучшие, а истинно волшебные! «Кругом шиповник алый цвел, 

стояли темные лип аллеи...» Но, Боже мой, что же было дальше? Что, если бы я не 

бросил ее? Какая глупость! Эта самая Надежда моя жена, хозяйка моего 

петербургского дома, мать моих детей?» 

И, закрывая глаза, качал головой. 

 

PRÁCE S TEXTEM 1.6 

Předtextová část: 

Protože se jedná o text většího rozsahu, rozdělila jsem ho na dvě části, z čehož 

první polovinu by si studenti měli připravit doma. Při čtení by se měli soustředit na 

celkový význam povídky, aby byli schopni odhadnout následný vývoj. Co se týče slovní 

zásoby, měli by ve slovnících vyhledat zvýrazněná slova: превосходительство, 

xoзяйка, господа, сударь, дать вольную, neboť jsou podstatná pro pochopení smyslu 

textu, a dále se pak zaměřit na popis postav. 

Úvodní fáze je z pozice již přečteného úseku potextová, zaměřená na kontrolu 

porozumění. Avšak vzhledem k tomu, že budeme pokračovat ve čtení povídky přímo    

o hodině, z hlediska její druhé poloviny se jedná o aktivity předtextové, neboť slouží 

k uvedení do problematiky děje. 

Rozbor přečteného úseku provedeme na základě osnovy, kterou napíšeme na 

tabuli (pouze tučně zvýrazněná slova), a následně se postupně věnujeme jejím 

jednotlivým bodům: 

• Место: Где действие происходит? Знаем точное место? 

• Главный герой: Кто выступает в рассказе? Кто является 

главным героем? Что мы о них знаем? Popisu postav bychom se 

věnovali podrobněji. Na tabuli učitel napíše jména obou hrdinů a 

dopisuje k nim informace, které o nich víme tak, jak je studenti 

jmenují. Nejdříve se zaměříme na vnější popis, následně přidáme i 
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vnitřní charakteristiku postav. Jejich vlastnosti odvozujeme z textu, 

v této fázi se však spíše jedná o odhad, neboť více informací nám 

poskytne až druhá polovina povídky.   

• Время: Когда эта история происходит? В каком веке? При 

каком царе? Почему вы так думаете? (в описании Николая 

Алексеевича написано, что у него было «николаевское пальто» – 

царь Николай I был императором России с 1825 до 1855, после 

него владел Александр II) Pro zasazení příběhu do doby z hlediska 

historického kontextu nám pomohou tučně zvýrazněná slova. Zeptáme 

se tedy studentů na jejich význam. Какое их значение? О чем 

свидетельствуют? Какое отношение между Надеждой и 

Николаем Алексеевичем? Как обращается он к ней и как она к 

нему? Что имеется в виду, когда Надежда говорит, что 

«выросла при господах»? Кто такие «господа»? И что значит, 

что ей «господа дали вольную»? (В России с 15-ого до 2-ой пол. 

19-ого вв. существовало так называемое крепостное право – 

форма зависимости крестьян от феодалов. В редких случаях мог 

феодал освободить крестьянина: дать вольную.) Studenti velmi 

pravděpodobně nebudou danou slovní zásobu znát, ale ve spojitosti 

s povídkou by měli tomuto krátkému vysvětlení v ruštině rozumět, 

neboť tаto historická fakta znají z dějepisu. Přesto, abychom předešli 

možnému nedorozumění, můžeme nechat pro jistotu studenty shrnout 

tyto informace v češtině, abychom se ubezpečili, že všichni rozumí 

souvislostem. 

• Действие: Что в рассказе случилось? Что мы знаем о прошлом 

Николая Алексеевича и Надежды? Какие были их отношения? 

Чем их роман закончился? Что случилось с Надеждой после 

этого? 

• Главная тема: О чем текст, если сказать только несколькими 

словами? Какая его главная тема? 
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Úvodní část zakončíme předpovědí dalšího vývoje děje: Как продолжится 

их разговор? Чем закончится их встреча? 

Vlastní čtení: 2. část textu 

 Zbytek textu necháme studenty dočíst samostatně o hodině (formou tichého 

čtení), přičemž hlavním cílem je ověření našich odhadů o tom, jak se bude příběh dále 

vyvíjet. Přestože nám jde o celkové pochopení textu, upozorníme je na to, aby také 

věnovali pozornost detailům a jednotlivým slovům, neboť vedou k celkovému 

pochopení příběhu. Neznámá slova, která považují za důležitá, si vyhledají ve slovníku.  

Potextová část: 

Po přečtení zbylého textu studenti prodiskutují ve dvojicích otázky krátkého 

testu a vyberou nejvhodnější odpověď.  

1. Николай Алексеевич был... 

а) счастлив в семейной жизни 

б) несчастлив в семейной жизни 

в) вдовцом 

2. Он думает, что... 

а) с годами все проходит 

б) все проходит, но не все можно забыть 

в) молодость проходит, а любовь – нет 

3. Надежда считает... 

а) поступок Николая Алексеевича естественным 

б) поступок Николая Алексеевича бессердечным 

в) их отношения обыкновенной историей 

4. Надежда... 

а) всю жизнь не может забыть Николая Алексеевича 

б) с трудом вспомнила Николая Алексеевича 

в) не хочет вспоминать Николая Алексеевича  

5. Он уверен, что... 

а) Надежда могла бы быть его женой 

б) у них с Надеждой не было будущего 

в) разрыв с Надеждой был ошибкой 
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Po 5-10 minutách přejdeme k společné debatě. Studenti přečtou variantu, 

kterou zvolili jako nejvhodnější, a odůvodní své rozhodnutí. Následně ostatní dvojice 

doplní své postřehy a názory. Zároveň společně odůvodníme, proč jsou zbývající dvě 

odpovědi nevyhovující. Dále se vrátíme k popisu postav, který jsme sestavili na 

začátku, a doplníme ho o nové informace, které jsme se ve druhé části příběhu 

dozvěděli.  

Pro komplexnější rozbor povídky a její zasazení do sociálního kontextu 

můžeme studentům pokročilejší úrovně předložit další otázky, vedoucí k hlubšímu 

pochopení: 

1. Вспомните, что Николай Алексеевич рассказал о своем сыне и 

сравните отца и сына. (Можно в их случае применить пословицу 

«Яблоко от яблони недалеко падает»?) 

2. Можно сказать, что в их жизни наступила осень. Как вы это 

понимаете? С чем они пришли к этому периоду своей жизни?  

3. Николай Алексеевич считает, что с ними случилась «самая, 

обыкновенная, пошлая история». Вы согласны с этим? 

4. Как вы думаете, Николай Алексеевич и Надежда – жертвы 

обстоятельств, социальных условностей или кузнецы своего 

счастья? 

5. Почему, по вашему мнению, рассказ называется «Темные аллеи»? 
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2. Poezie 

2.1. Обыкновенная повесть 

Úroveň studentů: pokročilí – velmi pokročilí (B2 - C1) 

Čas: 40 – 45 min 

 

                     Обыкновенная повесть  

Н. Огарëв 9 

 

Была чудесная весна! 

Они на берегу сидели – 

Река была тиха, ясна, 

Вставало солнце, птички пели, 

Тянулся за рекою дол, 

Спокойно, пышно зеленея, 

Вблизи шиповник алый цвёл, 

Стояла тёмных лип аллея. 

 

Была чудесная весна! 

Они на берегу сидели – 

Во цвете лет была она, 

Его усы едва чернели. 

О, если б кто увидел их 

Тогда, при утренней их встрече, 

И лица б высмотрел у них 

Или подслушал бы их речи – 

Как был бы мил ему язык, 

Язык любви первоначальной! 

                                                 
9 Převzato z:  Александровна, А.С., Кузьмич, И.П., Мелентьева, Т.И.: Непропавшие сюжеты: 

пособие по чтению для иностранцев, изучающих русский язык. Москва, Русский язык. Курсы 2005, 

стр. 213 
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Он, верно б, сам на этот миг 

Расцвёл на дне души печальной!.. 

Я в свете встретил их потом: 

Она была женой другого, 

Он был женат, и о былом 

В помине не было ни слова. 

На лицах виден был покой, 

Их жизнь текла светло и ровно, 

Они, встречаясь меж собой, 

Могли смеяться хладнокровно... 

 

А там на берегу реки, 

Где цвёл тогда шиповник алый, 

Одни простые рыбаки 

Ходили к лодке обветшалой♦ 

И пели песни – и темно 

Осталось для людей закрыто, 

Что было там говорено 

И сколько было позабыто. 
♦ zchátralý, omšelý 

 

PRÁCE S TEXTEM 2.1 

Předtextová část: 

Tuto báseň je vhodné zařadit v další hodině po rozboru textu Темные аллеи, 

neboť tematicky je s ním úzce propojena a navíc úryvky z ní jsou v povídce přímo 

citovány. Vzájemné srovnání může tedy ještě více prohloubit chápání jak básně, tak 

povídky. 

