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Úvod
Každý z nás se může stát spisovatelem, který myšlenky a představy dává na papír.
Třeba jen na chvíli, ale může se jím stát i napořád. Někdo se jím nechce stát vůbec, ale to
nevadí. Tak si alespoň vyzkouší, jaké to je.
Vy se dokonce stanete hvězdným spisovatelem. To znamená, že projdete řadou různých
a různě náročných spisovatelských úkolů. Věříme, že to zvládnete.
Spisovatelem není jen vypravěč příběhů, ale také básník, a vlastně i ﬁlmový a divadelní
scénárista. Mnozí spisovatelé také přispívali a přispívají do novin, protože se chtějí vyjadřovat
k tomu, co se ve společnosti děje, nebo se chtějí se čtenářem podělit o svůj názor.
Kromě příběhů, básniček, novinových článků a scénářů v sešitě nahlédnete například
do světa reklam a receptů na něco dobrého.
Hodně štěstí!
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Úvodní metodické poznámky pro učitele

Jednotlivé kapitoly v sešitě se nekryjí nebo alespoň nemusejí krýt s jednou
vyučovací hodinou. Sešit není koncipován jako učebnice nebo čítanka, ale jako
soubor pracovních listů s tvořivým potenciálem. Je proto na učiteli, jak si kapitoly
rozvrhne a které úkoly a náměty k činnostem využije a které nikoli. Pracovní sešit si
neklade nároky na tematickou, žánrovou či jinou úplnost, má sloužit jako doplňkový
výukový materiál.
Tvůrčí činnost může být pro mnohé děti náročná, pro některé je méně zajímavá;
doporučujeme proto učiteli, aby nechal žáky tvořit ve dvojicích, trojicích či skupinkách.
Domníváme se, že cenná je pro dítě i taková zkušenost, kdy si „jen“ něco zkouší,
tedy cesta pokusu a omylu, dokonce i když jen asistuje při vzniku textu.
Náročnost tzv. spisovatelských úkolů, které celý sešit provázejí, je odstupňována
počtem hvězdiček. Jedna hvězdička odpovídá nejmenší, pět hvězdiček největší
náročnosti úkolu. Bílé, tedy prázdné hvězdičky jsou určeny k vybarvení.
Hvězdičky ke spisovatelským úkolům vybarvují po jejich splnění na vlastní
odpovědnost: - učitel (U), rodič(e) (R), spolužák (S) a žáci sami (Ž). U každého
spisovatelského úkolu je uvedeno jedno z těchto písmen. Vybarví se vždy jen tolik
hvězdiček z celkového počtu, na kolik hodnotitel udělí. Například pětihvězdičkový
spisovatelský úkol žák splní na polovinu, vybarví se tedy dvě a půl hvězdičky z pěti:

Názorná ukázka

Vybarvit můžete jen polovinu hvězdičky, viz výše.
Na každé stránce s hvězdičkami za spisovatelský úkol je ve vnějším rohu malý rámeček.
Do něj si žáci zapíší počet získaných (vybarvených) hvězdiček z příslušné strany sešitu.
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Kukátko na planetu básníků
Na planetě básníků se skoro všechno rýmuje. Třeba Tereza a železa, malá
a spala, hrát a tancovat, květ a svět, rády a marmelády, růže a kaluže nebo
rozmrzelý a zelí. Taky se tam hodně často zasmějete. Pro dospělé je na planetě
básníků také spousta vážných básniček. Některé se dokonce ani nemusejí
rýmovat.

Dědeček – starý pán - dědek
Byl jeden dědeček z Horního Ledví,
při pádu z kobyly zlomil se vedví.
Naštěstí byl slepen
velmi pevným lepem,
ten dvojdílný dědeček z Horního Ledví.

Spisovatelský úkol:
● Následující básničku dotvoř sám / sama. Pokud si nebudeš jistý(á), podívej se
do té předcházející a všímej si rýmů a opakování slov.

R
Děda z Ledví měl opravdové štěstí. A co se přihodilo tomuto pánovi?

