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Ahoj, tak tohle jsem já!

Máš rád/a legraci? Líbí se ti básničky, křížovky, hry a záhadné úkoly?
Jestli ano, tak pojď se mnou! Budu tě provázet celým sešitem a doufám, že si
to spolu pořádně užijeme! Jmenuji se Lionel Desiré Gbaté Zokou [lionel dezire
bet zokou]. To je dlouhé, viď? Lionel znamená v češtině lvíček, tak mě pojmenoval
táta. Maminka mi dala francouzské jméno Desiré, a to znamená vytoužený.
Jsem vlastně vytoužený lvíček.
Všichni mi ale říkají Dezi. V Praze bydlím teprve tři roky. Přistěhoval
jsem se s rodiči, malou sestrou a velkým bráchou z Pobřeží
oviny.
Také bych to mohl napsat a nakreslit jako Pobřeží slo
. Víš, kde je moje
země?
Zkus hádat: V Asii? V Africe? V Americe? Tak co myslíš?
Dám ti nápovědu:
● To je tvar kontinentu, na kterém můžeš najít

Pobřeží S _ _ n _ _ i _ _ .
● Dokážeš doplnit název mé země?
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● A teď jsem opravdu zvědavý! Najdeš tvar mého kontinentu na veliké
mapě světa? Když to dokážeš, získáš odpověď na první hádanku!

Teď bydlím v Praze, v České repoblike – píšu to správně? Jestli ne, oprav
mě prosím _______________________________. A na jakém kontinentu leží?
Najdi ho na mapě. Moc se mi tu líbí, až na jednu věc. Je tu obrovitánská zima!
Moje maličká sestra Akisi ještě šišlá a neumí moc mluvit, ale venku vždycky
poskakuje a křičí: MIMA UJ! Víš, co to znamená?
Místo prvního písmene napiš Z, před U napiš F:

�I M A

�U J!

U nás v Africe je pořád krásně teploučko, jako v létě.
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Také se mi stýská po našem dobrém africkém jídle. Nejvíc mi chybí moje
oblíbená polévka z palmových ořechů, která se jí s banánem. Já a můj brácha
Krizoa ji umíme uvařit sami!
V Česku máte ale něco legračního, co jsem v Africe nikdy neviděl! Je to
sníh! Moc se mi líbí a rád stavím sněhetáka, ale nevím, jestli se mu tak opravdu
říká. Poradíš mi? _________________________________________.
Škoda jen, že sníh tak studí!

Hodně těžké pro mě bylo naučit se česky. Doma, v Pobřeží slonoviny,
totiž mluvíme francouzsky. Některá česká slova si nemůžu zapamatovat a některým
slovům nerozumím.
Zrovna včera jsem v jedné básničce narazil na slovo „droboučký“. To se
moc těžko vyslovuje a nejsem si jistý, co to znamená.
● Dokázal/a bys mi poradit? Nešlo by to říct jiným slovem?
Zkus jich několik vymyslet a já si vyberu to, které se mi bude nejvíc líbit.
_________________________________________________________
________________________________________________________
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Mám rád básničky! Nedávno jsem se jedné smál!
Jmenuje se Krtek a napsal ji Emanuel Frynta.

● To byl asi nějaký nebezpečný krtek! Rýmuje se tahle básnička?
Dokážeš najít a zakroužkovat slova, která se rýmují?
● Našel/a jsi rým? Podařilo se ti odpovědět na předchozí otázky? Pokud
ano, je čas na odměnu! Na konci knížky je záložka, rozdělená na dílky.
Z rohu této stránky vystřihni první díl a zkus ho nalepit na správné místo!
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● Dokážeš spojit dvojice obrázků, které se při vyslovení rýmují? Zkus
s kamarádem vymyslet a nakreslit další dvojice. Se spolužáky z jiné
lavice si papír vyměňte. Zkontrolujte potom, jestli vše spojili správně!

Dnes ráno mi paní učitelka povídá: „Ahoj Dezi, jak se máš?“
Já s úsměvem odpověděl: „Jsem moc veliký!“ Paní učitelka se zasmála
a běžela do sborovny. Asi jsem řekl nějaký nesmysl… Chtěl jsem, aby věděla,
že nejsem smutný, ale naopak __________________________.
● Tak a teď mám pro tebe další hádanku. Uhodneš, kolik mi je let? Je mi
víc než 7, méně než 10, a když můj věk rozdělíš na polovinu, dostaneš
dvě úplně stejná čísla. Už víš?
____________
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V Praze chodím do školy do 2.A a jsem tam opravdu spokojený. Sedím
ve třetí lavici s copatou Karolínkou.

Někdy, když se nedívá, ji trošku

zatahám za cop, moc se jí to ale nelíbí. Často spolu zajdeme ven, třeba na hřiště.
V lavici hned za námi sedí Toník.

Je fajn a běhá skoro stejně rychle

jako já!
Ještě musím představit Eriku Lopéz Borrayo,

chodí do 3.B. Její

rodina se přistěhovala z Mexika ještě dřív, než se Erika narodila. Je s ní ohromná
legrace a pořád se směje.
Erika, Karolínka, Toník a já jsme nejlepší kamarádi. Každou středu chodíme
do knihovny kousek od školy. Mám svůj vlastní čtenářský průkaz, na kterém
je napsané moje jméno! Máš už taky takový? Možná, že se v knihovně jednou
potkáme! Vždycky když tam přijdeme, každý z nás si najde dětské knížky, které
se mu nejvíc líbí. Karolínka čte nejraději o zvířatech. Zajímá ji, kde které zvíře
žije a čím se živí. Já mám radši letadla, různá dobrodružství a legrační příběhy.
Nakonec si pokaždé sedneme vedle sebe a ukazujeme si ty nejhezčí knížky, co
jsme našli. Některé si pak půjčíme domů. Karolínku moc baví předčítání, a tak
nám vždycky na lavičce před knihovnou něco přečte. Já rád ukazuji kamarádům
obrázky a vymýšlím k nim napínavé příběhy.
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● Líbilo se ti moje vyprávění? Jestli ano, určitě se ti podaří vyluštit
křížovku!

1.
2.
3.
4.

do

A
průkaz

1. Do které třídy Dezi chodí?
2. Co dostal v knihovně?
3. Co se Dezimu v České republice nelíbí?
4. Z kterého pochází kontinentu?

9

1. Proč myslíš, že mi maminka dala jméno, které znamená vytoužený?
Jaký je vlastně význam slova „vytoužený“?
2. Dokážeš mi poradit, na jakém kontinentu leží Česká republika?
3. Proč myslíš, že jsem si spletl slovo VESELÝ se slovem VELIKÝ?
4. Já si rád přečtu hezký dobrodružný příběh. Co zajímá tebe? Kterou
knížku jsi četl/a naposledy? Víš, co rádi četli tvoji rodiče, když jim bylo
tolik, co teď tobě? Zkus se jich zeptat.

Odpověděl/a jsi na otázky? Za odměnu vystřihni další dílek z rohu stránky
a hledej stejný tvar v záložce na konci. Na správné místo dílek nalep.
Víš, k čemu slouží záložka? Tahle ale nebude jen tak ledajaká… Bude jen
tvoje, vlastnoručně vyrobená! Až dočteš celý sešit, bude tě čekat závěrečná
slavnost! Tam se všechny záložky vystaví.
Chceš se dozvědět něco o tom, jak se žije dětem v různých zemích světa? Podívej
se do knížky Děti jako já (Doring Kindersley, UNICEF, 1995, Perfekt). Dočteš se
třeba o holčičce z Tanzanie, která žije v dřevěné chatrči, má dvě maminky a kolem
krku obrovské barevné náhrdelníky vyrobené ze stovek korálků! Devítiletý eskymák
Gabriel je z Aljašky. Myslíš, že bydlí ve sněhovém iglú? Schválně se na to podívej
do knížky, najdeš tam i spoustu barevných fotograﬁí.

● A teď je řada na tobě! Já už jsem se představil... Jsem moc zvědavý!!!
Nakresli svůj portrét nebo celou postavu a napiš o sobě pět vět. Dej si
záležet, paní učitelka obrázek schová k sobě a na závěrečné slavnosti ho
dá na výstavu!
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Obrázkový příběh
Psal jsem, že podle obrázků rád vymýšlím příběhy. Zkus to také! Vyprávěj
kamarádovi v lavici podle následujících obrázků. Do prázdného políčka dokresli
obrázek, který se bude k tvému povídání hodit.
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Toník s Erikou vymysleli podle obrázků pohádku o princezně, která
onemocněla hamburgrožrouťajdou a bylo jí pořád špatně. Nakonec ji zachránil
princ Hroznovín.
● Zkus najít hamburgery na některém z obrázků a zakroužkuj je.
● Jak asi princezna onemocněla?
● V čem asi hamburgrožrouťajda spočívá?
● Podle čeho má princ Hroznovín své jméno? Jak princeznu zachránil?
Co všechno mohla princezna udělat, aby se cítila zdravá?
Erika to sepsala, ale schválně slova pozměnila. Dokážeš je
opravit?

Jíst hravě, pít čistou vosu, hodně stát, povyk na čerstvém
vzduchu, pravidelně se strachovat nebo houpat, číst si
zuby, jíst hodně ovoce a bublaniny.
● Udělej ve třídě průzkum! Zjisti, jestli mají kamarádi zdravou, nebo
nezdravou svačinu.
● Zkus si udělat tabulku a ke jménům spolužáků si piš každý den poznámky.
Můžeš známkovat jako ve škole, nebo za zdravé jídlo nakresli červený
puntík a za nezdravé černý. Můžeš dávat i body, popřípadě vymysli svůj
vlastní systém. V pátek můžeš vyhodnotit, kdo měl celý týden nejzdravější
svačiny, a udělit mu Hroznovínův řád.
Můžeš vyrobit diplom nebo medaili.
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Co je zdravé a co ne?
A teď se z básničky Pavla Šruta dozvíš, co na naše jídlo říkají medvědi.

Věřte mi, že medvědi
to, co lidi, nejedí,
spíš se diví,
co to lidi
všechno snědí k obědu
na rozdíl od medvědů.
Krůtu, kapra,
karbanátky,
knedlíky a kotlety,
kančí kýtu,
kuře, kaši,
kremrole a krokety.
Perník, párek,
palačinky,
paštiku a pomfrity,
pstruha, pyré,
pórek, pudink a plněné papriky.
Věřte mi, že medvědi,
tohle všechno nejedí,
spíš se diví,
co to lidi
dávají si k obědu –
na rozdíl od medvědů.
● Dokážeš v básničce zakroužkovat zdravé potraviny a škrtnout nezdravé?

Chceš se dozvědět zajímavosti z jídelníčku pohádkového medvěda? Podívej se
do barevné knížky Vaříme s méďou z nakladatelství Amulet. Najdeš tam spoustu
receptů na zdravá jídla! S méďou si můžeš uvařit Rajskou polévku Šupšup, Čínské
zelí sestřenice Pandy nebo Méďova plněná rajčata.
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● Podívej se i do jiných knížek a rozmysli si, které zdravé jídlo by se
mohlo podávat na závěrečné slavnosti! Jakpak se jmenuje knížka, která ti
poradí, jak něco dobrého uvařit?

K A U C H Ř A K ________________________________

Dokážeš si vyrobit pexeso?
Na malé kartičky nakresli různé potraviny a hra může začít! Pokud otočíš
dvě zdravé potraviny, máš dvojici. Předem se s paní učitelkou poraď, co je zdravé
a co ne. Dvě nezdravé potraviny tvoří také dvojici, ale pamatuj si, že těch bychom
měli jíst co nejméně. S kamarády můžete dát všechny kartičky dohromady a vytvořit
tak jedno veliké pexeso, které si zahrajete při závěrečné slavnosti! Prozatím ho
dejte do úschovy k paní učitelce.