V úvodu je vhodné připomenout hlavní téma povídky, které se odráží ve 

slovech Nikolaje Alexejeviče «Обыкновенная история»: Вы помните когда или        

в каком смысле сказал он это? К чему это относится? (Nikolaj Alexejevič tak 

nazval to, co se jim s Naděždou přihodilo s narážkou na skutečnost, že vše pomine – jak 

mládí, tak i láska) 
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 Sdělíme studentům název básně, kterou budeme číst, a vyzveme je, aby se 

zamysleli nad možnými vazbami mezi těmito dvěma slovními spojeními 

«Обыкновенная история» a «Обыкновенная повесть», resp. mezi povídkou a 

obsahem básně. Předložíme studentům k nahlédnutí první sloku básně, kterou si zběžně 

samostatně přečtou, a na základě toho rozvedou svůj původní předpoklad o propojení 

těchto dvou textů. Poslední dvojverší se může zdát některým žákům povědomé; někdo 

si možná rovnou uvědomí, že bylo zmíněno přímo v povídce. Rozvedeme tuto 

myšlenku a zeptáme se, kdy a kde se narážka na tyto verše v povídce objevila. (odkaz 

na samotný název povídky; Naděžda připomínala Nikolaji Alexejeviči, že jí kdysi 

recitoval básně o různých alejích; do třetice se na tyto verše na konci povídky snaží 

rozpomenout i sám Nikolaj Alexejevič) 

Vlastní čtení: 

Jelikož se jedná o poezii, je vhodné, aby poprvé text přečetl sám učitel, aby 

řádně vyzněla jeho fonetická stránka. Prvním úkolem studentů je zaměřit se na celkovou 

atmosféru básně, v jakém tónu je napsána (veselém, smutném, melancholickém,…) a 

jaké je její hlavní téma. 

Po diskusi, jakým dojmem na studenty báseň zapůsobila, se dáme do 

podrobnějšího rozboru po jejích jednotlivých částech, které učitel postupně předčítá. 

Nejdříve se zaměříme na úvodní sloku a zeptáme se: О каком времени года идет 

речь? Какие атрибуты весны можно найти? При помощи каких слов 

описывается весна? Какие цвета названы? Zeptáme se studentů, jak rozumí 

výrazům: чудесная, тянулся, шиповник, алый. Slova je možné s případnou lehkou 

nápovědou učitele vyrozumět z kontextu, takže použití slovníku či přímého překladu 

není nezbytné.  

Tato popisná, lyrická pasáž budí představivost a navozuje atmosféru pro celou 

báseň, proto se u ní můžeme pozastavit a nechat studenty rozvinout tento obraz a 

prohloubit tak vnímání scény: Закройте глаза, представьте себе эту картину и 

дорисуйте ее в духе. Опишите, что вы видите. Какая часть дня: ночь или день? 

Что вокруг вас?... Можете употребить целые предложения или только 

отдельные слова. Studenti se navzájem podělí o své představy a dále pokračujeme    

ve čtení. 
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Druhou sloku vzhledem k její délce rozdělíme na tři kratší úseky. Nejdříve 

učitel přednese první čtyřverší, k němuž položí několik otázek: Что нового мы узнали 

из этой части текста? Кто здесь выступает? Кто «они»? Сколько им лет?  

Zde bude třeba objasnit metaforické spojení «во цвете лет была она, его усы едва 

чернели.» Napomoci nám může volný překlad, přičemž navedeme studenty, aby se 

zamysleli nad významem „v rozkvětu let“ a „černé vousy“. Показывает это на 

юность или старость?  

Učitel přečte následující osmiverší, které dohromady tvoří logický celek. 

Nechá studentům chvilku, aby si znovu daný úsek přečetli v tichosti pro sebe a pokusili 

se převyprávět jednotlivé verše pomocí běžné, obecné ruštiny. Что здесь 

описывается? 

Dalších osm veršů má výraznější epický obsah, a proto můžeme studentům 

položit otázky konkrétnějšího charakteru: Чем закончилась первая любовь у героев 

стихотворения? Что случилось с ними потом? Какое теперь их 

взаимоотношение? V této části bude potřeba věnovat pozornost spojením «o былом», 

«в помине», neboť se s nimi studenti pravděpodobně v této podobě dosud nesetkali, 

nicméně mohou jejich význam odvodit z jejich slovotvorného základu a souvztažnosti 

se slovy jim dobře známými: быть, вспоминать.   

Přejdeme k závěrečné sloce. Po jejím přečtení učitelem rozebereme ve třídě 

její smysl: О чем автор говорит? Где мы с ним теперь находимся? Что 

изменилось? Кто здесь? Что было «позабыто»? U slova «обветшалой» jsem 

využila postranního přímého překladu do češtiny, neboť je v rámci celku nedůležité a 

úsilí a čas, který bychom jinak vyvinuli k navádění žáků k odhadu jeho významu, by 

bylo ne příliš účelově využito. Navrhované postupy práce s ostatními slovy však 

považuji za vhodnější variantu, než zvolit v těchto případech cestu přímého překladu, 

neboť tyto postupy zároveň představují součást práce s textem.  

Potextová část 

Požádáme někoho ze studentů, aby nahlas a výrazně přečetl celou báseň (popř. 

se může ve čtení vystřídat více žáků), abychom si propojili její jednotlivé části. Vrátíme 

se zpět k názvu básně:  Как вы теперь понимаете название стихотворения? 

Отражает оно подобную историю, как и в рассказе «Обыкновенная история»? 
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Zaměříme se na porovnání básně a povídky. Učitel namaluje na tabuli dva 

velké propojené kruhy, z nichž každý představuje jeden text. V okrajových částech 

znázorníme, v čem se od sebe liší; v prostoru, kde se vzájemně překrývají, uvedeme 

naopak to, co mají  společného. 

                                 

 

Studenti pracují ve dvojicích a vyplní tento „diagram“, přičemž se soustředí 

především na porovnání bodů, které učitel napíše na tabuli: 

• Время года 

• Место (где действие происходит) 

• Главные герои (черты их характера, что с ними случилось) 

• Любовь (какая была, чем она закончилась) 

• Символ «темных аллей» 

• Pассказчик 

  Ty zároveň tvoří i osnovu pro následnou diskusi v rámci celé třídy, během 

které učitel zapisuje postřehy jednotlivých skupin do kruhů na tabuli. V této fázi je 

vhodné, aby studenti kromě básně měli před sebou zároveň i text povídky a lépe tak 

mohli srovnat obě díla. 
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2.2. Первый снег и Oсень наступила 

Úroveň studentů: začátečníci (cca po půlroce výuky a déle) – mírně pokročilí (A1 – 

A2) 

Čas: 40 – 45 min   

 

               Текст А                  Текст Б 

Первый снег      Oсень наступила 

Е. Трутнева 10      К. Плещеев 11 

 

Что такое за окном?     Осень наступила 

Сразу в доме посветлело!     Высохли цветы, 

Это снег лежит ковром,     И глядят уныло 

Самый первый, самый белый!    Голые кусты. 

 

Вот o чëм всю ночь свистел    Вянет и желтеет 

За моим окошком ветер!     Травка на лугах, 

Он про снег сказать хотел    Только зеленеет 

и про то, что зиму встретил.    Озимь на полях. 

 

На заборах, на крылечке     Туча небо кроет, 

Всë блестит и всë бело!     Солнце не блестит, 

Нет свободного местечка –    Ветер в поле воет, 

Всюду снега намело.     Дождик моросит 

 

 

PRÁCE S TEXTEM 2.2 

Předtextová část: 

Pro úvodní část zvolíme téma, které spojuje obě básně – roční období. 

Zeptáme se žáků, jaká roční období rozlišujeme: „Какие времена года мы знаем?“ A 

                                                 
10 Převzato a zkráceno z По свету 1996/6, стр. 34 
11 Převzato z По свету 1997/5, стр. 12 
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napíšeme jejich názvy v ruštině na tabuli. Rozdělíme třídu do 3-4členných skupinek, do 

kterých rozdáme seznam slov: 

Трава  снег   солнце   дождь 

Тепло  поле   лед   коникулы 

Цветы  туча   мороз   птицы 

Ветер  холодно  желтый цвет зеленый цвет 

Красный цвет белый цвет  фрукты  буря 

 

Projdeme se studenty jejich význam, abychom se přesvědčili, že všichni jim 

rozumí. Jejich úkolem je rozdělit daná slova k jednotlivým ročním obdobím, pro která 

jsou typická. Jedno slovo mohou přiřadit pouze do jedné skupiny; pokud si myslí, že 

např. желтый цвет může charakterizovat jak léto, tak podzim, musí se rozhodnout 

pouze pro jedno z nich, pro které z nich je žlutá barva více příznačná. Pokročilejší 

studenty navíc necháme zdůvodnit svoji volbu. 

Jakmile se ve skupinách dohodnou na rozdělení, vyzveme jednu z nich, aby 

přednesla svůj výčet symbolů jara. Ostatní dávají pozor a porovnávají, jestli je jejich 

seznam odlišný. Pokud ano, následně představí svoji verzi spolu s odůvodněním, proč 

vybrali právě daná slova. Jestliže se všechny skupiny shodnou na stejném seznamu, 

můžeme požádat o vysvětlení některých jejich asociací s jarem a porovnat, jakým 

způsobem je vnímají. Podobný postup aplikujeme na ostatní roční období. Úvodní část 

můžeme uzavřít krátkou diskusí na téma: „Мое любимое время года.“  

Vlastní čtení: 

V následující fázi hodiny rozdělíme třídu na 2 skupiny, neboť každá bude od 

teď pracovat s různými básněmi. Jedni dostanou Текст А, druzí Tекст Б. Pokud je     

ve třídě více studentů, vytvoříme více skupin (max. po 4 lidech) tak, že jednu báseň 

bude na sobě nezávisle rozebírat více skupin (např. 2 skupiny pracují s Текстом А, a 2 

skupiny Tекстом Б ).  