Byl jeden starý pán v Singa ______________,
dělal si sekyrou ma_______________.
Když mu prsty padaly,
řekl: „Co jste če__________,
Dělám-li ___________ manikúru.“
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Uf! V Singapuru zřejmě dokážou statečně zvládat bolest. A jací jsou u nás
v Čechách?
● To se dozvíš, když poskládáš verše tak, jak patří:

S

když otevřel vrata
jeden starý dědek z Veselí
náladu kdekomu z Veselí
míval kukuč pěkně kyselý
zkazil na to tata
● Vymysli jméno nebo přezdívku dědkovi z předchozí básničky. Ať je z ní
jasné, jak kysele se na celý svět tváří. Pokud tě napadne více jmen, zapiš si je
všechny:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Když se ti bude chtít:
● Když se ti podaří vymyslet jméno nebo přezdívku na šest slabik, můžeš je
dosadit do prvního verše z básničky za trojici slov „Jeden starý dědek.“ Je to
proto, že tato tři dvojslabičná slova mají dohromady _____ slabik.
_____________________________________
Ilustrátorský úkol:
● Jak si představuješ nejkyselejší kukuč na světě? Namaluj ho. Jestli chceš,
můžeš pro zajímavost vedle namalovat opačný kukuč než kyselý. Komu by
patřil? Jak bys ho pojmenoval(a)?
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Pro zvídavé:
● Na mapě České republiky najdete např. hned několik Horních Újezdů, několik
Horních Vsí, několik Horních Žďárů, dvě Horní Olešné, dvě Horní Olešnice,
dvě Horní Záhoří, dvě Horní Suché a dvě Horní Světlé, Horní Pěnu, Horní Lhotu,
Horní Bečvu, Horní Maxov, Horní Huť a mnoho dalších Horních, ale ať se
budete snažit sebevíc, žádné Horní Ledví v Česku nenajdete.
● Všechny tři básničky vymyslel Edward Lear před sto padesáti lety v Anglii.
První tři básničky se navzájem podobají. Edward Lear při jejich psaní dodržoval
určitá pravidla. Tvým úkolem je na tato pravidla přijít. Pomůže ti toto vodítko:
► U všech básniček si označ, která slova se rýmují.
► Spočítej si u každého verše slabiky.
► Zabarvi si, která slova se mohou opakovat.
Nejdřív to zkus sám. Kdyby to nešlo, tady máme nápovědu:

Byl jeden starý pán ze Sáby,
který měl spadeno na žáby.
Podplácel pět tet,
ať jim sypou jed,
ten starý potrhlík ze Sáby.

9
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9

● Nyní se vrať k prvním třem básničkám: platí to u nich podobně?
● A teď je řada na tobě. Ze začátku ti pomůžeme:

Byl jeden ________________ z ______________
který rád ____________________ .
když ________________________________
____________________________________
ten starý ____________________________
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Spisovatelský úkol:
● Vymysli vlastní limerick. Tímhle anglickým slovem se tyto básničky jmenují.

Ž

Co všechno můžeš říct o limericku:
● Kolik má veršů?
● Které verše se spolu rýmují?
● Ve kterých verších se mohou opakovat celá slova?
● A jací jsou lidé v těchto básničkách?

● Tato básnička je možná pro malé děti, ale zase nám pěkně ukazuje, co kdyby…
Když vládl král Kdyby
Když vládl král Kdyby,
koza v řece bučela,
kráva v moři mečela
a v potoce kohout kdákal
a na břehu kapr kvákal
a z rybníka ryby
na dvůr krále Kdyby
přivážely na káře
ulovené ________________ .
(domyslíš si, koho ryby podle autora Pavla Šruta přivážely na dvůr?)
Téma k povídání:
● Ukaž svůj limerick doma a zeptej se rodičů nebo sourozenců, jak se jim líbí.

_______________________________________________________________________
Spisovatelský úkol: Pavel Šrut: Když vládl král Kdyby: odpověď: rybáře
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Kukátko na planetu historiků
Možná jsi na planetu historiků nakoukl(a) už v prvouce a později ve vlastivědě.
Ze školy, od starších sourozenců nebo rodičů třeba znáš praotce Čecha, Krokovy
dcery nebo alespoň Libuši, knížete svatého Václava nebo některé z Přemyslovců,
„otce vlasti“ Karla IV., Tomáše Garrigua Masaryka. Znáš možná také některé
významné historické události jako například vznik samostatného
Československa nebo tzv. sametovou revoluci.
Za chvíli se podíváš do doby středověkých
rytířských turnajů.

