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Přílohy:

OBRÁZEK 1
Ilustrace KREJČOVÁ, Zdeňka. In: PROCHÁZKOVÁ, Iva. Kryštofe, neblbni a slez dolů!
Praha: Albatros, 2004, s. 55
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TEXT 1
PROCHÁZKOVÁ, Iva. Kryštofe, neblbni a slez dolů! Ilustrace KREJČOVÁ, Zdeňka. 
Praha: Albatros, 2004, s. 11-15.

„„I přes tu zimu se najednou musím smát. Vzpomněl jsem si totiž, jak jsme s Alešem 

léčili našeho jezevčíka. Byli jsme tenkrát ještě malí a hráli jsme si u nás na dvoře na 

zlatokopy. Najednou Aleš zvedl hlavu od vykopané jámy a povídá: „Koukej, Drobek!“

Otočil jsem se. Drobek ležel na lavici před domem a třásl se.

„Co je s ním?“ zeptal se Aleš. Pokrčil jsem rameny. Přestali jsme hledat zlato pod 

hrušní a přiběhli jsme k lavici.

„Sáhni mu na čenich,“ řekl Aleš. Trochu se našeho Drobka bál. Jednou mu totiž 

z legrace scvakl obě uši dohromady kolíčkem na prádlo, a to Drobka tak napružilo, že 

serval Alešovi z nohy tenisku a rozkousal ji na kaši.

Dotkl jsem se Drobkova čumáku. Byl trošku vlhký, ale ne moc. Pro jistotu jsem mu 

ještě ohmatal čelo, jako to dělá máma mně, když zkouší, jestli nemám zvýšenou teplotu. 

Drobkovo čelo bylo hodně teplé.

„Myslím, že má horečku,“ řekl jsem.

„To se ví, že má horečku,“ souhlasil se mnou Aleš. „Koukni, jak svěsil uši!“

Drobek měl uši odjakživa jako dva zvadlé kedlubnové listy, ale teď se zdály ještě 

zplihlejší než jindy.

„Drobku!“ zavolal jsem potichu. Zvedl hlavu a podíval se na mě. Měl smutné, 

zakalené oči a trochu kňučel.

„Musí mu  být fakt blbě,“ řekl Aleš s účastí.

„Možná někde něco sežral,“ napadlo mě. „Jed na myši nebo tak něco!“

„Nebo se do něj dalo revma – jako do našeho dědy,“ poznamenal Aleš.

Chvíli jsme Drobka mlčky pozorovali. Revma mu cukalo celým tělem.

„Jak se to léčí?“ zeptal jsem se Aleše.

„Děda říká, že nejdůležitější je být v teple.“

Na dvoře teplo rozhodně nebylo. Z polí fičel vítr a lavice, na které Drobek ležel, 

byla mokrá.

„Víš co, vezmeme ho do kuchyně,“ rozhodl jsem se.

Donesli jsme Drobka do kuchyně a udělali mu z deky, šátků a polštářů teplý pelíšek 

pod stolem. Nepomohlo to. Drobek kňučel víc a víc.

„Myslím, že je to čí dál horší,“ řekl jsem. „Až se máma vrátí, musí ho vzít 

k doktorovi.“

Pár minut jsme koukali oknem, jestli ji neuvidíme přijíždět z nákupu, ale cesta byla 

prázdná, jen vítr po ní proháněl uschlé listí. Vypadalo to smutně a mně bylo, jako bychom 

už Drobka pochovávali.

„A co když Drobek umře dřív, než se tvoje máma vrátí?“ vyslovil Aleš nahlas moje 

skryté obavy.
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„Pojď, zkusíme mu dát mlíko,“ řekl jsem a potlačil slzy, co se mi hnaly do očí. 

Nalili jsme Drobkovi plnou misku a strčili mu ji přímo pod nos. Odvrátil hlavu a zavřel 

oči. Třásl se na celém těle.