Báseň pro obě skupiny bude mít neúplnou podobu s barevně označenými poli, 

jež nahrazují slova, která jsou výše v původním textu zvýrazněna. Jejich prvním úkolem 

je přečíst si text pro sebe a odhadnout, jaké roční období zobrazuje, což představují 

žlutě označená políčka, která by tímto měly doplnit. U básně Первый снег upozorníme 

studenty, že kromě názvu ročního období, které se v celém textu vyskytuje pouze 
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jednou, mají nalézt ještě jedno slovo, charakteristické pro danou roční dobu. Z textu 

jsem kromě slova зимa vyřadila i heslo снег, neboť pokud bychom ho tam ponechali, 

prvotní úkol by byl příliš snadný.  

Další úloha spočívá v doplnění zelených políček. Žáci se nejdříve sami snaží 

domyslet, jaká slova by mohla prázdná místa zaplnit; využívají při tom vedle 

kontextuálního zasazení také formální stránku básně, především rým a rytmus.  

Po určité době jim poskytneme nápovědu v podobě seznamu slov vypuštěných 

z básně. Podle jazykové úrovně studentů jim předložíme buď seznam slov v základním 

tvaru (tedy podstatná a přídavná jména v 1.pádě, slovesa v infinitivu), nebo                     

u začátečníků přímo v té formě, v jaké se vyskytují v básni. Nyní porovnají tato klíčová 

slova se svými navrhovanými a pokud se neshodují, nahradí je originálními slovy 

z nápovědy. Učitel zkontroluje, jestli je báseň sestavena správně a vyzve studenty 

k volnému překladu básně do češtiny, k čemuž mohou využít slovník.  

Poté, co se učitel ujistí, že žáci textu plně porozuměli, jim zadá poslední úkol: 

připravit si danou báseň k hlasitému přednesu. Strategie, kterou k tomu využijí, je plně 

ponechána jejich fantazii, pedagog je upozorní na různé možnosti (např. kombinování 

sborového a individuálního čtení, dramatické ztvárnění, zapojení rytmických prvků – 

tleskání, bouchání, apod.). Báseň budou následně přednášet ve třídě svým spolužákům. 

Po celou dobu, kdy studenti pracují s textem, učitel obchází jednotlivé 

skupinky, kontroluje, jestli se ubírají správným směrem, a vede podle potřeby jejich 

kroky. Tento přístup práce je ukázkou tzv. vyučování orientované na osobnost žáka, kdy 

v centru pozornosti se nachází student, zatímco učitel stojí v pozadí. 

Potextová část 

Náplň předešlé fáze spočívala ve vzájemné spolupráci v rámci oddělených 

skupin. Nyní se studenti seznámí s textem svých spolužáků. Po dohodě jedna ze skupin 

přednese svou báseň, např. skupina s текстom A. Druhá skupina se napoprvé soustředí 

hlavně na rytmiku a způsob, jakým je báseň prezentována. Zároveň se snaží zachytit její 

hlavní téma, tedy jaké roční období popisuje.  

 Po uhádnutí dostanou od učitele samotný текст A, který právě slyšeli, ovšem 

opět s vynechanými slovy (tentokrát pouze zelené barvy). Při druhém poslechu zaměří 

svou pozornost na doplnění těchto mezer. Poté, co mezi sebou porovnají své výsledky a  
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shodnou se na správném znění, přečtou finální verzi básně. Pokud by studenti měli 

problémy s doplňováním slov, mohou poprosit druhou skupinu ještě o jeden přednes. 

Není však pravděpodobné, že by měly nastat potíže, neboť se jedná o základní slovní 

zásobu, které tudíž budou rozumět. 

Stejný postup se zopakuje ještě jednou, tentokrát s výměnou rolí obou skupin. 

Ti, kteří poslouchali, budou nyní přednášet svou báseň a naopak. Pokud byla třída 

rozdělena na více než dvě skupiny, postupně se vystřídají v recitaci, tzn. při prvním 

přednesu vystoupí jedna skupina, při druhém další.  

Hlavní smysl takto zkombinované práce s dvěma básněmi spočívá 

v přirozeném propojení poslechové a recitační činnosti. To, co je pro jednu skupinu 

poslechové cvičení nejprve zaměřené na celkové, následně na detailnější porozumění, je 

pro druhou část třídy hlasitý a výrazný přednes, soustřeďující se na fonetické aspekty – 

intonaci, rytmus, správnou kvalitu a kvantitu hlásek, apod.  

 

2.3. Песенка об Арбате 

Úroveň studentů: středně pokročilí (B1)  

Čas: 35 – 45 min   

 

Песенка об Арбате 

Булат Окуджава12 

 

Tы течёшь, как река. Странное название! 

И прозрачен асфальт, как в реке вода. 

Ах, Арбат, мой Арбат, ты моё призвание, 

ты – и радость моя, и моя беда. 

 

Пешеходы твои – люди невеликие, 

каблуками стучат – по делам спешат. 

Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моя религия, 
                                                 
12 Převzato z Hlaváček, A., Žák, J.: Výběr z textů ruské literatury 20.století. Praha, Karolinum 1995, s. 
136 
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мостовые твои подо мной лежат. 

 

От любви твоей вовсе не излечишься, 

сорок тысяч других мостовых любя, 

Ах, Арбат, мой Арбат, ту моё отечество, 

никогда до конца не пройти тебя! 

 

PRÁCE S TEXTEM 2.3 

Předtextová část: 

Báseň je velmi úzce spjata s autorovým životem, proto úvodní část rozboru 

věnujeme stručné autobiografii spisovatele. Učitel napíše na tabuli 6 hesel, která jsou 

provázána s životem a tvorbou Bulata Okudžavy: лирика, война, 1924, песня, гитара, 

17. 

 Nejdříve se zeptá studentů, jestli sami znají něco o tomto spisovateli a nechá 

je hádat souvislosti mezi slovy na tabuli a autorem. V této fázi nepotvrdí, ani nevyvrátí 

žádnou z jejich domněnek, neboť budou sloužit jako motivace k poslechu textu, který 

učitel před třídou nahlas přečte, v ideálním případě přednese vlastními slovy. Úkolem 

žáků je zachytit informaci, kterou učitel v souvislosti s heslem zmínil. (Studenti tedy 

text před sebou nemají, pouze poslouchají vyprávění učitele.) 

 

Informace o autorovi13: 

Булат Окуджава, вместе в Владимиром Высоцким - известный 

представитель авторской песни. Он родился в 1924 году в Москве в семье абхазца 

и армянки. Свое детство поэт прожил в Москве и в Тбилиси. Он учился на 

филологическом факультете, потом работал учителем. Первый свой сборник 

стихов «Лирика» напечатал в 1956 году. Позже работал редактором в разных 

издательствах. 

Когда ему было 17 лет, ушел на войну. Вторая мировая война и является 

одной из главных тем его стихотворений. В своей автобиографической повести 

                                                 
13 Převzato a upraveno z Hlaváček, A., Žák, J.: Výběr z textů ruské literatury 20.století. Praha, Karolinum 
1995, s. 136 
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«Будь здоров, школяр» (1961) он изображает войну не патетически, как это было в 

то время типично, а с глубокой гуманностью и называет ее подлой. Он начал 

публично выступать со своими песнями в сопровождении гитары. Его стихи были 

простые, искренные, мудрые; кроме войны часто пишет также о любви и 

обыкновенных вещах. Его песни были очень популярны, потому что они были 

близки по теме людям.  

Окуджава, однако, не только автор стихов, он пишет также романы-

фантазии и рассказы. Многие из его произведений были запрещены и впервые 

появились только в 80-ых гг. 

 

Následně postupně projdeme jednotlivá hesla: žáci říkají, jakým způsobem je 

dané slovo spjato s jménem Bulata Okudžavy. Na závěr této aktivity necháme studenty 

zhodnotit, jak dalece byli ve svých počátečních odhadech úspěšní. 

Vlastní čtení: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální druh poezie, která je v originále 

doprovázena hrou na kytaru, zcela ideální by bylo, kdyby by se nám podařilo sehnat 

zvukovou nahrávku a pustit ji ve třídě. Pokud se nám to nepovede, zbude prezentace na 

samotném učiteli. Pokusíme se tedy co nejvýrazněji verše přečíst, studenti při tom mají 

text před sebou.  

Při prvním čtení se žáci soustředí na hlavní téma básně a jakým způsobem na 

ně verše působí. Poté, co získáme od studentů zpětnou vazbu o tom, jaké jsou jejich 

první pocity z textu, přečte ho učitel celý ještě jednou. Zadání dalšího úkolu je tentokrát 

konkrétněji zaměřeno na obsah: С чем  автор сравнивает Арбат? Какими именами 

его называет? V této fázi pouze získáme od studentů samotná přirovnání; detailněji se 

jimi budeme zabývat při rozboru jednotlivých slok.   

Potextová část: 

Nyní vybereme jednoho studenta, aby nahlas přečetl první sloku a podrobněji 

rozebereme použitá přirovnání. Вы сказали, что здесь автор сравнивает Арбат        

с рекой. Какие слова, которые ассоциируют реку, здесь употреблены? С чем 

сравнивает асфальт? Dále zaměříme pozornost na slovo, které žáci pravděpodobně 

nebudou znát: призвание a necháme je jej vyhledat ve slovníku. Что такое 
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призвание? Это слово имеет больше значений, как вы его понимаете в рамках 

этих стихов? 

Pokračujeme v rozboru druhé sloky básně a vyzveme dalšího studenta, aby ji 

přečetl. Ujistíme se, že všichni rozumí slovům пешеход, каблук, стучать, мостовые; 

některé z nich lze odhadnout z kontextu, popřípadě poradíme žákům s jejich 

vysvětlením. Zeptáme se, jak chápou obrat «люди невеликие»: Что этим имеется      

в виду? Они невелики ростом или чем-нибудь другим? Кто они? Куда они 

спешат?  