Útěk posledního rytíře
Jan Lucemburský
Jako slepý král by mohl dále vládnout, jako slepý rytíř ale bojovat
nemůže. A přesto, nebo snad právě proto se český král vrhne do prohrané
bitvy u Kresčaku. Ve službách francouzského krále si nechá svého koně přivázat
mezi koně svých přátel a s obnaženým mečem spěchá na bitevní pole. Ví, že
v boji nemá naprosto žádnou šanci. Jede se nechat zabít. Je mu padesát let,
jeho celý život provázely bitvy a turnaje. Bez nich žít nechce a nedovede.
Svou postavou představoval na evropských dvorech mizející typ
středověkého kavalíra. Nyní volí s proslulým výrokem „toho bohdá nebude,
aby český král z boje utíkal“ smrt uprostřed bojiště. Slavný a statečný útěk ze
života – poslední rytířské gesto.
Syn hraběte a vládce malého Lucemburska vyženil jeden z nejprestižnějších
trůnů Evropy. Sám čtrnáctiletý si vzal o čtyři roky starší Elišku Přemyslovnu,
sestru zavražděného krále Václava III. V roce 1310 se chlapec, vychovaný
u francouzského dvora a neovládající češtinu, ujal vlády. Příjezd mladého krále
byl vítán s nadšením.
V prvních deseti letech kralování se s přispěním svých poradců snažil
omezit moc domácí šlechty. Zápas byl dlouhý a marný, král nakonec prohrál.
Drsné poměry, neřešitelné spory a neustálé intriky Jana Lucemburského
znechu�ly natolik, že vládu přenechal svým soupeřům (především Jindřichovi
z Lipé) a vrátil se k zábavě a radovánkám. Zatoužil po lesku velkého světa,
po dvorech, kde mohl dát na odiv své rytířské přednosti. V Čechách později
získal přezdívku Král cizinec, v Evropě jej však nazývali Poslední ry�ř. Ztělesňoval
ideály ry�řství, byl bohatý a štědrý, miloval bitvy a turnaje. Často se jich účastnil
po boku mnoha králů, jeho heslo znělo: Sloužím.
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Do Čech se vracel jen velmi nerad, zdržel se pár měsíců a na rok dva zase
odjel. Vlastně si jezdil pouze pro peníze, z nich financoval svůj věhlasný
bohatýrský život – bohaté království je jeho
bezednou pokladnicí. Roku 1322 se kvůli
dlouhotrvajícím neshodám rozpadlo manželství
(Eliška mu porodila sedm dětí, další dvě děti
měl se svou druhou ženou Beatricí Bourbonskou)
a „potulný“ král oplývající šarmem i bohatstvím
přidal ke svým úspěchům vojenským také
úspěchy u žen. Dlouholetá kariéra rytíře se
na něm však podepsala nejen řadou
četných zranění, ale v posledních
sedmi letech života i slepotou. Český
král se dlouho snažil své postižení pečlivě
skrývat, ale nakonec je stejně neutajil. Bál se
smíchu? Pohrdání? Kdo ostatně ví, jaké byly
pocity slepého padesátiletého krále.
Přesto byla Janova role pro české
království přínosem. Po dlouhých třicet let
vládl v Českých zemích mír, navíc rozšířil království o velké území (Chebsko,
Slezsko) a reprezentoval český stát v Evropě. Především ale zplodil syna,
který si později v českých zemích vysloužil přezdívku Otec vlasti. A když mu
neznámý sok v jeho poslední bitvě proklál oko i hrudník kopím, měl již jeho
syn Karel IV. korunu římského krále.
(Budinský, Libor. Sebevraždy slavných. Praha: Euromedia – Knižní klub, 2004.)