„Proč prostě neroztopíme troubu a na chvilku ho do ní nestrčíme?“ zeptal se 

najednou Aleš. To byl perfektní nápad. Divil jsem se, že jsem na něj nepřišel sám. Nikde 

nemohlo být větší teplo než v naší elektrické troubě. 

_____________________________________________________

Zapnuli jsme ji a posadili Drobka na plech na pečení.

„Počkej, za chvilku ti bude prima,“ ujišťoval ho Aleš. Ale Drobek nechtěl čekat. 

Skočil z plechu dolů, zalezl pod stůl a třásl se dál.

„Je blbej,“ vysvětlil jsem Alešovi. „Nechápe, že mu chceme pomoct!“

Vytáhl jsem Drobka z kouta pod stolem a znovu ho umístil na plech.

„Radši zavřeme dvířka,“ navrhl Aleš. „Jinak ho nikdy nevyléčíme.“

Zavřeli jsme dvířka od trouby a pozorovali Drobka malým okénkem. Nejdřív trošku 

škrabal na sklo, ale dost rychle se uklidnil a pohodlně se na plechu stočil do klubíčka.

Začali jsme s Alešem hrát naši oblíbenou hru Kdo stoupne na zem, je mrtvola. Lezli 

jsme přes stůl, skákali z jedné židle na druhou, šplhali po kredenci.

Najednou se otevřely dveře a v nich stála máma s nákupními taškami.

„Proč si nehrajete venku?“ zeptala se. „A proč je tady tak příšerné vedro?“

Na vteřinu jsme zkameněli hrůzou. Pak jsme se oba naráz vrhli ke sporáku a 

otevřeli dvířka od trouby. Drobek nevyskočil. Ležel na plechu a nehýbal se.

„Do prkýnka, my jsme ho upekli!“ vykřikl Aleš. Vtom Drobek otevřel oči. Protáhl 

zadní nohy, protáhl přední nohy, zívl a seskočil na zem. Z kožíšku se mu kouřilo a už se ani 

trochu netřásl.

„Vypadá docela zdravě,“ řekl jsem.

„Jo, myslím, že jsme z něho to revma vyhnali,“ přikývl Aleš spokojeně.“
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VYPRÁVĚNÍ 1

Podle příběhu z knihy: PROCHÁZKOVÁ, Iva. Kryštofe, neblbni a slez dolů! Ilustrace 

KREJČOVÁ, Zdeňka. Praha: Albatros, 2004, s. 20-21.

Vypráví autorka diplomové práce pro účely literárně-dramatické lekce:

„Aleš si přinesl do školy křečka, společně s Kryštofem ho schovávali, ale pak jim utekl. 

Když pan učitel položil jedné spolužačce otázku z matematiky, jediné slovo, které z ní 

vypadlo, bylo udivené: „Křeček!“ Pan učitel žasl: „Osmkrát devět je křeček?“

Křeček pana učitele kousl. Pan učitel pak požádal Kryštofa, aby křečka odnesl k panu 

školníkovi, kde měl zůstat do konce vyučování.“
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TEXT 2

PROCHÁZKOVÁ, Iva. Kryštofe, neblbni a slez dolů! Ilustrace KREJČOVÁ, Zdeňka. 

Praha: Albatros, 2004, s. 21-23.

„Když jsem se vrátil, Aleš se mnou nemluvil. Ani fotbal o přestávce nechtěl hrát. 

Hned po vyučování běžel ke školníkovi a křečka si vzal. Čekal jsem na něho.

„Odemknu Ti kolo, chceš?“ nabídl jsem mu.

„Starej se o sebe!“

Strčil křečka do malého košíku s víkem, který měl přivázaný na řídítkách.

Pak kolo odemkl a stáhl ze stojanu.

„Co koukáš?“ houkl na mě. „Jeď!“

Jezdíme vždycky spolu, protože jsme jediní, co bydlí za potokem. Teď jel Aleš velký 

kus za mnou. Mluvil s křečkem. Neslyšel jsem, co mu povídá; když jsem zpomalil, zpomalil 

taky. Nakonec jsem zastavil.