 Přejdeme k poslední sloce, kterou opět necháme některému studentovi přečíst 

nahlas. K jejímu interpretování zvolíme jiný způsob, než jakým jsme pracovali 

doposud. Rozdáme do dvojice šest vět. Čtyři z nich významově odpovídají jednotlivým 

veršům básně, dvě věty jsou navíc. Žáci mají odhalit, které dvě věty se k básni 

nevztahují, vyřadit je a dále pak správně přiřadit zbývající věty k příslušným veršům. 

Pokud si nejsou jisti významem některých slov, vyhledají je ve slovníku. 

• Ты моя семья. 

• Нельзя тебя узнать полностью 

• Я люблю каждую твою часть. 

• Существует сорок тысяч таких улиц, как и ты. 

• Я заболел из-за тебя. 

• Нельзя тебя не любить. 

Poté, co se studenti ve  dvojicích dohodnou na výsledném řešení, projdeme 

postupně verš po verši poslední sloku a přiřazujeme vhodné věty z nabídky. Následně 

můžeme nechat studenty parafrázovat jednotlivé řádky básně svými slovy.  
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2.4. Роберт Рождественский 

Úroveň studentů: mírně pokročilí (A2) – středně pokročilí (B1)  

Čas: 30 – 35 min (s navazující aktivitou 45 min)   

 

Роберт Рождественский14 

 

Над головой 

   созвездия 

         мигают. 

И руки сами 

тянутся 

к огню... 

Как страшно мне, 

   что люди 

         привыкают, 

открыв глаза, 

не удивляться 

      дню. 

Существовать. 

Не убегат за сказкой. 

И уходить, 

  как в монастырь, 

          в стихи. 

Ловить Жар-птицу1 

для жаркого2 

  с кашей. 

А Золотую рыбку –  

для ухи3. 
1 pták Ohnivák 

2 pečeně 
3 „ucha“, rybí polévka 

                                                 
14 Převzato z Jehlička, M. a kol.: Výbor z ruské literatury klasické a moderní. Praha, SPN 1967, s. 451 
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PRÁCE S TEXTEM 2.4 

Předtextová část: 

Báseň z hlediska slovní zásoby není složitá k porozumění, pouze je třeba 

studenty navést správným směrem, co se týče vysvětlení určitých slovních spojení a 

upozornit je na to, že navenek neutrální a běžně používaná slova mohou v sobě ukrývat 

mnohem hlubší myšlenky, než jak se na první pohled zdá. Vzhledem k jednoduchosti 

textu můžeme s básní pracovat i ve třídách s nižší jazykovou úrovní, pouze s tím 

rozdílem, že úvodní debatu vedeme v češtině a dále pro ně není vhodná navazující 

aktivita. Oproti tomu u pokročilejších studentů může diskuse probíhat v ruštině s tím, že 

případně vysvětlíme potřebná slova. 

Sdělíme žákům, že budeme pracovat s básní, jejíž slova nesou skrytý význam. 

Nejen z hodin českého jazyka žáci jistě znají, jaké důvody spisovatele vedou k tomu, 

aby psali tímto způsobem, a proto se jich na to zeptáme: Почему авторы не пишут 

свои мысли прямо, а используют разные способы, что бы скрыть главное 

значение своих произведений? Možnými důvody mohou být: užití přeneseného 

významu jakožto básnického prostředku (metafora, metonymie, přirovnání,…),  skryté 

vyjádření kritického názoru v době cenzury, atd. Smyslem této části není přednáška      

ze strany učitele, ale hlavně přimět studenty zamyslet se nad významem těchto 

básnických prostředků. Učitel tedy svými dotazy pouze stimuluje znalosti žáků, ale jsou 

to sami studenti, kdo vyvozuje vlastní závěry. 

Následně napíšeme na tabuli několik slov, která v sobě skrývají potenciál více 

významů, neboť jsou často předmětem básnických přirovnání a necháme studenty 

vymyslet, jaký možný skrytý smysl mohou tato slova či slovní spojení mít.  

 

Ангел      Вода 

Открыть глаза     Огонь 

Повернуться спиной    Сказка 

Золотая рыбка     Дьявол 

Птица      Звезды 
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Jedno z nich vybereme a zeptáme se studentů, jaký přenesený význam by toto 

slovo mohlo mít. Např.: Что символизирует «ангел»? Какое может быть его 

переносное значение в зависимости от контекста? Necháme studenty nahlas říci 

své nápady, popřípadě doplníme své vlastní – např. dobro, čistota,… Stejným způsobem 

ve třídě zhodnotíme ještě jedno slovní spojení, např. «открыть глаза» (procitnout, 

pochopit pravdu) a zbytek slov necháme studentům promyslet ve dvojicích. Po cca 2-3 

minutách je projdeme  společně jedno po druhém, přičemž každá dvojice vždy doplní 

svá přirovnání a vysvětlení. 

Vlastní čtení: 

    Nyní rozdáme žákům text, aby ho mohli při učitelově recitaci zároveň 

sledovat očima. Ještě před vlastním čtením zadá učitel první úkol: У стихотворения 

нет никакого официального названия. Слушайте и скажите, как бы вы его на 

основе первых впечатлений назвали. Poté, co učitel přednese báseň, nechá studentům 

krátký čas, aby si ji sami zběžně pročetli. Veškerá slovní zásoba by měla být studentům 

známá; potenciálně problémové výrazy jsou přeloženy pod textem do češtiny. Zeptáme 

se, jak by báseň pojmenovali. V této fázi se žáci řídí pouze prvními dojmy z básně, 

proto názvy básně nebudeme nijak výrazně komentovat, ani rozvádět na toto téma 

diskusi. Navíc se k pojmenování básně později ještě vrátíme. 

Potextová část 

Pro rozbor textu rozdělíme třídu na skupiny po 3-4, ve kterých budou mít za 

úkol zamyslet se nad významem tučně zvýrazněných slov: Какой по-вашему смысл 

этих слов  в рамках контекстa целого стихотворения? Что они обозначают? 

Každé skupině určíme výraz/y, kterými se budou primárně zabývat, ve zbývajícím čase 

se potom zamyslí i nad významem ostatních slov. Během této samostatné práce           

ve skupinách učitel obchází po třídě a v případě potřeby pomáhá studentům. 

Jakmile jsou žáci hotovi, přistoupíme k rozboru básně. Vyzveme skupinu, 

která měla primárně přidělený první výraz, aby představila své vysvětlení, co dané 

slovo v rámci kontextu znamená. Ostatní studenti posléze případně jejich návrhy doplní 

o své vlastní nápady. Tímto způsobem zanalizujeme celou báseň, načež žáky znovu 

vyzveme, aby se zamyslili nad názvem díla: Изменили вы свои начальные взгяды на 

стохотворение? Назвали бы теперь его по-другому? Как? 
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Dále se zaměříme na formu básně, která může být žákům známá z tvorby 

Majakovského, jehož jméno při této příležitosti můžeme představit. Prostřednictvím 

otázek upozorníme studenty na souvztažnost mezi formou a obsahem a dále na dopad, 

který tato forma může mít na zvukovou stránku (zdůraznění jednotlivých slov či výrazů, 

frázování). Почему стихотворение написано таким способом? Имеет эта форма 

связь с содержанием? Каким способом это влияет на читателей? Была бы 

разница, если бы стихотворение было написано обыкновенным, регулярным 

способом стихов? U studentů nižší úrovně klademe otázky v češtině. 

Navazující část 

Netradiční formu básně můžeme využít jako inspiraci pro navazující aktivitu. 

Na tabuli namalujeme  tři jednoduchá schémata, která představují tři různé grafické 

podoby básně: 

 

     I.        II.      III. 

______   ______   _____ 

 ______   ______          _____ 

  ______   ______       _____ 

 ______  ______     _____ 

______   ______      _____  

 

Postupně je s žáky všechny projdeme a zeptáme se jich, jakou myšlenku 

mohou zobrazovat. (První z nich může např. znázorňovat postupný pád a následný 

návrat do původní podoby; číslo II má podobný začátek, ale závěr představuje náhlý 

obrat; třetí schéma zobrazuje jednotlivé kroky stupňovitého vývoje.) 

Sdělíme studentům název nové básně: «Я не люблю...» a zeptáme se jich, jaká 

grafická podoba by pro ni byla nejvhodnější a proč. Nyní se společně ve třídě pokusíme 

vytvořit báseň s tímto názvem a zvolíme pro ni grafickou formu č. III, neboť je pro 

demonstraci základního principu práce nejpřehlednější.  Na tomto příkladu si ukážeme, 

jak převést původně obecné a abstraktní úvahy do reálné podoby. Místo jednotlivých 

čar dosadíme slova, slovní spojení, či věty. V souvislosti s tématem básně položíme 

studentům otázku: Что вы не любите? a necháme je tím dokončit základní větu nově 

vznikající básně: Я не люблю... , čímž získáme různé podněty k tématu.  
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Rozvedeme myšlenku ještě dál: Какими другими словами можно сказать 

«я не люблю»? Какие синонимы мы знаем? Studenty pravděpodobně napadnou 

výrazy jako např. мне не нравится, я ненавижу, я против. Jejich prostřednictvím 

můžeme odstupňovat význam výrazu не любить: Сопоставьте эти выражения     

от слабейших к сильнейшим. Какие выражения самые сильные? Žáci tak vytvoří 

synonymickou řadu slov podle intenzity jejich významu, což odpovídá stupňovitému 

uspořádání a splňuje tak zadání schématu III. Báseň v této podobě napíšeme na tabuli, 

aby vynikla její formální stránka a studenti ji viděli před sebou.  