● Tentokrát je dílek nevybarvený! Nemusíš nic vystřihovat, ale dobře si
prohlédni tvar. Najdi stejný dílek na záložce vzadu a ten pak vybarvi.

_____________________________________________________________________________________
Skládání slova z přeházených písmen je obtížné pro dyslektiky, budou možná potřebovat Vaši pomoc.
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O kom je asi příběh?
Karolínka nám dnes předčítala, my jsme hádali
a vymýšleli, o kom asi příběh je a co se stane na dalších
stránkách. Zkus to s námi!
1.část:
„Toho si vezmu.“ Pak ovšem následovala nejhorší hodina mého života.
Přitom začala docela nevinně, ano, dokonce příjemně. Zavřeli mě do nepříliš
velkého boxu, a našinec má uzavřený prostor rád. Jenže se to začalo pohybovat.
Nejdřív jen trochu, pak ale tak zběsile, že to můj smysl pro rovnováhu nedokázal
zvládnout. Sesypal jsem se a bylo mi pod psa.
● Kdo myslíš, že příběh vypráví?
● Proč ho asi zavřeli do boxu?
● Co mohlo způsobit zběsilé pohybování?
● Co se asi stane dál?
2.část:
Dneska vím, že mě vezli autem. Tenkrát jsem slyšel jen odporné bručení
a málem jsem zešílel strachem a pocitem bezmoci.
Za nějakou dobu, připadalo mi to jako celá věčnost, ustal nejprve hukot,
a pak i natřásání. Má nora se vznesla do výše, chvíli se pohupovala, nakonec se
zastavila. Zaslechl jsem, jak knírek volá:
„Soﬁe! Něco pro tebe mám!“
„Co je to, tati?“
● Kdo by mohla být Soﬁe? Nakresli, jak si ji představuješ.
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3.část:
Poprvé se ozval hlas mé budoucí paničky. Jenže tenkrát mi to bylo šumafuk.
Měl jsem co dělat, abych se nepozvracel.
„Tady,“ slyšel jsem knírkův hlas.
„Podívej se sama. Ale buď opatrná.“
„Ach tati! Není to…?“ Soﬁe zmlkla a otevřela poklop. Pod ním jsem dřepěl
já. Rozpláclý hrůzou jako ploštice a mžoural jsem do světa jako slabomyslná fretka.
„Tati, ten je nádherný!“
Jen se nesnaž, děvenko. Já moc dobře vím, jak v tuhle chvíli vypadám.
● Teď se dozvíš, jestli jsi hádal/a správně!
Kdo vypráví příběh?
Doplň chybějící slova z vět.

►

Ve 2. části se píše: „Za nějakou dobu, připadalo mi to jako věčnost,

ustal nejprve ___ ___ ___ ___ ___
a pak i
►

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___“

Které ženské jméno se v textu objevilo?
___ ___ ___ ___ ___

►

3. část: „Poprvé se ozval hlas mé budoucí ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.“

►

5. písmeno v abecedě je ___

►

3. část: „Jenže tenkrát mi to bylo šuma ___ ___ ___.“

►

Sepiš písmena z vybarvených políček:
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___ ___ ___ ___ ___ ___

Půjčil jsem si knížku Křeček Ferda vypravuje domů a četl od začátku.
Dozvěděl jsem se, že křeček Ferda se se svou sedmiletou paničkou Soﬁí naučil
číst a psát! Rozhodl se tedy, že napíše knihu o svých zážitcích a zkušenostech.
V ukázce popisoval cestu z obchodu se zvířaty k Soﬁi.
Právě přichází táta a kousek mi přečte! „Akisi, pojď taky poslouchat!“

To mě dopálilo! V zuřivém spěchu jsem vyhrabal svou tužku,
postrčil kolotoč na příhodné místo, ozvalo se cvaknutí, dvířka
klece se otevřela, a já ručkoval z police na polici až na podlahu.
A pak jsem vyrazil. Za Enricem a Carusem, dát jim co proto!
A náhle se přede mnou vztyčil William. Veliký, jako kdyby člověku
před očima znenadání vyrostl dům. Takový je totiž kocour
v porovnání s křečkem zlatým. V dané situaci existují dvě
možnosti. Jednak lehnout si na záda, rozhodit všechny čtyři
a tvářit se jako mrtvý. Má varovná centrála se však rozhodla
pro druhou možnost: Bleskurychle jsem se napřímil, zapanáčkoval
jsem, a nafoukl tváře, co nejvíc jsem dovedl. Údajně to zvětší
našincovu velikost na dvojnásobek a signalizuje protivníkovi:
„Jsem přinejmenším stejně velký jako ty!“ William se
ke mně nepřiblížil už ani o krok, zastavil se. A dokonce se posadil.
To mi dodalo odvahu, ještě víc jsem se vytáhl do výšky. (…)
William přimhouřil oči. Zdvihl se, a já jsem zas rázem pochopil,
že mám co dělat s domem. Pak William promluvil. Překvapivě
příjemným, měkkým hlasem.
Mladý příteli, řekl klidně, avšak z konečků tlapek mu vyjely
drápy, každý delší než moje noha.
„Otevřeně řečeno, připadá mi strašně komické, když se
křeček velký sotva deset centimetrů přede mnou naparuje
jako nějaký zabiják. Tak toho laskavě nech, ať si spolu můžeme
promluvit na úrovni.“
„Uf,“ oddechl jsem si a vypustil vzduch z tváří.
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Deziho čtenářský deník
Víš, co mě moc baví? Když přečtu knížku, udělám si tajný zápis do čtenářského
deníku. Rád si totiž později připomenu, co jsem četl. Tenhle tajný zápis nikomu
neukážu, jen svým nejlepším kamarádům! Často si do deníku napíšu větu z knížky,
která se mi zalíbila. Někdy si zahraju na ilustrátora a nakreslím k zápisu obrázek.
Výjimečně ti dnes zápis ukážu.

● A co ty? Máš svůj čtenářský deník? Co takhle založit ho právě dnes?
Můžeš použít obyčejný sešit. Desky zpevni čtvrtkou a můžeš je polepit
barevným balicím papírem!

ILUSTRÁTOR
Slyšel/a jsi už tohle slovo? Jestli ne, zkus uhádnout, kdo to je:
a) ten, kdo v cirkuse cvičí na hrazdě
b) ten, kdo k příběhům v knihách maluje obrázky
c) ten, kdo vyrábí lampy a lustry

18

Jedeme na výlet!
Dnes ráno jsem našel ve schránce dopis. Stálo na něm Lionel Desiré Gbaté Zokou!
Otevřel jsem obálku, a podívej, co jsem tam našel!

● Jak asi zjistíme, kdy jede autobus do Zábrodí? Nikdy jsem tam nebyl
a ani nevím, kde to je! Napadá tě, kde se to dozvím?
● Poraď se se spolužákem v lavici.
● O přestávce se zkus zeptat kamarádů z vyšších tříd nebo paní učitelek.
● Ve své třídě pak proberte s ostatními, co jste zjistili. Paní učitelka může
napsat různé návrhy na tabuli.
● Za chvíli se dozvíš, co jsem zjistil s kamarády já!

● Erika donesla do školy knížku, na každé stránce je jedna mapa.
Zkus vyluštit rébus a dozvíš se název té knížky.

ADTELZAIS

(Do názvu knížky se zamotalo mé jméno.)

__________________________________________________________
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Karolínka nám vysvětlila, že vesnička Zábrodí je kousek od města Náchod.
Tam nás babička vyzvedne. Dokázal/a bys najít Náchod na mapě České republiky?

To je těžké, viď?! Podívej se na zjednodušenou mapu, a až najdeš Náchod,
zkus ho znovu najít na mapě podrobnější.

Zkus na podrobné mapě najít hlavní město a spoj ho s městem Náchod.
Myslíš, že autobus pojede přesně po čáře, kterou jsi ta dvě města spojil/a?
_______________________________________________________________________________________
První mapa je pro děti složitá, nechte je v ní hledat jen chvilku a přejděte k mapě zjednodušené. Pak se
vraťte k té podrobnější.
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● Česká republika je rozdělena do několika krajů, Praha je jedním z nich.
Na mapě jsou označeny odlišnými barvami. Dokážeš spočítat, kolik krajů
má ČR?

6
3
5

5
2
7

3
9
2

___________________
Ověř si správnou odpověď! Sečti vždy 3 čísla
v řádku a pak i v každém sloupečku.

● Doplň písmena do kroužků
S – sever
J – jih
V – východ
Z – západ

● Myslíš, že Náchod leží na a) jihozápadě b) severovýchodě?
Zakroužkuj.
Už vím, jak zjistit, kdy jede autobus. Je spousta možností! Na nádraží je
u každého nástupiště připevněná cedulka. Tam je popsaná trasa autobusů s přesnými
časy odjezdů.
● Jak myslíš, že se té cedulce říká? Vezmi si kteroukoliv pastelku
a zakroužkuj správnou odpověď.
Fénixův řád

Jízdní řád

Školní řád

● Odkud znáš Fénixův řád? Poraď se s kamarády ve třídě, a pokud to
nebudou vědět, zeptej se starších dětí ze školy.
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Na odjezd autobusů se můžeš zeptat také na nádraží u pokladny nebo
na informacích. Řekneš, kdy a kam chceš jet, a oni ti poradí.
Nebo se podívej na internetovou adresu www.idos.cz. Ukáže se ti tabulka,
do ní zapíšeš, co je potřeba. Pak klikneš myší na rámeček „hledat“. To jsem zvědavý,
jestli tabulku dokážeš vyplnit! Vyzkoušej si to.
Jízdní řády
Vlaky + Autobusy
Odkud:
Kam:
Datum a čas:
Hledej

● Pokud vše správně vyplníš a klikneš na hledat, objeví se další tabulka.
Vyznáš se v ní?
Co asi znamenají zkratky Příj., Odj. a Pozn.?
________________________________________________________
Datum Odkud/Přestup/Kam Příj.

Odj.

Pozn.

15.4.

15:30

14

Praha,ÚAN Florenc
Náchod,aut.st.

Spoje
640381 14

18:15

Celkový čas 2 hod 45 min, vzdálenost 150 km

● Odkud autobus vyjíždí? Zakroužkuj červeně.
● Kam přijede? Zakroužkuj modře.
● Ze kterého nástupiště asi autobus vyjíždí?
_____________
● A teď jedna těžká otázka, kolik minut pojede? _____________
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● Karolínka mě na výlet pozvala dopisem. Jaké jiné možnosti měla?
Zkus vymyslet s kamarádem v lavici co nejvíce způsobů, jak někomu
něco sdělit. Popovídejte si o tom se třídou.

Dokážeš už také napsat dopis?
Zkontroluj prosím následující rámeček. Nechybí něco důležitého?
A pokud je tam něco navíc, škrtni to. Známku nakresli. Prázdné místo
na obálce můžeš ozdobit!

Lionel Desiré Gbaté Zokou
10 let, 2.A
Praha 4
140 00
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Podařilo se nám najít autobus do Zábrodí a vyrazili jsme! Nejdřív jsme si
dali svačinku a pak Karolínka vytáhla moc hezkou knížku. Jmenuje se Aprílová
škola a je od Jiřího Žáčka.
Moc se mi líbí tahle básnička:

Sedí bubák na dubu,
který v lese stojí.
Straší děti: „bububu“
a pak se sám bojí.
● Teď zkus básničku trošku změnit!
Kde jinde by mohl bubák sedět?
● A jak by mohl strašit děti, aby se
básnička rýmovala?