„Já za to nemůžu, že mě s ním učitel poslal ke školníkovi!“ křikl jsem.

Šlápl do pedálů a nesvištěl kolem mě.

„Slyšíš, Aleši? Kdyby to řek tobě, šel bys taky!“

„To teda nešel!“ zakřičel zpátky.

„Nekecej, šel bys!“

„Já nejsem šprt jako někdo!“

„Chceš říct, že já jsem šprt?“

„Proč bys za učitelem jinak dolejzal!“

„Nedolejzám! Jenom jsem udělal, co mi řek, to je toho!“

„Jak to myslíš, to je toho? Je to můj křeček!“

Rozjel jsem se za ním.

„Já ti ho přece neberu, blázne!“

„Ale závidíš!“

„Nezávidím! Ani trochu!“

„Závidíš!“

„Můžu mít křečků, kolik chci!“

„Jenomže já ho dostal od táty!“

„Co má být? Můj táta mi taky něco přiveze, až se vrátí!“

„Tvůj táta se nevrátí!“

Už jsem nekřičel nic. Rozjel jsem se, jak nejvíc jsem mohl. A za mostem, tam, co je 

moře bláta od rozvodněného potoka, jsem do něho vší silou strčil. Málem jsem při tom 

sletěl taky. Ale nakonec se mi přece jen podařilo udržet rovnováhu a ujížděl jsem pryč. Ani 

jsem se neotočil.“
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VYPRÁVĚNÍ 2

Podle příběhu z knihy: PROCHÁZKOVÁ, Iva. Kryštofe, neblbni a slez dolů! Ilustrace 

KREJČOVÁ, Zdeňka. Praha: Albatros, 2004, s. 36-40.

Vypráví autorka diplomové práce pro účely literárně-dramatické lekce:

Když byl ještě Kryštof malý, stala se mu taková nepříjemnost v autobuse, když se 

třídou jeli na školní výlet. Potřeboval čurat, ale styděl se požádat pana učitele o zastávku. 

Celá třída hrála hru: házelo se teniskou, kdo ji nechytil, musel zazpívat písničku. Kryštof 

víc myslel na svůj problém než na hru, a tak musel zpívat. Stoupl si doprostřed uličky a 

z plna hrdla spustil: „Prší, prší!“ Třída se dobře bavila a Kryštofovi už bylo mnohem líp. 

V tom někdo vykřikl: „Jé, Kryštof se počural.“  A vážně to byla pravda. Pan učitel 

vysvětloval, že si měl říci o zastávku, ostatní se štítivě odtahovali, posmívali se mu, až si i 

spolužačka odsedla od Kryštofa na jiné sedadlo. Cítil se hrozně.

Najednou se vedle něj objevil Aleš a přisedl si slovy: „No, to je dost, že si odsedla, 

už se mi vzadu dělalo špatně.“ Tenkrát byl Kryštof hrozně rád a byl Alešovi vděčný. A do 

dneška si toho cení, protože dobře ví, že Alešovi se v autobuse nikdy špatně nedělá, ani na 

těch nejhorších atrakcích na pouti.
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TEXT 3

PROCHÁZKOVÁ, Iva. Kryštofe, neblbni a slez dolů! Ilustrace KREJČOVÁ, Zdeňka. 

Praha: Albatros, 2004, s. 53.