Navazujícím samostatným úkolem bude vymyslet na podobném principu 

několik veršů, nyní však podle struktury I či II, podle volby žáků. Studenti tedy mohou 

ve své básni použít i stejný začátek jako v té, kterou jsme vymysleli společně, avšak aby 

dodrželi grafickou podobu I či II, prostřední a závěrečná část básně se již musí lišit. Pro 

žáky velmi pokročilé úrovně můžeme zadání ztížit ještě tím, že se jednotlivé verše musí 

rýmovat.  

 

3. Drama 

3.1.  Самоубийца  

Úroveň studentů: středně pokročilí (B1)  

Čas: 40 – 45 min   

Отрывок из пьесы Самоубийца  

Н.Р. Эрдман 15 

 

Александр Петрович  Гражданин Подсекальников! Жизнь прекрасна! 

Семён Семёнович  Ну, а мне что из этого? 

Александр Петрович  То есть, как это что? Гражданин Подсекальников, где 

вы живёте? Вы живёте в двадцатом веке! В веке электричества! 

Семён Семёнович  А когда электричество выключают за неплатёж, то какой 

же, по-вашему, это век? Каменный? 

                                                 
15 Převzato a upraveno z Hlaváček, A., Žák, J.: Výběr z textů ruské literatury 20.století. Praha, Karolinum 
1995, s. 56 



 95 

Александр Петрович  Очень каменный, гражданин Подсекальников. Вот 

иначе как в пещере живём. Ни жить из-за этого даже не хочется. К чёрту! Как не 

хочется? Очень даже хочется. Семён Семёнович, жизнь прекрасна! 

Семён Семёнович  Я об этом в газетах даже читал, но я думаю, всё не так. 

Александр Петрович  Вот не надо так думать. Вы не думайте! Вы работайте!  

Семён Семёнович  Безработным работать не разрешается! 

Александр Петрович  Вы всё ждёте какого-то разрешения. С жизнью надо 

бороться, Семён Семёнович. 

Семён Семёнович  Разве я не боролся, товарищ Калабушкин? Вот смотрите, 

пожалуйста. (Вынимает из-под подушки книжку.)  

Александр Петрович  Что это? 

Семён Семёнович  Руководство как играть на бейном басе. 

Александр Петрович  Что? На чём? 

Семён Семёнович  Бейный бас – это музыка. Духовая труба. Изучить её 

можно в двенадцать уроков. Я уже всё пересчитал. Вот посмотрите (Показывает 

листок бумаги.) Приблизительно двадцать концертов в месяц по пяти с половиной 

рублей. Значит, в год чистого заработка тысяча триста двадцать рублей. Как вы 

сами видите, всё уже приготовлено, чтоб играть на трубе. Есть желание, есть 

расчёт, есть руководство, нету только трубы. 

Александр Петрович  Ну что сделаешь, всё-таки надо жить. 

Семён Семёнович  Конечно, надо, товарищ Калабушкин 

Александр Петрович  Вы согласны? 

Семён Семёнович  Согласен, товарищ Калабушкин. 

Александр Петрович  Значит, я убедил вас! Спасибо! Ура! Отдавайте 

револьвер, граждании Подсекальников. 

Семён Семёнович  Какой револьвер? Какой револьвер? 

Александр Петрович  Вы опять начинаете? Я же видел, как его в рот 

засовывали. 

Семён Семёнович  Я? 

Александр Петрович  Вы! 

Семён Семёнович  Боже мой! Я засовывал. Почему? 



 96 

Александр Петрович  Почему из меня идиота устраиваете? Все же знают, что 

вы хотите застрелиться. 

Семён Семёнович  Кто хочет застрелиться? 

Александр Петрович  Вы хотите! 

Семён Семёнович  Я? 

Александр Петрович  Вы! 

Семён Семёнович  Боже мой! Подождите минуточку. Лично я? 

Александр Петрович  Лично вы, гражданин Подсекальников. 

Семён Семёнович  Почему я хочу застрелиться, скажите пожалуйста? 

Александр Петрович  Что вы, сами не знаете? 

Семён Семёнович  Почему – я вас спрашиваю. 

Александр Петрович  Потому что вы год нигде не работаете и вам надо жить 

на чужом иждивении. Разве это не глупо? 

Семён Семёнович  Подождите минуточку. Кто сказал? 

Александр Петрович  Будьте спокойны. Мария Лукьяновна. 

Семён Семёнович  Ой! Уйдите! Оставьте меня одного. Вон отсюда! 

Александр Петрович  Вот отдайте револьвер, тогда уйду. 

Семён Семёнович  Ну вы сами поймите, товарищ Калабушкин, откуда я мог 

бы его достать. 

Александр Петрович  В наше время револьвер достать не трудно. Отдавайте 

его! 

Семён Семёнович  Не отдам! 

Александр Петрович  Ну, простите, тогда я физической силой его достану. 

(Хватает его за руку.) Всё равно вам теперь от меня не уйти. 

Семён Семёнович  Не уйти? Ну, так знайте, товарищ Калабушкин. Если вы 

моментально отсюда не выйдете, я сейчас же у вас на глазах застрелюсь. 

Александр Петрович  Не застрелитесь! 

Семён Семёнович  Вы не верите? Хорошо! Я считаю до трёх. Раз! 

Александр Петрович  Ой, застрелится! 

Семён Семёнович  Два! 

Александр Петрович  Я ушёл! 

Семён Семёнович  Три! (Вытаскивает из кармана колбасу.) 
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PRÁCE S TEXTEM 3.1 

Předtextová část: 

Hra «Самоубийца» je ukázkovým příkladem textu, pro jehož porozumění je 

užitečné znát informace o autorovi a době, ve které žil, neboť se odrážejí v jeho dílech. 

Právě na tyto vědomosti se proto zaměříme v předtextové fázi. Rozdělíme třídu            

do dvojic, přičemž jeden z žáků dostane text A, druhý text B.  

 

Varianta A 

Николай Эрдман – известный ________________1, который пишет             

в жанре трагикомедии с элементами гротеска и сатиры. Его пьеса «___________»
2 

сразу прославила молодого автора. В ______ году 3 он заканчивает пьесу 

«Самоубийца», в которой изображает трагические противоречия нэповского 

времени. Из-за этого была «Самоубийца» запрещена на более чем 50 лет. Эрдман 

был преследован ____________4 режимом и наконец послан в ссылку в Сибирь.    

В своих произведениях он высмеивает человеческие недостатки и систему власти.  

1.  драматург и сценарист 

2.  «Мандат» 

3.  1928 

4.  сталинским 

Varianta B 

Николай Эрдман – известный драматург и сценарист, который пишет      

в жанре _____________1 с элементами гротеска и сатиры. Его пьеса «Мандат» 

сразу прославила молодого автора. В 1928 он заканчивает пьесу «Самоубийца»,    

в которой изображает ____________2 противоречия нэповского времени. Из-за 

этого была «Самоубийца» запрещена на __________3 лет. Эрдман был 

преследован сталинским режимом и наконец послан в ссылку в _________4.         

В своих произведениях он высмеивает человеческие недостатки и систему власти.  

1. трагикомедии 

2. трагические 

3. более чем 50 

4. Сибирь 
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Obě varianty jsou obsahově stejné: shrnují základní informace ze života 

Nikolaje Erdmana. Liší se pouze slovy, která byla záměrně vynechána. Informace, 

chybějící v textu A, se nachází v textu B a naopak. Úkolem studentů je přečíst si pro 

sebe svůj text, získat od spolužáka položením vhodné otázky vynechané slovo a to si 

následně na dané místo dopsat. K tomu, aby zjistili, jaký druh informace chybí 

(letopočet, název díla, přídavné jméno, apod.) a jakým způsobem se na ni mohou zeptat, 

musí věnovat pozornost stavbě věty. Abychom předešli případným nedorozuměním, 

vytvoříme první otázku společně ve třídě jako názorný příklad. Po dobu práce               

ve dvojicích učitel obchází skupiny a dohlíží na průběh, v případě potřeby pomáhá 

studentům.  

Kontrolu tohoto cvičení provedeme nikoli přečtením článku, ale 

prostřednictvím otázek, kladených učitelem. Neptáme se pouze na vynechané 

informace, které žáci doplňovali, ale i na důležitá místa textu, která jsou podstatná pro 

pochopení hry «Самоубийца».  

o Кто был Николай Эрдман? 

o Какие произведения написал? Какого жанра они? 

o В каком году написал пьесу «Самоубийца»? Какое время пьеса 

описывает? Что такое НЭП? Что знаете об этом времени? 

o Кем и почему был Эрдман преследован? 

o Что такое ссылка? Куда был послан? 

o Какие общие черты его произведений? О чем он пишет?  

Vlastní čtení: 

Do dvojic rozdáme texty a sdělíme studentům, že se jedná o úryvek z prvního 

dějství dramatu «Самоубийца» (není to ale úplný začátek hry). Studenti si předloženou 

ukázku pro sebe potichu přečtou a zaměří se přitom na tři základní úkoly:  

1. Pokusit se odhadnout, jaký je vztah mezi postavami, které v úryvku 

vystupují. 

2. Zjistit, o jaký žánr se jedná (komedie, tragedie, tragikomedie) a 

podtrhnout části textu, které nesou jeho charakteristické rysy.      