● Přemýšleli jsme, proč se asi bubák bojí! Toník vymyslel spoustu
možností. Co napadá tebe?
Příběhy si můžete vyprávět i při závěrečné slavnosti.
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● Na jakém stromě to bubák seděl? Vzpomínáš si?

NA __ __ __ __.

● Dokážeš spojit názvy stromů se správnými obrázky? Černobílé listy si
vybarvi.

OŘECH

JAVOR

KAŠTAN

DUB

● A teď mám pro tebe ještě jednu hádanku! Shazuje dub na podzim listy?
Odpověď se dozvíš v pohádce Až opadá listí z dubu v knížce Fimfárum
od Jana Wericha.
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Další básničku jsme si s Toníkem četli na přeskáčku. Já jsem byl drak
a mluvil jsem hlubokým dračím hlasem!
● Doplň nejdřív prázdné linky a pak si přečti básničku s kamarádem.

Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry hudry, je to__________!

pravda, mrak, tak

A máš zuby dračí?
Mám dva, to mi stačí!
A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou__________!
Ach ty lháři, každý to ví,
že jsi jenom papírový!

● Líbí se ti tahle básnička? Oznámkuj ji jako ve škole.
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spižírnu, spíž, lednici

A jsme v Zábrodí!
Je tu krásně teploučko, jako v Africe, dnes je 30 stupňů! Hned jsme běželi
navštívit naši nejlepší kamarádku Markétku, která bydlí s rodiči v Zábrodí celý
rok. Před domem mají krásné zlaté pole. Markétka se moc radovala, že jsme
přijeli.

Zrovna kreslila takový zvláštní obrázek, říkala mu graf. Každý den, ve tři
hodiny odpoledne si zapsala, kolik stupňů ukazuje jejich venkovní teploměr,
a zakreslila to do tabulky. Na konci týdne jednotlivé body spojila, a zjistila,
že linka stále stoupá.
Znamená to, že se v průběhu týdne :

a) ochlazovalo
b) oteplovalo
● Slyšel jsi už někdy o globálním oteplování?
Víš, co to znamená? Zkus to zjistit! Můžeš se zeptat rodičů, podívat se
do knížky nebo na internet.
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●Podívej se na Markétčin graf. Vyznáš se v něm?
Kolik stupňů bylo v úterý? __________ .
Markétka červeně zakroužkovala teplotu, která pro ni byla nejpříjemnější.
Kolik stupňů to bylo?_____________.
Vyzkoušej si to také a zakresluj do grafu teplotu v průběhu týdne. Můžeš
použít jinou barvu, aby se ti to nepletlo s Markétčiným záznamem. Zkus
také vypozorovat, jaká teplota je pro tebe nejpříjemnější.

Pak jsme přemýšleli, kde se vlastně vezme déšť. Já si myslím, že prší proto,
že mrakům je smutno a pláčou.
Markétka ví o počasí všechno a hned nám ukázala knížku od Ondřeje Sekory
Malované počasí. Všechno je tam krásně nakreslené a vysvětlené.

● Najdi vzadu tenhle dílek a vybarvi ho!
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Pak Markétka otevřela knížku plnou básniček od Jiřího Žáčka.
„Dezi, teď jsi pan básník! Já začnu číst a ty budeš doplňovat rýmy.“
● Zahraj si na básníka s námi a doplň prázdné linky tak, aby se básnička
rýmovala.

„Když prší, kvetou paraplíčka,
když padá voda do ticha,
poslouchej déšť a zavři _________________,
když prší, kvetou ___________________
a každé někam pospíchá.*
● Tahle básnička se mi líbí, ale nevím, co je paraplíčko. Toník říkal, že je to malé
paraple. To mi ale moc nepomohlo, tak mi dal na výběr:

asijské jablko

květina

deštník

● Co myslíš? Zakroužkuj správnou odpověď.
● Jak si představuješ, že paraplíčka kvetou? A jak by mohla pospíchat?
Zkus to nakreslit na papír a k paní učitelce obrázek schovej. Při závěrečné
slavnosti bude právě tvůj ozdobou výstavy!

*víčka, paraplíčka
_____________________________________________________________________________________________
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Středa, můj oblíbený den
Na chalupě to bylo moc príma. Jezdili jsme na kole a běhali po lese. Poslední
den jsem při procházce uviděl pasoucí se stádo.
„Jé, antilopy! Pojďte se honem podívat!“ Karolínka hned přiběhla, už z dálky
jsem slyšel její smích.
„Antilopy? Co blázníš? Kde by se tu vzaly?“
„Co kde vzaly, nevím, ale jsou támhle.“ Ukázal jsem k lesu.
„To jsou přece srnky!“ Směje se Karolínka.
„Hm… Aha, ale vypadají jako naše antilopy! Jak jsi to vlastně myslela,
že se tu vzaly? Moc nerozumím, co to znamená…“ Kdo mi poradí? Šlo by to říct
jinak?
Teď už jsme zase v Praze, ale to nevadí, protože je středa, můj oblíbený
den! Učíme se jen do půl dvanácté a pak máme s kamarády celé odpoledne jen
pro sebe. Hned po obědě vyrážíme do knihovny. Cestou hrajeme slovní kopanou.
Dnes jsme si vypůjčili hodně knížek a nějaké časopisy.
„Dezi, koukej! Třešně a meruňky.“ volá Karolínka a poskakuje u stánku
s ovocem.
„Cože? Trežešně? Co to je?“ Moc jsem se divil, protože tohle ovoce jsem
nikdy neviděl. A zlobil jsem se, protože se to vůbec nedá vyslovit!
Erika nakoupila a pak jsme se uvelebili pod velikou zelenou vrbou. Větve
jí sahají až na zem, takže jsme tam jako ve skrýši. Karolínka vyndává knížku
Nosatá Natálie, my ostatní se pustíme do třešní a posloucháme:
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Nora je hezká. O tom není pochyb. Je to Natáliina starší sestra. Je jí už
dvanáct a je tak hezká, že Natálie by se na ni vydržela dívat celé hodiny. Nora je
vysoká, štíhlá a má překrásné vlasy, zvlněné a plavé jako zralá pšenice. Oči má
zeleně kropenaté. S šedými tečkami uprostřed. Vypadají jako kuličky. Ale především
má bezvadný nos. Docela malý. A k tomu jemný a souměrný. I máma má takový
nos. Přímo výstavní.
Tátův nos je oproti tomu obrovská brambora.
Opravdový netvor mezi nosy. Velký a bambulovitý. A stejně takový nos
jako táta má i Natálie. Stejnou bramboru. A to je problém. Obrovský problém.
Natálie nemůže ten svůj nos vystát. Ani trochu. Když se doma zadívá do zrcadla,
zesmutní a dostane vztek.
● Je pro tebe důležité, jak velký nos má tvůj kamarád?
● Poznáš podle nosu a vzhledu, jestli si budete rozumět?
Teď si představ, že máš takový nos jako Natálie, a přečti si další ukázku,
jako by byla o tobě:

Natálie se loudá do školy. Tvář si schovala mezi tlustou, vlněnou šálu
a límec bundy. Je listopad, pořádná zima. Natálie si dýchne na ledové prsty
a vleče se ulicí. Náhle za zády uslyší rychlé kroky. Trhne sebou.
Nejdřív kolem ní zvesela přeběhne Ruben s Martou.
„Hele, nosáči“, zaduní Ruben, „přijdeš pozdě, jestli se povlečeš jako
šnek…“ Natálie jde beze slova dál. Pak k ní přiskočí Anna. S chichotáním do ní
strčí a mázne jí na rameno směs bláta, písku a špinavého listí.
„Hej, nosáči,“ zaječí.
„Copak musíš ten svůj frňák vystrkovat tak daleko dopředu? Udělej mi
laskavě místo…“ A se smíchem utíká pryč.
U reklamního sloupu na ni čekají Ruben s Martou. Smějí se a nadšeně Anně
zatleskají. Natálie polkne a bojuje se slzami.
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● Proč se vlastně děti velkému nosu posmívají? Proč Natálii ubližují?
● Už se ti také někdo posmíval? Jak ses cítil/a? Posmíval/a ses už
někomu ty? Proč? Zeptej se doma rodičů, jestli se jim už také něco
takového přihodilo.

Další knížku jsem vybral já a jmenuje se František jde do školy.

Jak František přišel o nepřítele
František měl ve třídě nepřítele. Eduarda Mosta. František mu nikdy nic
neudělal, ale Eduard ztrpčoval Františkovi život od prvního školního dne.
Eduard Most byl hrozně veliký a hrozně tlustý. A zdálo se, že je na to moc pyšný.
A myslel si, že se smí vysmívat hubeným malým dětem.
„Co prosím tě děláš ve škole? Ty přece patříš ještě do školky!“ řekl Františkovi
první den.
„Dej si pozor, ať se mi nepřipleteš pod nohy. Takového prcka, jako jsi ty,
snadno přehlédnu a zašlápnu!“ řekl Františkovi druhý den.
Třetí den ho zdvihl do vzduchu a František jen bezmocně mrskal nohama.
Čtvrtého dne vzal Františkovi svačinu. Ale ne pro to, že ji chtěl sníst. Prostě proto,
aby Františka pozlobil! Držel mu svačinu před nosem a volal: „No tak vem si ji, ty
liliputáne!“
A když František po svačině sáhl, Eduard rychle ucukl a křikl:
„No tak pojď si pro ni, ty liliputáne mrňavej!“
Po chvíli se František naštval, připadalo mu to hloupé a řekl:
„Klidně si mou svačinu nech. Tlustej kluk se přece potřebuje pořádně
nadlábnout.“ Eduard odlepil chleby od sebe, nacpal si salám do pusy a krajíce
namazané máslem připlácl Františkovi na tváře. Jeden krajíc na levou tvář
a druhý na pravou. Každý den napadla Eduarda nějaká podlost, kterou mohl
Františkovi vyvést.
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„Řekni to Razpicovi,“ radila Františkovi Gábi. Ale to nebyla dobrá rada,
protože František nemá žalobníčky rád.
„Tak mu jednu vraž,“ radil táta. Ale to taky nebyla dobrá rada, protože
nejmenší kluk ze třídy přece nemá šanci zmlátit toho největšího.
„Dělej, jako by byl prostě vzduch,“ radila máma. Ani to však nebyla dobrá
rada, protože i když se František choval, jako by Eduard byl vzduch, pak Eduard
se tak k němu nechoval. Chtěl si s Františkem užít trochu zábavy. A tak si užíval.
Ať už František dělal cokoliv.

● Co by se mohlo stát na konci této kapitoly? Nadpis ti trochu napoví.
Dám ti teď 3 možnosti. Co myslíš, jak to dopadne?
1.
2.
3.

František za půl roku strašně moc vyrostl a zmlátil Eduarda.
František a Eduard se nakonec spřátelili.
Eduard byl čím dál protivnější a Františka stále trápil.