„„To víš, že se (táta) nevrátí,“ odpovím. Nemá cenu, abych si lhal do kapsy. Nebo 

do čehokoli. „Ale ty už o to nikdy nemluv!““
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OBRÁZEK 2
Ilustrace BORN, Adolf. In: DRIJVEROVÁ, Martina. Sísa Kyselá. Praha:  Albatros, 2010. 
ISBN 978-80-00-02626-8, titulní strana
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TEXT 4

Nöstlingerová, Christine. Z knihy Růženka, ta má nápady.Upraveno. In: ŠEBESTA, Karel 

a VÁŇOVÁ Kateřina. Čítanka 3, učebnice pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2009. s.134-

135

„Růženka musela na záchod. A to naléhavě. Vyběhla ze svého pokoje, zabočila 

kolem rohu v předsíni a uháněla ke dveřím od záchodu. Bohužel ještě neměla docela 

otevřené oči. Proto si nevšimla věšáku stojícího uprostřed předsíně. Taky tam neměl co 

dělat. Věšák patří do zadního kouta, vedle zrcadla.

Růženka do něj narazila velkou rychlostí a čelem se napíchla na rukojeť deštníku, 

co na něm visel. Hlasitě zařvala. Tak brzo po ránu totiž její hlava deštníkové rukojeti 

nesnáší. Věšák se převrátil. 

Z kuchyně vyšla máma.

„Bože, bože,“ povzdechla si, „nemusíš snad dělat kvůli každé maličkosti takový 

rámus!“ Podívala se jí na čelo. „Vždyť tady nemáš ani bouli!“

Růženka věšák nakopla. „Pitomej, blbej věšák,“ zařvala.

„Zbláznila ses, ty jsi snad zešílela!“ zvolala máma.

A pak Růžence poručila, aby věšák zase postavila a navěsila na něj všechny bundy 

a kabáty, co ležely na zemi.

Růženka se držela za čelo a prskala. Ještě jednou věšák nakopla, překročila ho a 

vzala za kliku u dveří záchodu. Dveře byly zavřené. Růženka klikou zalomcovala. Pořádně.

„Přestaň! Co to má znamenat? Až budu hotový, tak otevřu,“ zakřičel táta zevnitř.

„Ale já tam musím,“ ječela Růženka. „A musím tam hned!“ Znovu zalomcovala 

klikou. Táta vyšel ven. „Co je to tady za nafouklý puchejř?“ zeptal se a zapnul si zip. 

„Takový pochejř po ránu je něco strašného!“

Růženka vešla do oné místnosti. Chtěla dveře trochu zabouchnout. Jenže jí 

vyklouzly z ruky a práskly, až se v předsíni zatřásla skříň. A v bytě pod nimi se teď určitě 

zahoupala lampa. Pán, co tam bydlí, to nemá rád.“
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TEXT 5

Nöstlingerová, Christine. Z knihy Růženka, ta má nápady.Upraveno. In: ŠEBESTA, Karel 

a VÁŇOVÁ Kateřina. Čítanka 3, učebnice pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2009. s.135

„Celá rodina ji potrestá přezíravostí. Ani s ní nepromluví. Budou se tvářit, jako by 

vůbec nebyla. Dokonce jí ani neodpoví, když se na něco zeptá. Jako by byla vzduch. Řídký, 

průhledný vzduch. A nemýlila se.

Máma, táta, děda a babička seděli u kuchyňského stolu a snídali. Růženka vešla do 

kuchyně. Posadila se ke stolu. Nikdo jí nenalil kakao, nikdo se nezeptal, jestli chce housku 

s medem nebo s marmeládou.

Růženka usoudila, že vlastně o žádnou snídani nestojí. Tak zase vstala. Jindy, ve 

dnech, kdy ji mají rádi, nikdo v rodině nic takového nepřipustí.

Máma zvolá: „Ale holčičko, potřebuješ přece něco do žaludku!“ Babička řekne: 

„Napij se aspoň trochu kakaa.“ Děda jí nabídne: „Kousni si do mého chleba!“ Táta se 

usměje: „S prázdným žaludkem bys to ve škole nevydržela.“

Tu středu, kdy Růženka vstala levou nohou, neřekl nikdo ani slovo.“
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PRÁCE DĚTÍ – dopisy Růžence (ukázka)



- 11 -

;



- 12 -

Fotografie z průběhu lekce:

Role na zdi

Komunikační kruh 
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Příprava etud

Prezentace etud
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