3. Připravit si text k  hlasitému čtení.       

Potřebná neznámá slova si vyhledají ve slovnících. Po samostatném čtení 

prodiskutují ve dvojicích odpovědi na první dvě zadání. Ještě předtím, než přejdeme 
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k jejich zodpovězení ve třídě, nejdříve přečteme celý text nahlas, aby studenti měli 

možnost ještě jednou uslyšet úryvek jako celek a lépe si tak scénu představit. Hlasité 

čtení učiteli zároveň poskytne prvotní zpětnou vazbu o tom, jak žáci textu rozumí: jestli 

odhalili ironické pasáže, které by se měly odrazit v příslušné intonaci, jestli správně 

rozpoznali dramatické okamžiky, což by měli dát najevo hlasitostí a tempem projevu, 

apod. Vzhledem k tomu, že úryvek představuje dialog dvou osob,  necháme vždy 

určitou část přečíst dvěma studentům, které po chvíli ve čtení vystřídá jiná dvojice, atd. 

Potextová část 

Nyní přestoupíme k zodpovězení zadaných úkolů. Nejdříve se zaměříme na 

první otázku: Кто в тексте выступает – какие их имена, отчества и фамилии? 

Какие между ними отношения? Кто они по вашему мнению – коллеги, друзья,...? 

Necháme studenty vyjádřit své domněnky a zároveň objasnit, na základě čeho došli 

k těmto závěrům (jakým způsobem se Semjon Semjonovič a Alexandr Petrovič 

oslovují, jestli si vykají/tykají, o čem se spolu baví…).  

Přejdeme k úkolu číslo 2. Studenti pravděpodobně odhalí, že se jedná              

o komedii; společně projdeme místa v textu, která jsou pro ni typická, která jsou 

zdrojem humoru. Následně společně upřesníme, že se jedná o satirickou komedii 

s groteskními prvky a upozorníme na dva nejdůležitější znaky satiry: ironii a kritičnost. 

Necháme žáky vyhledat v textu příklad použití ironie (např. «Семен Семенович, 

жизнь прекрасна!» - «Я об этом в газетах даже читал.») a vysvětlit její význam. 

На что это намек? Что здесь имеется в виду?  

Podobným způsobem vyhledáme v ukázce příklady užití typického znaku 

grotesky, jakým je nedorozumění (např. scéna s revolverem, sebevražda). Был               

у Семена Семеновича револьвер? Хотел он совершить самоубийство? Почему 

Александр Петрович думал, что револьвер у него есть и что он хочет 

застрелиться?  

 Následně bychom se věnovali v rozboru době, ve které se děj odehrává. 

Z předtextové fáze studenti vědí, že jde o období socialismu, kdy byl zaváděn NEP a co 

pro něj bylo charakteristické. Uplatníme tedy tyto znalosti a najdeme v textu konkrétní 

narážky, poukazující na tyto fakta. (nedostatek práce; divoká doba, kdy není obtížné 

sehnat revolver; způsob oslovování - soudruhu). Můžeme se také pozastavit nad 
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odpovědí Semjona Semjonoviče: «Безработным работать не разрешается!» a 

parafrázovat ji v hlubším kontextu (В то время надо было иметь разрешение на все).     

Nakonec se zaměříme na hlavní dějový motiv úryvku, tedy přesvědčování 

Semjona Semjonoviče Alexandrem Petrovičem, proč stojí za to žít. Каким способом он 

убеждает его? Какие его аргументы? Убедил бы он на самом деле чековека, 

который собирается застрелиться? Какие ошибки он при этом сделал? Найдите 

конкретный пример, где он бестактный. 

Na úplný závěr se zeptáme studentů, jak si myslí, že hra skončí. 

Действительно он  наконец покончит жизнь самоубийством? Konec můžeme 

nechat otevřený, aniž bychom stoprocentně potvrdili či vyvrátili jejich hypotézy, což 

některé žáky, které drama zaujalo, bude motivovat si knihu samostatně přečíst, ať už 

v českém nebo ruském jazyce. 

 

3.2. Дракон  

Úroveň studentů: středně pokročilí – pokročilí (B1 – B2)  

Čas: 2 x 45 min (1. vyučovací hodina - úryvek I a II; příprava čtení úryvku III              

za domácí úkol; 2.vyučovací hodina – úryvek III a navazující aktivita) 

 

Отрывок из пьесы Дракон 

E. Шварц 16 

 
 
Úryvek I 
 
     Ланцелот. (                   ) Господин хозяин! Госпожа хозяйка! Живая душа!  

Никого...  Дом  пуст, ворота  открыты. Как хорошо, что я честный  человек,  а  то 

я бы мог прекрасно начать красть. (                   ) Подождём. Господин кот! Скоро 

вернутся ваши хозяева? А? Вы молчите? 

     Кот. Молчу.   

     Ланцелот. Ну а где же всё-таки твои хозяева? 

     Кот. Они ушли, но им грозит огромное горе.  

                                                 
16 Převzato a upraveno z http://books.rusf.ru/unzip/add-on/xussr_ty/shvare12.htm  
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     Ланцелот.  Вон  оно  что.  Так им грозит беда? А какая? Ты молчишь? 

     Кот. Молчу. 

     Ланцелот.  Кот,  ты  меня  пугаешь. Я просто не хочу верить, что этому 

милому,  просторному  дому  грозит  беда. Кот! Что здесь случилось? Отвечай же 

мне! Ну же! 

     Кот. Дайте мне забыться. 

     Ланцелот. Слушай, кот, ты меня не  знаешь.  Я  человек  отважный,  и я очень  

легко  вмешиваюсь  в  чужие  дела.  Я  был  из-за  этого девятнадцать  раз  ранен  

легко,  пять  раз  тяжело  и три раза смертельно. Говори же, кот, что тут 

случилось. А вдруг я спасу твоих хозяев? Со  мной  это  бывало. Ну? Да ну же. 

Скажи мне хоть - кто они, твои хозяева? 

     Кот. Господин  Шарлемань  и  единственная  его дочь,  милая, тихая Эльза. 

     Ланцелот. Кому же из них грозит беда? 

     Кот. Ах, ей и, следовательно, всем нам! 

     Ланцелот. А что ей грозит? Ну же! 

     Кот. Мяу! Вот  уж  скоро  четыреста  лет,  как  над  нашим городом поселился 

дракон. 

     Ланцелот. Дракон? Прекрасно! 

     Кот. Каждый год дракон выбирает себе девушку. И мы, не мяукнув, отдаём её  

дракону.  И мы больше никогда не видим её. Теперь он выбрал  нашу  Эльзу!   

 

PRÁCE S TEXTEM 3.2 

Předtextová část: 

Seznámíme studenty s názvem a žánrem díla, sdělíme jim, že se jedná o tzv. 

сказку для взрослых a na tabuli napíšeme seznam nejdůležitějších postav, které ve hře 

vystupují. Upozorníme je na jednoho z hlavních hrdinů, Lancelota: Не слышали вы 

уже это имя где-нибудь? Одкуда вы его знаете? Кто он? Přivedeme tak studenty, 

aby se zamyslili nad možnou souvislostí mezi touto postavou a rytířem kruhového stolu 

ve službách krále Artuše. 

 
ГЛАВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:  

• Дракон 
• Ланцелот 
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• Шарлемань – архивариус 1 
• Эльза - его дочь 
• Бургомистр 2 
• Генрих - его сын 
• Кот 
• Осел 

1 archivář 
2 starosta 

 

Studenti se v malých skupinách po 3-4 pokusí na základě těchto informací 

odhadnout, o čem drama pojednává, jaké je jeho základní téma a nastínit hlavní děj 

příběhu. Následně každá skupina krátce prezentuje před ostatními své nápady. 

Vlastní čtení: 

Nyní předložíme studentům úryvek z prvního dějství dramatu, které si 

individuálně přečtou a zaměří se přitom na tyto úkoly: 

� Угадал кто-нибудь, что действие будет как и назначено в этой первой 

части? Какая из групп, кажется, была в своих догадках о действии и 

теме пьесы наиближе? 

� Напишите в скобках, что делает Ланцелот (напр. «идет и 

распевает») 

� Как вы представляете дом Шарлеманя? Опишите его. 

Potextová část 

Následně tyto otázky společně zodpovíme. Začneme prvním úkolem, neboť je 

zaměřen na celkové pochopení textu a porovnáme předpovědi studentů s úvodem hry. 

Кто Ланцелот? Что мы о нем знаем? Как вы его представляете? Как он 

выглядит? Vysvětlíme, že ve hře Lancelot vystupuje jako potomek slavného rytíře 

Lancelota. Plynule poté přejdeme k druhému úkolu a zeptáme se studentů, jaké 

poznámky by jako autoři uvedli v závorkách. Podle jazykové úrovně žáků píšou tento 

komentář buď česky, nebo rusky – podle toho, jak předem určí učitel.  

Součástí autorských poznámek je i popis scény, kde se děj odehrává, čímž se 

dostáváme k otázce č. 3. Originální popis je následující: «Просторная, уютная кухня, 

очень чистая, с большим очагом в глубине. Пол каменный, блестит. Перед очагом 

на кресле  дремлет кот.» Kontrolu zadání provádíme frontálně; vyvoláváme 

jednotlivce, čímž mají studenti možnost navzájem doplňovat a rozvíjet své představy.  
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Po zodpovězení prvotních úkolů se vrátíme k návrhům skupin z předtextové 

fáze ohledně předpovědi děje a rozvedeme jejich úvahy na základě skutečností, které 

nyní známe. Úvodní část připomíná známý námět pohádky o princezně a drakovi, avšak 

pokračování hry mu již neodpovídá, o čemž se studenti přesvědčí  z druhé ukázky hry. 