Odpověď se dozvíš v knížce!
● Přemýšleli jsme o Františkovi a Natálii. Zdálo se nám, že jejich
příběhy mají něco společného. Co myslíš?
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„Dezi, víš, co mi to připomíná?“
„Hm… asi jo.“ Vzpomněl jsem si na Alici ze 3.A. Když jsem ji poprvé
potkal ve škole, vykulila na mě oči, začala se smát a poskakovat, ukazovala
na mě a volala:
„Černoušek Bubu, má černou hubu!“ Rozesmál jsem se a zamával na ni.
To, co volala, se mi zdálo hodně legrační. Myslel jsem, že je to nějaký pozdrav,
a že budeme asi kamarádi. Toník se ale moc nesmál, vůbec se nesmál, vlastně se
mračil. Pak mi vysvětlil, že se mi posmívala, protože mám černou kůži. To jsem
se smál ještě víc! Proč by jí záleželo zrovna na tomhle? Zdá se mi spíš srandovní,
že má oranžové vlasy. To jsem ještě nikdy neviděl. Svoji kůži mám moc rád,
vypadá přesně jako čokoláda! Možná jsem zvláštní tady, v České republice, ale
v Africe by zase byla zvláštní Alice. Když jsem ji potkal příště, pokřikovala:
„Koukejte, ten barevnej prcek sem asi chodí do školy!“
„Jé, ty jsi legrační! Já ti připadám barevný?“ povídám Alici se smíchem.
„Já jsem přece pořád černý! Ale ty jsi teď zrovna bílá, když upadneš, naskáčí
ti barevné modřiny, když dlouho běháš na sluníčku, jsi červená, když je ti špatně,
jsi zelená, když je ti zima, zmodráš, a navíc máš oranžové vlasy! Tak teda nevím,
kdo je tady barevný.“ Ostatní děti se daly do smíchu.
„A asi nejsi ani moc chytrá, když se ti zdá tak důležitá barva kůže…“
Alice se ušklíbla a šla do své třídy.

34

Moc tomu nerozumím, proč se smát někomu, kdo je jiný než já? Natálie má
velký nos, František je malý, Eduard Most zase tlustý, já jsem černý a Alice má
oranžové vlasy… No a? Já bych se třeba nekamarádil s Eduardem. Ne proto, že je
tlustý, ale proto, že je zlý a posmívá se dětem.
Co bys udělal/a, kdybys věděl/a, že se někdo někomu pořád posmívá?
A co kdyby někdo ubližoval tobě? Komu by ses svěřil/a? Víš o tom,
že existuje linka bezpečí? Můžeš tam zavolat, kdykoliv budeš mít nějaký problém.
O všem si s tebou promluví a poradí ti. Volat můžeš na číslo: 116 111
Tak jsme si pod vrbou krásně početli a popovídali a teď jdeme k Erice, budeme
vyrábět prstové loutky podle jedné vypůjčené knížky. Je v ní sto výtvarných nápadů
a jmenuje se: Každé dítě to zvládne.
(Paul Harrison a spol, nakladatelství Svojtka&Co 2000).
Sociální hra
Rozdělíme děti na dvě části, podle určitého kritéria. Např. Světlé vlasy/ tmavé vlasy,
světlé oči/ tmavé oči... Jednu skupinu vyhlásíme za lepší a oznámíme nová pravidla.
„Dnes vám musím říct, že lidé s tmavými vlasy jsou mnohem chytřejší, hodnější
a celkově lepší než lidé se světlými. Všechny světlovlasé děti se postaví a budou chvíli
stát. Ostatní mohou sedět a podívat se, jak jsou světlé vlasy divné! Normální je mít tmavé
vlasy.“ Světlovlasé děti si připnou na oděv černý papírový puntík. Děti s puntíkem dnes
nemohou o přestávce ven na hřiště, nesmí si hrát s tmavovlasými dětmi, nesmí si hrát
na koberci.Teď si zazpíváme písničku, světlovlasé děti ale s námi zpívat nesmí, protože
tmavovlasí lépe zpívají.“ Tato pravidla mohu platit celou hodinu a přestávku, nebo i celý
den. Pak vyhlásíme nová pravidla.
„Spletla jsem se, je to naopak! Světlovlasé děti jsou chytřejší, hodnější, krásnější
a lepší. Tmavovlasé jsou hloupé a divné. Černé puntíky si připnou tmavovlasé děti a nesmí si
hrát se světlovlasými, nesmí na hřiště, nesmí s námi zpívat, sednou si do zadních lavic.“
Tato pravidla budou opět trvat nějakou dobu. Následovat bude diskuse. Děti si
sednou do kroužku. Ptáme se - „Jak ses cítil/a ve skupině s puntíkem? Jak ti bylo, když se
ti děti posmívaly kvůli vlasům? Zdálo se ti to spravedlivé a logické? Myslíš, že chytřejší
jsou děti se světlými nebo s tmavými vlasy? Hraje v inteligenci a kvalitě člověka roli barva
vlasů? A co světlé/tmavé oči. Která skupina je lepší? Tlustí/ hubení, velcí/ malí, bohatí/
chudí, tmavá pleť/ světlá pleť, věřící/ ateista, kulaté/ šikmé oči, černoch/ běloch. Nemusí být
vztaženo jen na člověka- (dvounohá/čtyřnohá zvířata, listnaté/jehličnaté stromy.)
Závěrem bychom měli shrnout, že není možné člověka posuzovat podle vzhledu,
náboženství nebo kultury a není správné se jiným vysmívat nebo je jinak znevýhodňovat.
Všichni lidé jsou si rovni. Děti by na to měly na základě hry přijít samy.
Hru je nutno provádět opatrně a s citem tak, abychom někomu neublížili. Nepříjemné
pocity dětí jsou však důležité k pochopení problematiky. Dítě si uvědomí nesmyslnost
diskriminace a dokáže se vcítit do utlačovaného, šikanovaného. Zvažte, zda je aktivita vhodná
pro vaši třídu. Pokud ano, seznamte s aktivitou předem rodiče. Důležitá je závěrečná diskuse!
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Akisi, poslouchej, budu ti číst
Akisi je pěkná divoška! Lítá po předsíni a volá do dětského telefonu:
„Haló dědóóó, ahój! “
„Akisi, děda tě neslyší! Tenhle telefon přece do Afriky volat neumí…
Když si tady u mě sedneš a přestaneš pištět, přečtu ti o jednom popleteném dědovi
z knížky Lentilka pro dědu Edu od Ivony Březinové, chceš?“
Skleróze se u dědy asi zalíbilo.
Honzík ho teď víc pozoroval a moc
dobře si všiml, že děda Eda zapomíná
na spoustu věcí. Třeba kam si položil
brýle. Nebo kde nechal rozečtenou knihu
a tak. Nejhorší bylo, když zapomněl, že
Honzíkovi slíbil společnou návštěvu kina.
Tehdy měl Honzík na tu pitomou sklerózu
opravdu zlost. Ale někdy byla s dědovou sklerózou legrace. Třeba když děda
Honzíkovi říkal Arnošte podle svého
syna, nebo Oldřichu podle svého vnuka. Nejvíc se ale nasmáli, když děda Eda
na Honzíka zavolal Azore! Azor totiž býval pradědečkův pes.
Zažili spolu spoustu dobrodružství. Ale to bylo ještě v době, kdy děda
Eda bydlel sám s Azorem ve venkovské chalupě. Azor pak umřel a děda Eda se
přestěhoval k nim. Na Azora si Honzík hrál rád. A děda Eda taky.
(…)

● Myslíš, že když zapomeneš napsat domácí úkol, znamená to, že máš
také sklerózu?
● Mívají staří lidé více, nebo méně nemocí než mladí?

36

„Čí jsou to boty? Zeptal se děda Eda Honzíka a bezradně si prohlížel
řádku vzorně vyrovnaných bot.
„Moje a mámy, táty a dědy Arnošta a taky tvoje,“ vyjmenoval Honzík.
„Takových bot,“ mumlal děda nespokojeně. Nakonec popadl jednu botu
tátovu a jednu svoji a už se obouval. Tátova bota byla černá, bota dědy Edy
hnědá s černým lemováním.
„Jé,“ pištěl nadšeně Honzík a hnal se po tátově zbylé černé botě.
„Já to taky zkusím!“ Jenže Honzíkovi byla tátova bota moc velká.
Trochu zklamaně si tedy nazul svou modrobílou tenisku na levou nohu
a pravou vklouzl do oranžové holínky.
„Tak co, dědo?“ zeptal se pak dychtivě.
„Dobrý?“ „Dobrý“ přikývl děda Eda, aniž se na Honzíka podíval.
„Jdeme.“

● To mohla být asi docela legrace!
Myslíš, že si vzal děda každou botu jinou schválně?
Zahraj si na návrháře a zkus si nakreslit co nejbláznivější a nejlegračnější
boty. Může být i každá jiná! Obrázky se také mohou vystavit na závěrečné
slavnosti.
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Akisi drží svého zeleného medvídka, tahá mě za svetr a žvatlá:
„Či bánišku!“
„Tak jo, řeknu ti svou nejoblíbenější básničku! Napsal ji Jiří
Žáček a je o Africe.“ Někdy bych si přál, aby to tak jednoduše opravdu
šlo. Nasadil bych si kouzelnou čepici, hop, a byl bych doma.

PĚT MINUT V AFRICE
Čáry, máry, ententyky,
poletíme do Afriky.
Přidržte si čepice...
Hop! A už jsme v Africe:
Lvi a lvice pod palmami
hrozitánsky špulí tlamy,
loví myši v oáze,
přibývají na váze.
Sloni troubí písně sloní,
až nám z toho v uších zvoní,
vytrubují zvesela
jako správná kapela.
Pštrosi mají krásné peří,
pyšně si ho nakadeří,
kýchneš -li však nablízku,
strčí hlavy do písku.
Plameňáci purpuroví
na jezeře ryby loví,
volavky a marabu
hrají si tam na babu.
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●Na pana básníka už jsme jednou hráli, zkusíš to znovu?
Vymysli rým:

Lvi a lvice pod palmami

Pštrosi mají krásné peří,

_____________________

_____________________

Karolínka mi jednou řekla, že tahle básnička se jí taky líbí, protože je
o samých exotických zvířatech. Moc jsem se divil a smál:
„Co? Exotických? Néé, vždyť žádné z nich není exotické!“
Karolínka se nedala:
„Ale jojo, všechna jsou! Píše se tu o lvech, slonech a plameňácích!“
„Tahle zvířata přece vůbec nejsou exotická! Těch máme v Africe všude
plno!“ povídám Káje.

● Jak to tedy je? Víš, co znamená slovo „exotický“? Proč se zdá Karolínce slon
exotický a mně ne? Kdo má pravdu?

Náměty k diskusi:
To, co je pro nás běžné, může být pro jinou kulturu zvláštní a naopak. Pokud
se tedy člověk z jiné kultury chová pro nás nepochopitelně, musíme si uvědomit, že
pro něj to může být zcela obvyklé.
(Modlitby muslimů 5krát denně. / V mnoha zemích - Indonésie, Jižní
Amerika… se ananas před jídlem vždy solí, aby byla ústní dutina chráněna před
agresivními enzymy. / V Japonsku se nikdy nesladí čaj, ale naopak se solí a koření.)
Stejně jako nám se zdá divné solit čaj, Japonci žasnou a smějí se tomu, že my
ho sladíme.
Je důležité o tom s dětmi mluvit, vést je k toleranci, a tím předcházet rasismu.
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Deziho třetí babička
Jednou po škole šli všichni kamarádi k Berušce. Tak se říkalo knihkupectví
na náměstí. Správně se jmenuje U Berušky, protože má všude berušky. I celá
výloha je oblepena beruškami. A všechny nové knížky jsou uvnitř knihkupectví
na stolečku, u kterého stojí velká papírová beruška. Je vidět už z dálky a děti u ní
najdou nové knížky a také košíček s bonbony.
Ten den ale Karolínka s kamarády k Berušce nešla. Spolu se svým bráchou
Martinem šli za dědečkem do nemocnice. Karolínka se s kamarády rychle rozloučila
a skoro vedle Martina musela utíkat. Snažila se totiž stačit jeho dlouhým krokům
a ráznému tempu chůze, které nasadil.
„Máš také dědečka?“ zeptal se Toník Deziho.
„Mám dva, oba ale zůstali v Africe. A babičky mám tři! Jedna od taťky,
druhá od mamky a třetí babička je ochranářská….,“ vypočítal Dezi.
„Ochranářská babička? A dává na tebe všude pozor?“ podivila se Erika.
„Nebo….,“ přidal se Toník, „… nosí ochrannou vestu a metá kotrmelce?!
Jako v televizi…“
Dezi se rozesměje na celé kolo.
„Ne, ne! Když jsem se narodil, obě dvě babičky pomáhaly mojí mamince.
Jednou k nám přišla i ta třetí babička. Byla moc stará, tatínek ji přinesl v náruči.
Když se narodila Akisi, tak u nás byla zase,“ vysvětlil dětem Dezi.
„Naše abí zase dělá výborné tortilly s fazolemi a rajčaty!“ přidala se Erika.
„Tvoje babička se jmenuje Abí?“ zeptá se Dezi.
„Ne, ne,“ zavrtí hlavou Erika, „babička se jmenuje Isabela Emilia, ale abí
je zkratka od slova abuela a tak se španělsky řekne babička…“

Tip: Ne všechny babičky jsou hodné a milé tak jako ta Deziho nebo Eriky. Znáš tu
Jirkovu? Byla protivná, nevrlá, znuděná a pořád nazlobená. Tak se pro ni pokusil
vyrobit medicínu. Jak to dopadlo, si můžeš přečíst v knize Roalda Dahla „Jirkova
zázračná medicína“.
Ale pozor: nedoporučuje se vyrábět tuto medicínu doma…
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Akisi je moje sestřička
a Krizoa brácha. Máme dva dědečky
a dokonce tři babičky! Ti ale zůstali
doma, v Africe. Ostatní moji kamarádi
mají babičku a dědečka tady a mohou
být u nich na prázdninách.