Vyber a doplň:
● Úryvek se věnuje _____________________________ (lucemburskému –
českému – francouzskému – velkomoravskému) králi, který žil v letech

1_ 96 – 1 _ 46
●Většinu života tento král prožil ve _________________ století.
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● Rozhodni, zda podle textu platí následující věty. Zakroužkuj ANO, nebo NE:
Eliška Přemyslovna byla starší než Jan Lucemburský.
Jan Lucemburský ztělesňoval ideály rytířství.
Do Čech se vracel velmi rád, protože si sem jezdil pro peníze.
Karel IV. byl vnukem Elišky Přemyslovny.
Jan Lucemburský měl devět dětí.

ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE
ANO – NE

● Rytíři vystupují i v pohádkách a pověstech.
Vzpomeneš si na některé pohádky / pověsti?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
● Jan Lucemburský byl nazýván dvěma různými způsoby. Najdi tato pojmenování
v textu. Pokus se vysvětlit, proč byl těmito dvěma různými způsoby přezdíván.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
● Jmenuj jiné české krále.
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Témata k povídání i zamyšlení:
● Proč si myslíš, že se někdo může stydět za slepotu?
● Kniha, ze které pochází úryvek o Janu Lucemburském, se jmenuje Sebevraždy
slavných. Jak život Jana Lucemburského souvisí se sebevraždou?
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Hledání informací:
● Vyhledej v encyklopedii:
Manželka Jana Lucemburského, Eliška Přemyslovna, byla dcerou
__________________________________________________

R

Spisovatelský úkol 1:

● Pokus se v jednom až dvou odstavcích vylíčit, jak si představuješ středověkého
rytíře.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Spisovatelské úkoly 2:
● Pokračuj v následujících větách dle vlastní fantazie a podle vlastních názorů:
Kdybych byl(a) současným českým králem, zařídil(a) bych, aby
___________________________________________________

U

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________
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Kdybych měl(a) neomezený přísun peněz, použil(a) bych je na
______________________________________________
______________________________________________

U

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Kdybych byl(a) slepým rytířem,
________________________________________________

U

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________
Ilustrátorský úkol:
● Namaluj podle vlastní fantazie rytířský turnaj:
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Anketa ve třídě:
● Vyzkoušej si na chvíli slepotu. Zavři oči a pokus se například:
► najít klíč od domovních dveří na svých klíčích,
► vyzout a nazout si botu včetně zavázání tkaničky,
► vyndat z penálu obyčejnou tužku a podepsat se jí na papír atp.
● Udělej si ze své chvíle slepoty krátký zápis, kde si zapíšeš, jaké to bylo, jak
ses cítil(a), co se ti dařilo a co naopak ne.
Zápis ze slepoty:

● Vyzkoušej si, zda důvěřuješ svému kamarádovi nebo spolužákovi. Nech se
odvést se zavázanýma očima např. do jídelny, do šatny, na konec chodby atp.

Metodické poznámky
U Spisovatelského úkolu 1 sledujeme spíše originalitu, nápaditost či stylis�ckou obratnost
strukturovat vlastní myšlenky. Není třeba upřednostňovat historické reálie středověku. Pokud
je však učitel k tématu středověku odborně kompetentní, bude reﬂexe o to bohatší.
U Spisovatelských úkolů 2 nehodno�me postoj, ale spíše dovednost zaujmout jasné
stanovisko, dovednost argumentovat, dovednost jasně a kul�vovaně se vyjadřovat, dovednost
rozvinout své myšlenky, nezůstávat jen u dokončení podmínkového souvětí. Neopomíjíme
originalitu ztvárnění, nejedná se o grama�cký úkol.
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Opět na planetu básníků
Básničky mluví o tom, co prožíváme, o našich náladách a pocitech,
o tom, co rádi děláme nebo o tom, co bychom rádi dělali, o tom, koho máme
rádi, o přírodě, například o zvířatech, květinách nebo čtyřech ročních obdobích.
A mluví o tom třeba jen v několika řádcích. Řádkům v básni říkáme verše, a jak
už jsme řekli v Kukátku na planetu básníků, jednotlivé verše se rýmují.
Bára
Leze mi do pokoje,
tahá všechno,
co je moje,
když si jdu hrát s holkama,
běhá všude za náma,
do knížek mi čmárá,
moje _____________ Bára.

O kom by tady mohla být řeč...?

Rozsypala pomeranče,
když jsme jeli k tetě Anče,
pořád svlíká mrkačku,
spolkla moji žvejkačku,
s obědem se párá,
moje _____________ Bára.
● Kdo to říká o kom?