 

Pokračování příběhu: 

Rozdáme studentům další úryvek textu. Jedná se o dialog, který je postaven    

na otázkách Lancelota, které pokládá Šarlemanovi ve snaze dozvědět se o drakovi více. 

Pro změnu zvolíme v tomto případě hlasité čtení, kterému z časových důvodů 

přistoupíme rovnou bez přípravy. Vybereme proto studenta, o kterém víme, že mu čtení 

nečiní problémy, a ujme se role Lancelota, jehož repliky jsou krátké a jednoduché. 

Šarlemana bude číst sám učitel. U žáků pokročilejší úrovně mohou číst obě role sami 

studenti. 

 

Úryvek II 

Ланцелот.  Итак, против дракона никто и не пробует выступать? Он такой 

страшный? 

     Шарлемань. Нет, что вы! Он такой добрый! 

     Ланцелот. Добрый? 

     Шарлемань. Уверяю вас. Когда нашему городу грозила холера, он по  просьбе  

городского  врача дохнул своим огнём на озеро и вскипятил его. Весь город пил 

эту воду и  был  спасён  от эпидемии. 

     Ланцелот. Давно это было? 

     Шарлемань. О нет. Всего восемьдесят два года назад. Но добрые дела не 

забываются. 

     Ланцелот. А что он ещё сделал доброго? 

     Шарлемань. Он избавил нас от цыган. 

     Ланцелот. Но цыгане - очень милые люди 

     Шарлемань. Что вы! Какой ужас! Я, правда, в жизни своей не видал ни одного 

цыгана. Но я ещё в школе проходил, что это люди страшные. 

     Ланцелот. Но почему? 
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     Шарлемань. Они - враги любой государственной системы. Их идеи  

разрушительны.  Они воруют детей.  

     Ланцелот.  Кто вам рассказал всё это о цыганах? 

     Шарлемань.  Наш дракон. Цыгане нагло выступали против него в первые 

годы его власти. 

   Ланцелот. Что он ест, ваш дракон? 

Шарлемань.  Город наш даёт  ему  тысячу  коров,  две  тысячи овец,  пять  тысяч  

кур и два пуда соли в месяц. Летом и осенью ещё десять огородов салата и  

цветной капусты. 

     Ланцелот.  Он объедает вас! 

     Шарлемань.  Нет,  что  вы!  Мы не жалуемся. А как же можно иначе? Пока он 

здесь - ни один другой дракон не осмелится  нас тронуть. 

     Ланцелот.  Да другие-то, по-моему, все давно перебиты. 

     Шарлемань.  А если нет? Уверяю вас, единственный способ избавиться          

от  драконов  -  это  иметь  своего   собственного. 

 

Potextová část II 

Dáme studentům krátký čas na to, aby si mohli pročíst úryvek ještě jednou pro 

sebe a porovnáme jej s pohádkovým námětem: Чем сказка о принцессе и драконе 

отличается от этой пьесы? Какой здесь дракон? Что вы о нем думаете, 

действительно он такой добрый? Объясните ситуацию с цыганами – что 

случилось? Какой  Шарламань? 

Sdělíme studentům, že celá hra je paralelou skutečných událostí, stejně tak 

jako je hlavní postava Draka zobrazením reálné osobnosti 20.století. Сумели бы вы 

догадаться, кого представляет Дракон? Pokud ne, napovíme jim podrobnějším 

popisem draka (v závislosti na úrovni studentů vyprávíme scény v českém nebo ruském 

jazyce): Дракон изображен как жестокий тиран, из-за которого умрет много 

людей и животных. Он принимает человеческий вид, что бы скрыть, какое 

чудовище он на самом деле. Он очень хитрий и манипулирует людьми, так что 

они думают, что он их хороший друг, помогает им и без него им бы было плохо. 

Prostřednictvím těchto indicií by již měli studenti uhádnout, že v Drakovi 

autor zobrazil Stalina. Ve světle této informace se znovu krátce můžeme podívat na 
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úryvek, kde Šarleman vysvětluje, proč jsou cikání zlí lidé. Tato scéna poukazuje na 

zmanipulování myšlení lidí,  kteří stádovitě opakují naučená hesla «Они - враги любой 

государственной системы. Их идеи  разрушительны.» a bezhlavě věří tomu, co jim 

je řečeno, ačkoli pro to neexistuje žádný pádný důvod. Na vlastní vykořisťování  si již 

natolik zvykli, že ho vnímají jako nutnou věc, která není možná změnit. 

Jako příklad manipulace veřejnosti poslouží další úryvek hry, který zachycuje  

průběh boje mezi Lancelotem a drakem.  

 

Úryvek III 

Шум боя, удары меча. 

     Мальчик (указывает на небо). Мама, мама!  Он  перевернулся вверх ногами. 

Кто-то бьёт его так, что искры летят!  

Все. Тссс! 

     Гремят трубы. Выходят Генрих и бургомистр. 

     Бургомистр. Слушайте приказ. Что бы избежать эпидемии глазных болезней,  

и только поэтому, на небо смотреть запрещается. Что происходит на небе, вы 

узнаете из коммюнике, которое по мере потребности будет выпускать личный 

секретарь господина дракона. 

     1-й горожанин. Вот это правильно. 

     2-й горожанин.  Давно пора. 

     Мальчик. Мама, а почему вредно смотреть, как его бьют? 

     Все. Тссс! 

     Появляются подруги Эльзы. 

     1-я  подруга. Десять минут идёт война! Зачем этот Ланцелот не сдаётся? 

     2-я подруга. Знает ведь, что дракона победить нельзя. 

     3-я подруга. Он просто нарочно мучает нас. 

     1-я подруга. Я забыла у Эльзы свои перчатки.  Но  мне  всё равно  теперь.  Я  

так  устала от этой войны, что мне ничего не жалко. 

     2-я подруга. Я тоже стала совершенно бесчувственная. Эльза хотела подарить 

мне на память свои  новые  туфли,  но  я  и  не вспоминаю о них. 

     3-я  подруга.  Подумать  только! Если бы не этот Ланцелот, дракон давно бы 

уже увёл Эльзу к себе. И мы сидели бы  спокойно дома и плакали бы. 
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     Разносчик 1 (шёпотом). А вот посмотрите интересный научный инструмент, 

так  называемое  зеркальце,  - смотришь  вниз,  а видишь  небо.  Каждый за 

недорогую цену может увидеть дракона у своих ног. 

     Все тихо смеются. Зеркала  раскупают.  Все  смотрят  в  них. 

     1-я горожанка. Но это ужасно! 

     2-я горожанка. Бедный дракон! 

     1-я горожанка. Он перестал выдыхать пламя. 

     2-я горожанка. Он только дымится. 

     1-й горожанин. Какие сложные манёвры. 

     2-й  горожанин.  По-моему...  Нет,  я ничего не скажу! 

     1-й горожанин.  Ничего  не  понимаю.  

Генрих.  Слушайте   коммюнике.  Бой  близится  к  концу. Противник потерял 

меч. Копьё его  сломано.  В  ковре-самолёте   моль,  которая  с  невиданной  

быстротой уничтожает лётные силы врага. Господин дракон не уничтожает врага 

только из  любви  к  войне.  

1-й горожанин. Вот теперь  я  всё  понимаю.   
1 podomní prodavač 

 

Vlastní čtení III 

Jelikož se jedná o poměrně masovou scénu s výrazným dějem, kde vystupuje 

poměrně hodně lidí, je tato část vhodná k dramatickému čtení. Necháme studenty, aby 

si nejprve text přečetli potichu pro sebe a vytvořili si tak představu, v jakém duchu se 

děj odehrává, a jak se to odrazí v řeči postav.  

Studenti vytvoří skupiny po 4-6, ve kterých si připraví výrazné hlasité čtení 

úryvku. V závislosti na velikosti skupiny si mezi sebe rozdělí jednotlivé role (někteří 

pravděpodobně budou muset hrát současně více postav), do kterých se pokusí co nejvíce 

ponořit a zahrát je co nejvěrohodněji. V jejich hlase by se měl odrážet celkový obraz 

scény – vypětí a nejistota občanů, stádovitost a absurdita v jejich chování, naivita a 

otevřenost chlapce, strach a svázanost dospělých… Jejich přednes je pro učitele zpětnou 

vazbou o tom, jak si text vykládají. Upozorníme je na nutnost pracovat s intonací, 

tempem řeči, frázováním, apod.  
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V rámci časových dispozic je možné zadat nastudování hry ve skupinách pro 

dramatické čtení za domácí úkol a pokračovat v rozboru následující hodinu, kdy 

postupně vyzveme studenty po jednotlivých skupinách, aby přečetli text tak, jak si jej 

připravili. Zbytek třídy přitom pozorně sleduje své spolužáky a všímá si především 

toho, čím je jejich interpretace odlišná.  

Potextová část  

Jakmile se všichni vystřídají ve čtení, společně rozebereme práci jednotlivých 

skupin. Nejdříve poskytneme prostor k okomentování studentům; sami přímo 

nehodnotíme, pouze poskytujeme podněty k diskusi otázkami: Какой вариант вам 

нравился больше всех? Почему? Заметили вы какие-нибудь разницы в способу 

чтения отдельных групп? В какой части? В чем отличается речь мальчика и 

взрослых горожан?  

Dále zaměříme svou pozornost na výklad určitých částí. Почему прикрикли 

горожане на мальчика? Что плохое он сказал? V dětské nevědomosti říká chlapec 

věci, které si myslí všichni, ale nikdo nemá odvahu je prohlásit otevřeně a nahlas. 