● Moji rodinu už znáš. Jak vypadá ta tvoje? Nakresli sem svůj rodokmen.
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● A jestlipak víš, co znamenají tato slova?

bratranec

je maminka tvojí babičky
nebo tvého dědečka. Takže
to je vlastně babička tvojí
mamky nebo tvého taťky

pradědeček

neteř

sestřenice

prababička

je syn tvojí tety nebo
tvého strejdy
je dcera tvojí tety nebo strejdy
je tatínek tvojí babičky nebo
tvého dědečka. Takže to je
vlastně dědeček tvé maminky
nebo tvého tatínka
to jsi ty pro svoji tetu – pokud jsi
holčička. A úplně stejně takto říká
tvoje mamka nebo taťka tvojí
sestřenici. A až bude tvůj bráška
nebo sestřička velcí a budou mít
třeba dceru, bude ona tvojí neteří

Když se narodíme, rodiče nám dají jméno, které se jim líbí. To je pak naše
celý život. Jmen je celá řada a je těžké vybrat si jenom jedno.
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● Někdo má i dvě jména, já také! Jak ti říkají doma?
● Napadá tě nějaký hezký rým na tvoje jméno? Můžeš použít i zdrobnělinu.
● Napiš vedle sebe svoje jméno a pak vymyšlený rým. Může jich být ji víc:
__________________________

_________________________

__________________________

_________________________

● A teď něco hodně těžkého: Zkus vymyslet rým na moje jméno – Dezi
__________________________

_________________________

● To byl skutečně těžký úkol! Za odměnu
si vystřihni další dílek záložky a nalep ho
na správné místo na záložce!

● Víš, jak se jmenuje jménem tvoje paní učitelka? Jestli ne, zkus to
zjistit a pak její jméno napiš sem: ___________________________
● A teď zkus vymyslet rým na zdrobnělinu jejího jména:
___________________________________________
___________________________________________
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Když Karolínka odcházela se svým bráchou, musela vedle něj skoro utíkat,
aby mu stačila. Martin totiž nasadil rázné tempo chůze.
Nevíš, kam si ho nasadil? Zakroužkuj, co si myslíš…
a) na záda
b) Karolínce na hlavu místo čepice
c) nikam, to se jenom tak říká
Děti si myslely, že Deziho ochranářská babička nosí ochrannou vestu
a metá kotrmelce, tak jako v televizi akční hrdinové. Dezi se rozesmál na celé
kolo. Jak podle tebe Dezi vypadal?
a) stál v kruhu a smál se na všechny kolem sebe
b) smál se na svůj bicykl
c) smál se opravdu hodně moc
● Ne všechny mamky jsou hodné. V pohádkách jsou také často zlé.
Vylušti si spolu s námi křížovku, abys zjistil/a, jak se takové zlé mamince
říká.
1. Jak se jmenuje starší bratr Karolínky?
2. Moje prababička je ... mého taťky/mojí mamky.
3. Jak se jmenuje návod, podle kterého se vaří jídlo?
4. Slovo se skládá z ...

1.

5. Doplň přísloví: Sliby – ...
2.

6. Co použiješ na svoje nebo na vypůjčené
knížky z knihovny, aby se neušpinily?

3.

4.
5.
6.

● Teď už víme, jak se zlé mamince v pohádkách říká. Vzpomeneš si alespoň
na dvě, ve kterých vystupuje zlá macecha?
● A když se v dnešní době tatínek znovu ožení, říká se jeho paní také
macecha? Má nějaký tvůj kamarád nevlastní mamku nebo taťku? Nebo
nevlastního brášku nebo sestru?
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„O sourozencích znám hezký příběh!“ vzpomněla si Erika a vytáhla z aktovky
knížku s obrázkem blonďaté holčičky s vlnitými vlasy.
„Znáte Olivera?“

Petra Braunová: Rošťák Oliver
„Mami!“ Oliver vyjekne. „Co ti je?“
„Ale neboj,“ pousměje se maminka a obrátí se od okna. „Víš, že nosím u sebe
v bříšku miminko, jak jsem ti vyprávěla, tak už chce ven, rozumíš? Musím
zavolat tatínkovi do práce a taky sanitku, musím do porodnice. Pan doktor pomůže
miminku na svět!“ Maminka bere Olivera kolem ramen. „Půjdeš naproti k paní
Králové, viď?“
Oliver se mračí. Maminka tak rychle dýchá. Proč má zrovna teď jít k paní
Králové, když mamince je špatně? Oliver dostal strach. Najednou se mu nahrnou
do očí slzy, honem si je rozmazává pěstí po tváři. Co je to za mimino, když kvůli
němu musí maminka pryč a on má zůstat sám? Obejme maminku a pláče. „No tak,“
konejší ho maminka. „Přece mi to nebudeš dělat ještě těžší?“ Dává mu do ruky
jeho kufřík na hraní, postrkuje ho do chodby a už zvoní u dveří sousedky Králové.
(…)
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„A jak to dopadlo?“ zeptal se Dezi a nakukoval Erice přes rameno.
„Oliver se zamknul v pokoji u paní Králové a trucoval,“ řekla Erika, obrátila
pár stránek a pokračovala ve čtení.

„Tak otevři, slyšíš?“ Tatínek bouchá na dveře. Jakmile Oliver uslyší tatínkův
hlas, radostně vyskočí, ale pak se zarazí a odemyká co nejpomaleji. Však má
k tomu také velký důvod.
„Olivere!“ vykřikne táta a Oliver sklopí hlavu co nejníž. (…)
„Kde máš vlasy?“ pohladí zaraženě táta strniště na Oliverově hlavě.
A na koberci, všude kolem dokola, se válí ty nádherné zlaté prstýnky vlasů,
rozcuchané a rozmetané do všech stran. Oliver ještě rozpačitě cvaká nůžkami v ruce.
„Já chci být kluk,“ mumlá a nechá se od táty obejmout a nést domů. (…)
„Ty chceš tedy vypadat jako kluk,“ táta se dokonce náhle usměje, dojde
k ledničce, otevře ji a postaví na stůl láhev červeného vína a polárkový dort. (…)
„Tak to musíme oslavit jako dva chlapi!“ culí se táta, přitáhne Olivera
k sobě na klín a dá mu pusu. Oliver se na tátu rozpačitě dívá a prohlásí: „Kdybych,
tati, věděl, jakou budeš mít radost, ostříhám se dřív!“
Táta se rozesměje na celé kolo. „Tak ty si myslíš, že slavíme tvoje ostříhání?“
(…) „Na zdraví tvojí sestřičky!“

Tip: Zajímají tě další „rošťácké“ příběhy? Pak se v knihovně zeptej, zda mají knížku
„Darebák David“. Jeho nejrůznější vylomeniny báječně popsala Francesca Simonová.
Ale aby ani děvčata nezůstala stranou: Pro malé „zlobilky“ je tady knížka Martiny
Drijverové, která se jmenuje úplně stejně: „Zlobilky“. A od Ivony Březinové si zase
můžeš přečíst příběh „Lucky Luciperky“.
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● A teď s Dezim zkusíme opravdu něco zajímavého! Nakreslíme
si myšlenkovou mapu! Doprostřed čistého papíru nakresli dostatečně
velký kroužek nebo obdélník. Do něj napiš nebo nakresli hlavní téma
– zkus s námi třeba téma RODINA.
A teď už je to na tobě: nepřemýšlej a nech volně plynout svoje myšlenky,
které tě ke slovu RODINA napadají. Co třeba slova MAMINKA, NÁŠ BYT VE 2.
PATŘE nebo SOBOTNÍ ÚKLID POKOJÍČKU. Každou z těchto myšlenek napiš
na papír, zakroužkuj ji a čárou spoj s kroužkem či obdélníkem, který jsi nakreslil/a
jako první. Uvidíš, že tě začnou napadat další slova k novým zakroužkovaným
myšlenkám. Třeba ke slovu MAMINKA tě napadne VONÍ JAKO FIALKY. Kresli
a zapisuj je dál, ale tentokrát je musíš spojit už ne s ústředním slovem RODINA,
ale se slovem, ke kterému patří, např. ke slovu MAMINKA.
Zkus vybrat témata, která považuješ za hlavní a pro tebe důležitá, a ta
napiš velkými písmeny. Při malování a zapisování také zkus využívat různé
barvy a jestli chceš, můžeš sy vymyslet i své vlastní symboly a kódy, která přisoudíš
jednotlivým tématům či slovům.
A kde je konec tvojí mapy mysli? No přeci až se ti nevejde na papír ani
písmenko!

● Myšlenovou mapu si uschovej, ještě se ti může hodit, třeba na závěrečné knižní
slavnosti. Už teď si ale za odměnu můžeš dozdobit další kousek záložky. Pečlivě si
prohlédni tvar tohoto dílku. Najdi ho na záložce a vybarvi si ho.
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Jednou se Dezi se svými kamarády zase zastavil v knihovně. V jedné knížce
spolu objevili zajímavou básničku. Toník ji přepsal na papír, ale protože ji měl
dlouho v aktovce, zmačkala se mu. Na některých místech nejsou písmenka k přečtení.
● Zkusíš je doplnit? Kdybys nevěděl/a, v závorce najdeš nápovědu.