_________________________________________

● Máš s tím nějakou zkušenost?
_______________________________________________
_______________________________________________
Na mě se prvně smála,
se mnou si povídala,
neběžela k mámě plačky,
když mi spadla z prolejzačky,
co na tom, že je malá,
já jsem ráda,
že je tady:
Já bych tu Báru neprodala
ani za vlak čokolády!

15

Spisovatelský úkol 1:
● Jestli máš sourozence, co na něm máš rád(a)?

S

_______________________________________________
_______________________________________________
Spisovatelský úkol 2:
● Básnička nemá název. Navrhni tři různé. Za každý smysluplný navržený titul
můžeš dostat jednu hvězdičku.
1. _____________________________________

U

2. _____________________________________
3. _____________________________________

Spisovatelský úkol 1:
● Zamysli se nad tím, jaký by měl být sourozenec:
MĚL BY:

S
NEMĚL BY:
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● Teď si přečti první část básně Starší brácha:
Ivo Štuka:
Starší brácha
Brácha má být starší,
větší,
projít řekou nebezpečí,
chytnout
a dát za mě rány
z jedné strany, z druhé strany –
já pak ránu
nedostanu!
Ale …
● Kdo to asi říká o kom?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
● Souhlasíš s ním? Je něco, co bys dodal?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Spisovatelský úkol 2:
Poslední verš začal slovem „Ale“. Jak by to mohlo být dál?
_________________________________________
_________________________________________

Ž

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

(Štuka, Ivo. Kde bloudí velbloudi. Praha: Albatros, 2003. ISBN: 80-00-01203-0)

Spisovatelský úkol 3:
● Kde ti přijde báseň nejvíc vtipná? Označ příslušné místo v básni a řekni,
proč jsi toto místo označil(a):
__________________________________

Ž

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Spisovatelský úkol 4:
● Představ si, že jsi to ty, kdo to celé říká. Jak se cítíš? Co si myslíš?
__________________________________
__________________________________

R

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Když se ti bude chtít:
● Báseň se sice jmenuje Starší brácha, zkus přesto vymyslet dva jiné názvy,
které by se k ní hodily.
Můžeš použít i již napsané verše.
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Metodické poznámky
Chlapec má jasné představy o tom, jaký by měl starší sourozenec být. Sám se však této
pozice obává, že jí nedostačí. Dě� si užijí moment překvapení, kdy se zdánlivě změní postavení
lyrického subjektu.
Spisovatelský úkol 4 je de facto sebereﬂexí autora, proto ho oceňujeme čtyřmi hvězdičkami.
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Barevná planeta reklamy
Tahle planeta je neobyčejně veliká a zdá se, že se stále zvětšuje. Většinu
planet ve vesmíru vůbec nevidíme, mnoho z nich vidíme jednou za čas, a to
ještě silným hvězdářským dalekohledem. Planeta reklamy je na rozdíl od nich
viditelná téměř odevšad. Kromě toho, že ji vidíme, ji často i slyšíme, a dokonce
i cítíme. Často se reklama tváří jakoby nic, ale každá chce přesvědčit.

cz:
Reklama
Commercial,

PROPAGANDA

а
м
а
рекл
,

annonce, publicité, OGLAS ,

fógra,

ﻱﺭﺎﺠﺗ ﻥﻼﻋﺇ
skelbimas , rek
,

lá m

ANÚMCIO,

annons,

ilan

atd.