Naopak se dítě snaží umlčet. Podobně se můžeme zamyslet nad slovy jednoho 

z měšťanů: «По-моему...  Нет,  я ничего не скажу!» Что он думает? Почему не 

хочет сказать? Tuto větu je možné si vysvětlovat následujícím způsobem: „Podle 

toho, co vidím, je na tom drak špatně a zdá se, že prohrává.“ Pak si ale uvědomí, že tato 

myšlenka je nepřípustná, a tak ji raději zažene a nic neřekne. 

Zmanipulovanost občanů je místy dovedena do absurdity, která navenek 

vyznívá směšně. Nechme studenty najít příklad: Найдите пример абсурдной 

ситуации. (např. rozhovor kamarádek Elzy) 

Navazující část 

Jako námět navazující aktivity použijeme komuniké, jehož prostřednictvím 

starosta a jeho syn objasňovali boj mezi drakem a Lancelotem a udržovali v mistifikaci 

obyvatele města. Úkolem studentů bude vytvořit právě takové komuniké. 

Do dvojic rozdáme úryvek z knihy, popisující další průběh boje. K němu mají 

studenti napsat komentář, odpovídající oficiálním požadavkům „kultu draka“; tedy tak, 

aby vše vyznělo ve prospěch draka. S ohledem na celkovou absurdnost situace mohou 

žáci plně využít své fantazie. 
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Abychom předešli možným nedorozuměním, vytvoříme ukázkové komuniké 

společně ve třídě na zadání I.  

 

       Zadání I - příklad 

Мальчик.  Ну, мамочка, ну смотри, ну честное слово, его кто-то бьет по шее. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Originální pokračování knihy: 

1-й  горожанин.  У него три шеи, мальчик. 

Мальчик. Ну вот, видите, а теперь его гонят в три шеи.  

1-й горожанин. Это  обман зрения,  мальчик!   

 

Přečteme studentům větu, kterou říká chlapec a na kterou má oficiální zpráva 

reagovat, a vyzveme žáky k vyjasnění této situace. Poté, co vyslechneme několik 

návrhů, přečteme originální vysvětlení z knihy slovy jednoho z občanů: «У него три 

шеи, мальчик.» Můžeme se zeptat studentů, která varianta se jim líbí nejvíc: autora či 

někoho ze spolužáků?  

V případě svého zadání se však nemají obracet pouze k chlapci, ale ke všem 

občanům a jejich komuniké by tedy mělo být obsáhlejší a detailnější a mít oficiálnější 

ráz. Do dvojice rozdáme pouze zadání (nikoli originální pokračování napsané pod 

čarou.) Podle počtu žáků ve třídě připadne jedno zadání více skupinám, což ale vůbec 

nevadí, spíše naopak; budeme tak moci vyslechnout více vysvětlení jedné a té samé 

situace.  

Jakmile jsou studenti se svými zprávami hotovi, začneme s jejich prezentací. 

Každá dvojice přečte své zadání a představí své komuniké. Pokud má více skupin totéž 

zadání, přečtou následně vlastní návrhy zprávy. Nakonec přečte učitel originální verzi 

příběhu a třída může hlasovat, které provedení je zaujalo  nejvíc. 

 

Zadání II 

Голова Дракона с грохотом валится на площадь. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Originální pokračování knihy: 
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Бургомистр.  Коммюнике!  Полжизни  за  коммюнике!   

Генрих. Слушайте  коммюнике! Обессиленный Ланцелот потерял все и 

частично захвачен в плен. 

  Мальчик.  Как частично? 

   Генрих. А так. Это - военная тайна.  Между  прочим,  господин  дракон 

освободил от военной службы по болезни одну свою голову. Слушайте обзор 

происходящих  событий. Заглавие: почему два, в сущности, больше, чем три? Две 

головы сидят на двух шеях. Получается четыре. Так.   

 

Zadání III 

Вторая голова Дракона с грохотом валится на площадь 

--------------------------------------------------------------------------- 

Originální pokračování knihy: 

Генрих. Слушайте коммюнике. Боевые действия развиваются согласно 

планам, составленным господином драконом. Мало ли что! Время военное. Надо 

терпеть.  Итак, ЕДИН  бог, едино солнце, едина луна, едина голова на плечах         

у нашего повелителя. Иметь  всего  одну  голову – это человечно,  это гуманно      

в высшем смысле этого слова. Кроме того, это крайне удобно и  в  чисто  военном  

отношении. Оборонять одну голову втрое легче, чем три. 

 

Zadání IV 

 Третья  голова Дракона с грохотом валится на площадь. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Originální pokračování knihy: 

Генрих. Прослушайте, пожалуйста, коммюнике. На фронтах ну буквально, 

буквально-таки ничего интересного не произошло. Все обстоит вполне  хорошо.   
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Závěr 

V závěru své diplomové práce bych ráda shrnula nejdůležitější body týkající 

se využití uměleckých textů ve výuce ruštiny na středních školách.  

V teoretických východiscích jsem čerpala z odborných publikací v ruštině, 

angličtině a češtině, což mi umožnilo porovnat různé způsoby, jakými je k této 

problematice přistupováno ve třech odlišných jazycích. Konkrétní metody a postupy 

jsem následně aplikovala na podmínky výuky ruštiny na středních školách v České 

republice. Výsledkem je soubor 12 textů, doplněných o návrhy postupu práce, které je 

možné využít k obohacení hodin ruského jazyka. 

Existuje řada protikladných názorů na toto téma. Někteří odborníci tvrdí, že 

jazyk uměleckých textů je natolik odlišný od skutečné řeči, že nejen že nerozvíjí 

jazykové kompetence, ale může mít i negativní vliv na osvojování cizího jazyka, neboť 

touto formou mohou studenti pochytit nesprávné gramatické formy a zastaralé výrazy. 

Oproti tomu zastánci práce s literárními texty poukazují na její přínos a obohacující 

charakter. 

V poslední době však můžeme pozorovat, že začíná převažovat názor              

o prospěšnosti využití literárních textů. Tato tendence se odráží i v samotném 

rámcovém vzdělávacím programu, který vyzdvihuje jeho význam v souvislosti 

s rozvojem mezipředmětových vztahů a rozvojem kritického myšlení. Zároveň 

předpokládá určitou úroveň znalostí v oblasti kultury a literatury studovaného jazyka, 

což stanovuje ve vzdělávacím obsahu a očekávaných výstupech pro cizí jazyk. 

K dosažení pozitivního efektu, je třeba věnovat primárně pozornost výběru 

textu. Nestačí zvolit pouze dílo odpovídající jazykové úrovně žáků; důležitou roli hrají 

také věk a zájmy studentů, délka úryvku, postupy a metody – a to nejen z hlediska 

efektivity práce, ale také motivace. Povaze textu je třeba přizpůsobit i druh čtení 

(hlasité, tiché, individuální, sborové,…) a kladení otázek. Je třeba rozvíjet schopnost 

předvídání a interpretace. Pro tyto účely je nutné zachovat posloupnost zadání od 

jednodušších úkolů, zaměřených na celkové pochopení textu, k detailnějšímu 

porozumění a zasazení do celkového kontextu.  
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Ucelenost práce s textem podpoří propracovaný systém úloh, rozdělený do 

jednotlivých fází: předtextová část, fáze vlastního čtení, potextová část a případně 

doplňující navazující fáze. Pro hlubší náhled na literaturu je doporučováno zapojit do 

výuky aktivity zaměřené na psaní, aby studenti zažili proces vzniku literárního díla na 

vlastní kůži.  

Výsledkem práce  jsou návrhy aktivit pro práci s uvedenými texty, které 

mohou být reálně uplatněny  ve výuce na jakékoli střední škole a mohou se pro učitele 

stát zdrojem inspirace při výběru doplňujících materiálů.  

Protože problematika využití uměleckých textů ve výuce není dosud 

dostatečně rozpracována, bylo by zapotřebí se touto otázkou zabývat mnohem 

podrobněji. Stejně tak by bylo třeba pracovat na rozšíření souboru textů, aby učitelé 

měli větší možnost vybírat z širší nabídky textů a mohli tak výuku více přizpůsobit 

individuálním potřebám svých žáků. 
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 Резюме 

В дипломной работе была исследована проблематика использования 

литературных текстов при обучении русского языка в средних школах. Главной 

целью было отметить ее основные выгоды и недостатки, возможности и 

ограничения и создать комплект художественных текстов, которые могут служить  

к обогащению уроков русского языка. 

На этих текстах были применены важнейшие принципы работы                 

с текстом, которые описаны в теоретической части работы. Ключевым моментом 

является выбор подходящего текста. Выбирая отрывок, необходимо учесть 

несколько факторов, как например, возраст, интересы и языковые компетенции 

учашихся. Этому, в свою очередь, надо приспособить тему и размер текста, 

способ чтения, контроль понимания и тип упражнений. 

Чтобы соблюсти целостный и логический процесс работы с текстом, 

рекомендуется применить все основные фазы чтения: предтекстовую, 

притекстовую и послетекстовую часть, поскольку, они постепенно развивают 

способность прогнозирования и интерпретации текста.  

Вопреки факту, что вопрос использования художественных текстов при 

обучении иностранного языка очень проблематичный, так как разные 

дидактические подходы  к нему относятся по-разному, в последнее время 

начинает преобладать мнение, что чтение литературных текстов имеет для 

студентов большое значение, не только с точки зрения развития 

междусубъектных отношений и критического мышления, а также для расширения 

знаний об изучаемом языке. 
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