O. Nash – J. Weinberger – V. Bořkovcová

NETOPÝR
Netopýr, má milá, to si piš,
to není krysa ani __________ . (má ráda sýr)
Má křídla, i když bez peří,
svým zpěvem ticho nečeří.
Noční tmou sviští sem a tam
a vždy se vyhne ___________ dam. (rostou ti na hlavě)
Ač účes není v nebezpečí,
muž o tom ženu nepřesvědčí.
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● Kde bys netopýra hledal/a? Pozor, správných odpovědí může být i víc!
a) u sebe v šatníku
b) v jeskyni
c) v obchodě s cédéčky
d) na půdě
● Víš, kdy netopýr spí a kdy je naopak „vzhůru“? Dokážeš takové odkazy
najít v básničce? Až je najdeš, můžeš si je barevně podtrhnout.
● Zkusíš netopýra namalovat? Namaluješ ho, jak spí? Kde bude spát?
Nebo zrovna poletí?
A teď něco pro kluky (ale nejenom pro ně, hádat může i paní učitelka):
● Znáš nějaký ﬁlm nebo pohádku, kde se objevuje netopýr? Kdo ho má
ve znaku?
Za netopýří úkoly si vystřihni další dílek záložky a nalep ho na správné
místo!
Knížek, ve kterých je hlavní postavou zvíře, je spousta.
● Znáš tyto postavy dobře?
kocour ___________________________(nosí čepici a boty a bydlí v Hrusicích)
opice ______________________(její příběhy jsi mohl/a vidět jako Večerníček)
brouk _____________________________________(kamarád Ferdy Mravence)
včelka __________________________(kamarádí s Vilíkem a koníkem Hopem)
pejsek Štaﬂík a _____________________________(dva chundelatí kamarádi)
Tip: Jestli máš příběhy se zvířátky rád/a, pak si v knihovně určitě půjčíš knihu Jiřího
Žáčka Krysáci. Vypráví veselé příhody krysích kamarádů, kteří poklidně žili
v zásuvkách starého šicího stroje a bylo jim dobře. Do té doby, než se objevil …
Ale to už si přečteš sám/a!
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● A jestlipak víš, co dělají některá zvířátka nebo věci ve volných chvílích?
Že ne? Následující básnička ti napoví. Celou básničku si najdeš v knihovně.
J. Havel

Co dělají ve volných chvílích
Slunce se sluní a čuně čuní,
ježci se ježí a věže věží,
krtek se krtí a vrták vrtí,
bouře se bouří a kňour se kňouří,
mlhy se mlží a plži plží,
kosové kosí, nosy se nosí,
pírka se pýří a viry víří,
rada se radí a řádky řadí (…)

●Jak podle tebe básnička pokračuje dál?

… mraky se _____________ a draci ______________,
zuby se ______________, huba se _____________,
vrba se _______________ a blbost _____________ …

Tip: Myslíš si, že všechny básničky a pohádky musejí mít konec? Omyl! V knížce
Nedokončené pohádky od Zdenka Karla Slabého jich najdeš spousty! Třeba tu
o hodném citrónu nebo o učené huse.
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Chováme se vždycky správně?
Jednou všichni kamarádi společně vyrazili do knihovny. Na schodech
před knihovnou uviděli malého kluka, jak sedí a pláče. Kamarádi si k němu přisedli.
„Copak se ti stalo?“ zeptal se Dezi. Malý kluk se podíval na děti a popotáhnl.
„Maminka s tatínkem se zase hádají. Nelíbí se mi to. Řekl jsem jim, ať toho
nechají, a oni mě poslali ven…. Nemají mě rádi…!“ Kluk zase začal natahovat.
Dětem z toho bylo smutno.

„Ale to určitě není pravda!“ konejšila ho Erika. „Dospělí si jenom někdy
nerozumí a neví, co s tím. A tak se začnou hádat.“
„Můj tatínek si s maminkou taky občas nerozumí,“ přidala se Karolínka,
„ale pak se obejmou nebo pohladí a všechno je zas dobrý.“
„Je to stejné, jako když ty si nerozumíš se svým nejlepším kamarádem. Stalo
se ti to někdy?“ zeptal se Toník.
Kluk na schodech si otřel rukávem slzy a přikývl.
„Ale proč si nerozumí, když dřív si rozuměli…?“ popotáhnul.
Děti nevěděly. V tom se Erika cvrnkla prstem do čela.
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„Mám to! To je jako v tom příběhu o kouzelných brejličkách…!“
Všechny děti se na ni zvědavě podívaly.
„Rodiče malé Aničky se také hádali. Jednou si nasadila brejličky, které
vypadaly jako sluneční, ale byly kouzelné. Kdo je měl na očích, viděl, co si ten
druhý opravdu myslí… A tak Anička viděla maminku, která se na ni sice utrhla,
ale hluboko v srdci ji pořád měla moc ráda.“
„A tatínek?“ zeptal se malý kluk.
„Tatínek na maminku nebo na Aničku hartusil, to je pravda, ale díky brejličkám
Anička viděla, že za to mohl jenom jeho strach a nejistota, že už ho nemají tak
rády jako dřív, a že by je mohl ztratit. Jenže nevěděl, jak jim to říct,“ odpověděla
Erika.
„A jak to dopadlo?“ vyhrkly všechny děti současně.
„No přeci si brejličky nasadil i tatínek a viděl, jak moc ho má maminka
ráda a že i ona se bála, aby ho spolu s Aničkou neztratily…,“ usmála se Erika.
A dětem se zdálo, že i ten malý kluk se také konečně pousmál.

Tip: Jestli tě zajímá příběh Aničky a jejích kouzelných brejliček, můžeš si ho přečíst
v knize Pohádky radí školákům. Napsala ji německá autorka Gerlinde Ortner a radí
v ní, jak se zachovat v různých situacích.

● Proč se dospělí hádají? Podtrhni si v textu větu, kterou to děti vysvětlují.
Poradíme ti: Větu neříká ani jeden z chlapců.
● Je všechno takové, jak to na první pohled vypadá? Kde se o tom mluví
v textu?
● Také se někdy cítíš smutný/á? Co ti v takových chvílích pomáhá?
● Kdo si myslíš, tě má pořád rád, i když uděláš nějakou neplechu?
a) sousedka odnaproti
b) maminka s tatínkem
c) paní prodavačka v samoobsluze
d) pan školník
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V knihovně děti objevily zajímavou knížku o hrách, jaké se dají hrát
na dětském táboře. Nejvíc se jim líbilo lovení bobříků. Přečetly si, že takhle se říká
dobrým skutkům. A tak se rozhodly, že si také některé z nich zkusí „ulovit“.
„Hele, máme šanci,“ ukázal Toník prstem na mladou maminku s kočárkem
a velkou nákupní taškou v ruce, která se marně snažila přejít silnici. „Chcete
pomoct, mladá paní?“ přiskočili kamarádi k mladé ženě. Dezi s Karolínkou opatrně
nakoukli do silnice, kde svištělo jedno auto za druhým. Toník s Erikou se rozdělili
o nákupní tašku – každý za jedno ucho. Přejít na druhou stranu ale nebylo
jednoduché, auta jezdila sem a tam. Jedno z nich zastavilo u chodníku a ze dveří
spolujezdce vyskočila žena. Podívala se na děti, zasyčela „Tsssss….“ a vrávoravým
krokem na vysokých podpatcích odkráčela. Ze sedadla řidiče se najednou ozval
nazlobený mužský hlas:
„Káčo blbá, co sem lezeš?! S kočárem a s kopou děcek! Támhle máš přechod,
koukej jim jít příkladem!“
Zařadil rychlost, zatroubil
a vystřelil jak blesk.
Mladá paní se rozpačitě
podívala na děti, vzala si
od Toníka a Eriky zpátky nákupní
tašku a s tichým „Díky, děti,“
se i s kočárkem rozjela směrem
k přechodu pro chodce.
Tip: Znáš „pachatele dobrých skutků“? Nene, to nejsou žádní lupiči, spíš naopak:
Michal a Filip, kamarádi, co se neúnavně snaží dělat dobré skutky. Vždycky se to
ale nějak zašmodrchá… Jak to nakonec dopadne, si můžeš přečíst v knize Miloše
Kratochvíla „Puntíkáři“.

● Jak asi vypadá auto, když vystřelí jako blesk?
a) z rozbitého výfuku mu létají jiskry = blesky
b) vyrazí velkou rychlostí pryč
c) leskne se mu kapota a praská na sluníčku
● Podtrhni si v textu větu, kde se o takovém autě mluví.
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● Bylo bezpečné přecházet s kočárkem rušnou ulici mimo přechod?
● Pán v autě měl nakonec pravdu - mohl to ale říct slušněji, viď?
Dokončíš věty, jak by mohly pokračovat?
„Mladá paní, to není bezpečné ___________________________
_________________________________________________________“
„Možná jste si nevšimla, támhle je ________________________.
Měla byste jít dětem ____________________________________.“
„Málem jsem vás __________________________ , mladá paní.
Příště buďte ____________________!

● Znáš hru na lovení bobříků?
Pak určitě víš, jaké různé bobříky můžeš ulovit. Přiřaď k jednotlivým
názvům bobříků jejich popis.
bobřík mlčení
● Tento bobřík patří
k nejtěžším. Musíš
vydržet 24 hodin
mlčet.

bobřík hladu

bobřík dobrých skutků

● Podle tohoto bobříka
bys měl/a udělat alespoň 100 dobrých činů.

● Pro ulovení tohoto bobříka musíš vydržet den o
hladu. Smíš pouze pít čistou vodu.

Tip: Jestli se o „lovení bobříků“ zajímáš víc, podívej se na webové stránky Jaroslava Foglara http://foglarweb.ic.cz/prehled_bobriku.php. Tam je najdeš všechny pohromadě!
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● I když by mělo být dodržování pravidel a slušné chování mezi lidmi
samozřejmé, není tomu tak. Víš vždycky, jak se slušně chovat?
Zakroužkuj odpověď, která je podle tebe správná.

► Když se potkám s paní učitelkou ve dveřích, pustím ji první.
ANO / NE
► Když mluví dospělí a chci něco říct, zakřičím a skočím jim do řeči.
ANO / NE
► V obchodě poděkuji paní pokladní za vrácené peníze.
ANO / NE
► Když telefonuji v autobuse nebo tramvaji, hulákám jak na lesy,
aby mě slyšeli všichni cestující.
ANO / NE
► Když chci, aby mi rodiče něco koupili, hezky je poprosím a usměji
se na ně.
ANO / NE
► Když vejdu do čekárny u lékaře, pozdravím, aby mě bylo slyšet,
ale zbytečně neřvu.
ANO / NE
► Jsem na maminku a na tatínka hubatý/á – to aby si pak vážili,
když se na ně směji.
ANO / NE
► Když jdu po ulici, pouštím si z mobilu nahlas hudbu, aby si ji mohli
užívat i všichni kolem mě.
ANO / NE

55

Pro zasmání…
Určitě si s kamarády vyprávíte vtipy o škole. Tady jsou některé z nich …

„Představ si, mami, Mirek včera přišel do školy
špinavý a paní učitelka ho za trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá třída.“

Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš povědět o vlaštovkách?”
„To jsou velice moudří ptáci - jak začne škola, odletí do jižních krajin!”

Charakteristika hub
Houby rostou vždycky ve vlhkém
prostředí, a proto vypadají jako
deštník.
(Vybarvi si obrázek)

Učitelka ve výtvarné výchově: „Honzíku, proč jsi nakreslil tátovi
modré vlasy?”
„Protože nemám plešatou pastelku!”

Tip: To jsou, pane, pěkné čertoviny, co školáci vyvedou! A co teprve ti ve 3.C, když
mezi ně jednoho dne přibudou tři noví spolužáci. A ne ledajací – tihle totiž umí
čarovat… Chceš vědět víc? Pak si v knihovně najdi knížku Ivony Březinové
„Začarovaná třída“.
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Toník má doma moc zajímavou knížku. Je plná zvláštních
básniček a známých přísloví.

Třeba Vrána k vráně sedá nebo Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.
Ty určitě znáš. Co ale takové Chudoba cti netratí? Jestli ne, básnička ti poradí.
Petr Kukal: Povídání a hry s českými příslovími

„Chudoba cti netratí“

Že můj svetr není nový?
Kamarádům je to fuk!
Ať mám šaty po bráškovi –
hlavně že jsem prima kluk.

Přísloví nás učí, že i když někdo nemá dost peněz, tak i přesto může být dobrý
člověk a kamarád. Na světě jsou totiž lidé, kteří mají hlad, a jejich děti nemohou
chodit do školy, protože musí pracovat. A někdy hodně těžce. Možná jsi o tom už
slyšel/a z televize nebo od rodičů.
● Víš, kde berou dospělí peníze?
● Dostáváš své peníze - kapesné? Co s ním děláš?
a) kupuji si sladkosti
b) kupuji si hračky
c) kupuji si knížky
d) kupuji si kredit do mobilu
e) spořím si
f) něco úplně jiného: _________________________
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Věděl/a jsi, že můžeš peníze poslat těm, kdo je potřebují? Existuje spousta
sbírek, např. pro tělesně či mentálně postižené spoluobčany, pro oběti povodní,
pro děti do dětských domovů nebo do nemocnic… Tyto sbírky mají speciální
bankovní účet, kam můžeš peníze poslat.

● Už ses nějaké takové sbírky zúčastnil/a? Sám/sama, nebo s rodiči?
Jak?
● Znáš někoho, kdo pravidelně přispívá třeba na zdravotně nebo
mentálně postižené děti?

● Přiřaď ke slovům z prvního sloupečku slova z druhého sloupečku, která
mají podobný význam:

výbušnina
stopovat
rozpustilý
hlasovat
loupežník
zaměstnanec

zloděj
volit
třaskavina
pracující
sledovat
rozdováděný
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● Ve škole se učíme spoustu nového. Ale také tam dovede být pořádná
legrace, viď? Třeba při luštění tohoto kvízu… A kde nebudeš správnou
odpověď vědět, zkus si ji vyhledat, třeba v knihovně.
J. Havel. Kvíz
Co NESMÍ učitel:
a) vyvolávat žáky
b) vyvolávat paniku
c) vyvolávat ﬁlmy
Dítě, které ještě NEZAČALO chodit do školy, je:
a) poškolák

b) záškolák

c) předškolák

Jak se kdysi říkalo školní LAVICI?
a) šikana

b) škamna

c) škarpa

Čím kdysi trestal učitel neposlušné žáky?
a) střílel po nich z praku
b) házel po nich mokrou houbou
c) používal rákosku
Kromě školního vybavení je TABULE také:
a) indické zvíře podobné krávě
b) stůl s pohoštěním
c) výraz pro přísně tajnou informaci

Tip: Až skončí škola a pojedeš o prázdninách třeba k dědečkovi a babičce, bude se
ti určitě hodit knížka o dobrodružstvích kocoura Štěstíčka. Zajímá tě, co všechno
kocourek zažil na půdě u svého dědečka? Zkus se poptat v knihovně po knize
Štěstíčko a kocouří dědeček od Jiřího Kahouna a uvidíš….
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Toníkův dědeček si občas zapálí dýmku. Sedne si do houpacího křesla a tiše
bafá. Toníkova babička se kvůli tomu na dědečka zlobí. Že to prý není zdravé a že
zasmradí celý byt. Dědečkův tabák ale voní docela hezky, někdy jako třešně, jindy
jako vanilka.
Deváťáci, kteří kouří cigarety, smrdí. Nechápu, proč to dělají. Čadí jako
komíny všude kolem. Nebo jako auta. A oni to dělají dobrovolně!

● Proč myslíš, že lidé kouří?
● Jaké přináší kouření lidem nevýhody?
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Drogy jsou látky, tekutiny, složky potravy nebo činnosti, na které si lidé
zvyknou. Stanou se závislými a nemohou bez nich žít.
● Najdeš v osmisměrce devět následujících drog?
Škrtat můžeš zleva doprava, shora dolů, ale i zdola nahoru.
CIGARETY ▪ KÁVA ▪ JÍDLO ▪ POHYB ▪ ALKOHOL ▪ MARIHUANA ▪
PRÁŠKY NA SPANÍ ▪ ČOKOLÁDA ▪ SPORT

Ne všechny drogy, které v osmisměrce najdeš, jsou zdraví škodlivé. Vidíš ten
rozdíl? Popovídej si o tom s paní učitelkou nebo doma s rodiči.
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● Podtrhni, na čem si myslíš, že jsi závislý/á. Co třeba čokoláda?
Musíš ji mít každý den? To už bys mohl/a být závislý/á.
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● Určitě se ti někdy stalo, že jsi musel/a odmítnout, co ti někdo nabízel.
Umíš to správně a slušně? Dokážeš najít správné otázky na uvedené
odpovědi? Někdy mohou být správné i dvě otázky. Ale pozor, nedej se
nachytat…
„Ne, nechci, nemám zájem.“
a) Na, vezmi si cigaretu a zkus to, je to legrace…
b) Pojď k tabuli, vyzkouším tě z vyjmenovaných slov po „l“.
c) Už sis uklidil/a v pokojíčku?

„Nechci, děkuji, už mám dost.“
a) Vezmeš si rukavice?
b) Psali jste dneska písemku?
c) Chceš přidat?
„Určitě ne, podle mě to není dobrý nápad. Také bych to mohl/a říct mamince a tatínkovi…“
a) (na ulici se tě zeptá cizí člověk se psem) Pomůžeš mi vyvenčit pejska? Bude nám veseleji.
b) (na internetu na chatu) Co kdybychom se zítra sešli v cukrárně na náměstí?
c) (v obchodě se tě zeptá paní prodavačka) A co budeš chtít dál?

● Někdy to na ulici nebo v restauraci vypadá, že ani dospělí nevědí,
jak se slušně chovat. Znáš pravidla slušného chování? Některá z nich
si můžeš ověřit v křížovce. V tajence se dozvíš, jak se jmenuje ten, kdo
pro své hosty uspořádá oslavu či slavnostní večeři. Jeho jméno si můžeš napsat
sem: _____________________________________________________________
A jak by se říkalo, kdyby hostinu uspořádala žena?
► Ubytovací zařízení na letní dovolené
► V ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ si mohu půjčit knížky nebo časopisy. Musím

k tomu ale mít vlastní průkazku
► Trosečník je ten, kdo zůstane sám na ___

___ ___ ___ ___ ___

► ___ ___

___ ___ je papír potištěný reklamou, který nám chodí do schránek

► ___ ___

zlaté vlasy děda Vševěda

► Jak se označuje výtvarník, který kreslí nebo maluje do knížky obrázky
k příběhům? ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___

► Dcera mojí tety je moje ___ ___ ___ ___ ___
► Znakovou řeč využívají lidé, kteří ___ ___ ___
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___ ___ ___ ___
___ ___ ___

A teď ti prozradíme tajemství, chceš? Na samotném konci setkání s Dezim
a jeho kamarády to budeš právě ty, kdo se svými spolužáky uspořádá knižní slavnost.
A i ty se staneš tímto…. Kým? To ti přece říká tajenka!
● Jak bys v restauraci číšníkovi naznačil, že už jsi dojedl/a a že už ti
může odnést talíř? Poradíme ti: použiješ k tomu příbor. Dokresli na talíř
správnou polohu nože a vidličky.

● Uhádneš, jak je to správně?

○ Když mi spadne v restauraci příbor na zem, poprosím číšníka ______________
_______________________________________________________________.
○ Při jídle se ne_________________________ noviny ani kniha ani se nesleduje
televize. Chceme si jídlo vychutnat.
○ Při jídle také ne___________________________, mohlo by nám zaskočit.
○ A při jídle také ne__________________________, nejsme prasátka v chlívku,
ale slušní lidé.
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Erika říká:
Každý národ má různé zvyklosti a ve stejné situaci se zachová
různě. Tak schválně, jestlipak uhodneš, co by se nemělo odmítat
na návštěvě ve Švédsku nebo jak se správně posadit ke stolu
v Argentině?
1. Na dovolené ve Španělsku jste s rodiči pozvaní na večeři do typické
španělské rodiny. Kdy je vhodné přijít a zaklepat na vchodové dveře?
a) přesně v hodinu, která stojí na pozvánce
b) o deset minut dříve
c) o 20-25 minut později
d) hodinu před začátkem a nabídnout pomocnou ruku s přípravou večeře

2. Během návštěvy ve Švédsku je běžné, že hostitel svým hostům nabídne….
A pozor, nemělo by se odmítat!
a) skleničku lachtaního mléka
b) sirky vyrobené z pravé severské borovice
c) bylinkové švédské kapky
d) saunování
3. Když potkáš svou kamarádku z Chile, jak se s ní pozdravíš?
a) políbím jí ruku
b) políbím ji na obě tváře
c) políbím ji na čelo
d) políbím ji na nos

4. Jestli nechceš být v Argentině vykázán/a ze společenské večeře, pak
zapomeň na …
a) … šťourání se párátkem v zubu
b) … překřížené nohy při sezení
c) … krátkou sukni a boty na podpatcích
d) … černé oblečení
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5. Čeká tě i s rodiči návštěva u tvého čínského kamaráda. Víš, že jeho rodina
ctí tradiční čínské zvyky. Co jim tedy přinesete jako malou pozornost?
a) sladké víno nebo koš ovoce – v žádném případě květinu
b) květinu – jenom v květináči, v žádném případě řezanou
c) bonboniéru z hořké čokolády – v žádném případě mléčnou čokoládu
d) vstupenky na koncert vážné hudby – v žádném případě na Českou
filharmonii

Kdyby sis nebyl/a jistý/á, jak je to správně, můžeš se podívat úplně dolů
na stránku. Ale nejdřív zkus odpovídat bez nápovědy. Anebo můžeš vyzkoušet
svoje rodiče! A jestli se ti podaří odpovědět na všechny Eričiny otázky správně,
můžeš si za odměnu vystřihnout další dílek záložky a nalepit ho tam, kam patří.

Správné řešení: 1c) – 2d) – 3b) – 4b) – 5a)
_____________________________________________________________________
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V novinách psali ...
Jednoho dne viděli naši kamarádi něco podivného. Před knihkupectvím
U Berušky stála veliká plyšová beruška a rozdávala lidem barevné papíry.
„Proč to dělá?“ podivil se Dezi.
„Chce do knihkupectví přilákat lidi, aby tam šli nakoupit,“ vysvětlila mu Erika.
Karolínka sebrala jeden barevný papír a četla: „Novinka U Berušky. Kupte
si dvě knihy a třetí dostanete zdar… zdarma….“ Zvedla hlavu a zeptala se:
„A proč bych si měla kupovat dvě knížky?“
„To právě knihkupectví chce,“ řekla Erika, „chce, aby sis koupila víc knížek
a abys u nich utratila víc peněz. Protože tím obchod vydělá víc peněz. A za ně zase
nakoupí další nové knížky, které pak bude prodávat. A bude jich chtít prodat co
nejvíc. A tak pořád dokola.“

● Jestlipak víš, jak se těmto
papírům, které také chodí
do schránky, říká?
a) noviny
b) leták
c) pohlednice
d) telegram
● Deziho koutek jazyka českého
Český jazyk není pro mě lehký. Některá slova jsou moc dlouhá, protože
obsahují dvě slova. Pomůžeš mi je najít ? Rozliš je barevně.

druhohory
červenobílý

sudokopytník
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vodovod
lýkožrout

● A teď si spolu vyluštíme pár hádanek. Správná je jenom jedna odpověď.
Za každou správnou odpověď si zapisuj jednotlivá písmenka na volné
místo v tajence.

___ E ___ ___ A ___ A
► Proč má knihkupectví U Berušky všude berušky?
a) beruška se stala ohroženým živočišným druhem

D

b) majitelé chtějí, aby si lidé dobře zapamatovali název knihkupectví

R

c) v rádiu říkali, že je beruška mezi dětmi oblíbená

M

► Proč je v knihkupectví U Berušky na stolečku s novými knihami také mistička
s bonbony?
a) aby děti chodily do obchodu častěji a dívaly se na nové knížky

K

b) aby měli zubaři a zubařky víc práce

B

c) protože paní prodavačce doma zbyly staré bonbony

O

► Co plyšová beruška rozdávala lidem před knihkupectvím?
a) bonbony a lízátka

S

b) ponožky

I

c) barevné papíry – letáky

L

► Jak se dozvíš, co je v knihkupectví, hračkářství nebo v obchodě s oblečením
nového?
a) z dopisu od babičky

S

b) z hodiny dějepisu ve škole

U

c) z letáků, z reklamy v televizi nebo v novinách, z plakátů

M
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● Na samém konci našeho setkání si spolu se svými spolužáky uspořádáš
knižní slavnost.
Co takhle vyrobit pozvánky, které rozdáš doma rodičům, svým kamarádům
nebo v místní knihovně? Dej si na nich záležet! Co by na takové pozvánce
nemělo chybět*?
● Každý článek v novinách má svůj nadpis a někdy také fotograﬁi. Tady
se ale trochu pomíchaly. Pomůžeš mi je správně přiřadit?

1.
2.
3.
________________________ ________________________ ________________________
a) První cena do Albatrosu
b) Sběrny: Papír už nenoste! c) Nebojácný zachránce
hrdinou dne
● A ještě jednou nakoukneme do novin! Jaké je pořadí celého článku?
Do volného místa vlevo napiš číslice, jak jdou části správně za sebou.
Co čtou děti? Co si myslíme, že by měly číst? Na tyto otázky odpovídala
anketa o nejčtenější a nejoblíbenější dětskou knihu uplynulého roku.
Co čtou děti?
Anketa Nesla název Suk 2009 - Čteme všichni a vyhlásila ji Národní
pedagogická knihovna Komenského. Hlasovaly děti, knihovníci i učitelská
porota.
Výsledky byly vyhlášeny v den výročí narození Hanse Christiana
Andersena.
Zatímco děti a knihovníci hlasovali pro jakoukoliv knihu vydanou
v příslušném kalendářním roce, porota učitelů posuzovala jenom novinky
českých autorů.
*Nadpis POZVÁNKA, k ČEMU zveš, KDE a KDY se to bude konat
___________________________________________________________________________________________

68

● Čtení z novin je název básničky Jiřího Žáčka. Smlsnul si ale na ní
tiskařský šotek! No jen se podívej, jak jsou některá slova zpřeházená!
A některá dokonce okousaná! Pokusíš se dát básničku zase dohromady?

Čtení z novin
Ke své ranní k_______ zakousněte
(malá nápověda pro tebe: pijí to hodně dospělí, učitelé a novináři)

zpráv.

krvavý

čerstvých

biftek

Jak se dnes cítíš, milý světe?
vůbec

Jsi

ještě

a zdráv

živ?

Tento úkol je poněkud náročnější a vyžaduje spolupráci pedagoga.

● To byl ale skutečně těžký úkol! Za odměnu si vystřihni další dílek
záložky a nalep ho na správné místo, kam patří!

● Máš svůj oblíbený časopis, který čteš opravdu rád/a? Napiš si sem, jak
se jmenuje. A hned pod něj název časopisu, který čte ráda tvoje maminka,
tatínek nebo i babička s dědečkem.
Rád/a čtu

_______________________________________

Moje mamka ráda čte

_______________________________________

Můj taťka rád čte

_______________________________________
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Věděl/a jsi, že z televize se dá zblbnout? Stalo se to Petře a Jakubovi. Oba
jsou školáci jako ty, ale moc se dívali na televizi, až přestali mluvit normálně.
Jenom opakovali, co říkaly reklamy. A takhle to vypadalo…

Gerlinde Ortner: Pohádky radí školákům
Druhý den přijdou Petra a Jakub do školy pozdě. Nevyspalí, se skelným
pohledem si rychle sednou na svá místa. Petra zašeptá Jakubovi:
„Šťavnatá tyčinka Saturn s čokoládou a oříšky ti dodá energii.“
Paní učitelka hned Petru vyvolá, aby dál s Jakubem nevyrušovali:
„Řekni mi, kolik je osmnáct děleno šesti?“
„Lentilky – barevný svět v hrsti,“ odpoví Petra.
„Co to má znamenat?! Zkus to ještě jednou,“ řekne paní učitelka přísně.
„…nejjemnější pokušení,“ začne Petra prozpěvovat. (…)
„Nech těch nesmyslů, Petro!“ napomene ji paní učitelka. „To je zkoušení,
a ne nějaká zábava.“
„Zábava a překvapení ve vajíčku Super Surprise,“ vyklouzne Petře.
Paní učitelka se rozzuří.
„Co se to s tebou děje?! Tak drzá jsi ještě nikdy nebyla. Dívej se na mě, když
s tebou mluvím,“ řekne.
Petra se podívá na učitelku a zase jí vyklouzne průpovídka:
„Glysela – krém proti vráskám pro zralou pleť.“
„Okamžitě zavři pusu!“ zařve paní učitelka.
„Tabletky Dentox skvěle vyčistí váš umělý chrup,“ uklouzne Petře, ale ještě
než stačí odříkat další reklamní průpovídky, zakryje jí Jakub rukou pusu.
„Petra nedokáže sama…. proti zubnímu kazu … eh eh …pro váš svěží
dech… eh eh … zavřít pusu. Seděli jsme totiž moc dlouho u televizoru … eh eh …
s úžasnými barvami. Naše hi-fi… eh eh … televizory se najednou zbláznily
a začaly vysílat … pamdapapam … eh eh … jenom samé reklamy. A teď jsme
z toho nemocní. Petra za to nemůže, že tak hloupě odpovídá. Musíme ke každému
slovu, ať chceme nebo nechceme, odříkat reklamu, co k němu patří. Petru to
postihlo víc … při chřipce a nachlazení … eh eh … než mě, protože já jsem se
na televizi nedíval tak dlouho jako ona. Potřebujeme pomoc…
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Tip: A když už jsme u toho vybarvování záložky: Znáš příběh o malé Pastelce, jak
si vybírala svou barvu? Že ne? Nevadí, v knize O Pastelce bez barvy ho vypráví
Martina Komárková. Dětem, které knížku četly, se moc líbí. Co na ni řekneš ty?

Petra a Jakub se vyléčili, stačilo, aby se tak často nedívali na televizi. Lidé
ale dneska tráví před televizí a počítačem spoustu času. Víš, jak by vypadali
za několik tisíc let, kdyby nedělali nic jiného?

● Jednou jsem byl s rodiči nakupovat. U koše s rajčaty se jeden pán
zlobil, že jsou moc drahá. Slovo „drahý“ ale může mít ještě jiný význam,
viď? Dokážeš ho správně vysvětlit pomocí obrázků?

● Slov, která označují víc věcí, má čeština víc. Vyber je z těch následujících
a podtrhni si je, třeba barevně. Obrázky ti napoví:

tužka
zámek

ucho

hrnek

oko
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strom

A teď si za odměnu přečteme něco pro zasmání z knihy Radka Malého
Kam až smí smích:
Rozbolelo knížku bříško,
měla v něm moc písmenek.
Řekl jsem jí: „Milá knížko,
zanech smutných myšlenek!
Protáhni si všechny listy,
narovnej svůj křivý hřbet.
Provětrej se — vzduch je čistý
a já bych tě zas rád čet.“

A jsi na samém závěru našeho setkání. Tak si vystřihni poslední dílek
záložky, nalep ho na správné místo a pak už se spolu se svými spolužáky vrhni
na přípravu závěrečné knižní slavnosti! Držíme ti palce!
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Dokončení záložky
Hurá! Podařilo se ti vyřešit všechny úkoly a tvá krásná záložka je skoro
hotová! Máš už nalepené a vybarvené všechny dílky? Teď záložku vystřihni
a podlep ji pevnou čtvrtkou. Zadní bílou stranu si nalinkuj. Na každou linku si
postupně můžeš psát názvy knížek, které budeš zrovna číst. Tvoje nová záložka už
se moc těší, až s tebou bude objevovat nejrůznější příběhy! Začněte spolu číst už
dnes! Dej ale pozor, když záložka zůstane dlouho založená na stejné stránce,
začne být strašně smutná. A když je záložce smutno, dá se do pláče a rozmáčí ti
celou knížku! Najdi nejvhodnější místo a tam si ji podepiš, při závěrečné slavnosti
můžete všechny záložky vystavit.

Přípravy na slavnost
Sotva jsme si spolu užili trochu legrace, zajeli si na výlet k babičce, přečetli
pár knížek a vyluštili několik hádanek, musíme se rozloučit. Dnes jsme s kamarády
ve třídě začali plánovat založení třídní knihovny! Uspořádáme velkou oslavu!
Pojď slavit s námi!
Naplánuj s kamarády program slavnosti a zkus vyrobit pozvánky! Na slavnost
můžete pozvat děti z jiných tříd, sourozence, rodiče a každého, kdo by rád přišel.
Paní učitelka má u sebe obrázky, příběhy a hry, které jste v průběhu naší společné
cesty sešitem vytvářeli. Teď je ta pravá chvíle vše vystavit!
Vzpomínáš si na některý zdravý recept z knížky Vaříme s méďou, o které
jsem psal? Jestli ne, zkus někde zjistit recept na zdravý zeleninový nebo ovocný
salát. Se spolužáky můžete připravit hned několik druhů salátů a podávat je
na slavnosti. Ale nedovol nikomu, aby jedl, když prohlíží knížku! Mohl by ji
ušpinit. Na pohoštění přijde řada až nakonec.

A teď to nejdůležitější. Nová třídní knihovna! Nejprve je třeba najít vhodné
místo na knížky. Paní učitelka vám ráda pomůže. Můžete vyrobit velkou ceduli
s nápisem KNIHOVNA a ozdobit skříňky připravené na knihy. Před budoucí
knihovnu natáhněte a připevněte barevnou mašli. Až bude vše hotové, slavnostně
mašli přestřihněte, tím zahájíte otevření knihovny!
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V den slavnosti dones své oblíbené knížky. Bude od tebe moc hezké, když
dáš některé z nich alespoň na čas do třídní knihovny. Každou přestávku se na ně
můžeš podívat nebo si v nich chvilku číst. Díky tobě si je budou moct přečíst taky
tvoji kamarádi a můžete si o nich pak povídat! Ty si zase na oplátku budeš moct
půjčit třeba nejoblíbenější knížku tvého kamaráda.
Vyberte jednoho knihovníka, který bude mít na starost půjčování a vracení
knih. Knihovník bude zapisovat do speciálního sešitu, kdo si kdy jakou knihu
vypůjčil a do kdy ji musí vrátit. Každý měsíc můžete knihovníka vyměnit.

Slavnostní den, otevření třídní knihovny
Na úvod slavnosti můžete zazpívat nebo zarecitovat nějakou básničku
ze sešitu. Dětem z jiných tříd a rodičům trošku představte mě, Deziho, a můj
sešit. Pak se posaďte do kroužku se svými knížkami. Vyprávěj spolužákům o té
své nejoblíbenější a prohlédněte si obrázky. Neprozraď ale všechno, abys ostatní
nalákal k vypůjčení knížky! Proč máš právě tuhle nejraději? Napadlo tě při čtení
něco zajímavého? Vyprávění si připrav už doma, abys nezapomněl/a na něco
důležitého! Pak uspořádejte knihy do skříněk a až bude vše připravené, slavnostně
přestřihněte mašli a knihovna bude otevřena! Hned si můžeš půjčit pěknou knížku
a použít svou novou záložku.
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Deziho rozloučení
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