,

anu

ncio

,

Re k l a m i č ka n a re k l a m u j e t ro c h u b l b i n a ,
J a ko kd y ž s e d o b u b l i ny d ě l á b u b l i n a .
Vš e c h n o ku p te , ž i j te s l a d c e ,
D o m a v p a r tě n a za h rá d c e .
S l a d k ý ú s m ě v, s i l n á s l o va ,
To t i d o d á j e n o m o n a .
B i l l b o a rd , l o g o, t ř i c e t v te ř i n ,
R a d u d á t i , a b y s p ře ž i l .
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Téma k povídání:
● K čemu reklama slouží?
Hledání informací:
● Pokus se najít slovo reklama v slovníku cizích slov či v encyklopedickém
slovníku. Co ses dozvěděl(a) zajímavého?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ilustrátorský úkol:
● Na následujícím černobílém obrázku je několik podob reklamy. Všude, kde
uvidíš reklamu, vybarvi ji podle své fantazie:
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Z obrázku je vidět, že reklama je v dnešním světě součástí života. Je všude.
● Reklama má různé podoby. Pokus se podle obrázku i podle své zkušenosti
napsat co nejvíce typů reklamy (příklad: televizní reklama).
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Velmi rozšířenými druhy reklamy jsou loga, billboardy, novinové
a televizní reklamy. Všechny tyto druhy mají kódování, bez nějž by nemohly
vzniknout ani předávat poselství. Pokusíme se teď podívat pod povrch reklamy
a přijít na její podstatu. Zjistit, jak na nás reklama působí a zda chápeme
myšlenku reklamy.

LOGO
Hledání informací:
● Zjisti, co je to logo a z kterého slova pochází.
Logo je: ______________________________________________
Pochází ze slova: _______________________________________

22

„Podle loga poznáš slogan?“
● No, slogan poznat nemusíš, ale poznáš alespoň ﬁrmu či výrobek?

Spisovatelský úkol 1:
● Teď to zkusíme jinak. Máš pět obrázků, pokus se k nim vymyslet název
ﬁrmy. Řekni, čím se každá ﬁrma zabývá. Můžeš k obrázku domalovat i nějaký
detail, který upřesní její název.

S
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● Nyní si zkusíš roli reklamního graﬁka. Nejprve si však přečti následující
článek, aby ses seznámil s budoucím zaměstnavatelem:

Grafik porazil pražskou zoo. Nemůže používat logo s koněm
08.09. 11:14 | Aktualizováno 21:25 | tn.cz / Mediafax

Pražská zoo si do dvou měsíců musí zvolit nové logo, to současné už
nebude smět používat. Zoo se ale odvolá.
Pražská zoologická zahrada v úterý prohrála soudní spor s grafikem
Michalem Cihlářem a do dvou měsíců musí přestat ke své propagaci užívat
logo s motivem koně Převalského. Rozsudek je pravomocný.
Autor grafické podoby prezentace zoo vede se zoo několik soudních
sporů, které měly za důsledek ukončení jejich spolupráce.
„Smlouva zoologické zahrady s autorem loga Michalem Cihlářem je absolutně
neplatná v části týkající se užívání loga do budoucna, a proto soud žalobě
vyhověl,“ konstatovala soudkyně Romana Vostřejšová s tím, že smlouva
vůbec neodpovídá autorskému zákoníku.
Podle ředitele zoo Petra Fejka se bude zahrada bránit podáním dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR. „Dohodli jsme na tom s naší právní zástupkyní ihned
po vynesení rozsudku,“ uvedl Fejk.
S rozhodnutím soudu se podle svých slov neztotožňuje. „První soudní
projednání proběhlo před půl rokem a skončilo v náš prospěch. Druhá strana
se odvolala a nyní má soud úplně opačný názor,“ zdůraznil rozpor mezi oběma
rozsudky Fejk. Rozhodnutí vrchního soudu podle Fejkova názoru „přímo
odporuje zdravému rozumu“ a v důsledku dělá z Michala Cihláře „naprosto
nesvéprávnou osobu.“
Do dvou měsíců od nabytí právní moci proto musí zahrada s používáním
světoznámého loga přestat.
Rozhodnu� soudu přichází v době, kdy ředitel zoo Petr Fejk pomalu končí
ve funkci a chystá se na novou manažerskou pozici v New Yorku. Zatím není
jasné, kdo Fejka nahradí.“

Zdroj: (http://tn.nova.cz/zpravy/regionalni/grafik-porazil-prazskou-zoo-nemuze-pouzivat-logo-s-konem.
html)
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Ilustrátorský úkol:
● Pokus se Pražské ZOO vymyslet logo. Poté udělejte jakousi vernisáž těchto
log a tři nejlepší pošlete nám do redakce. My je odešleme do ZOO. Pokud se
budou líbit, věřte, že odměna Vás a vaši třídu nemine.

Redakce:
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Jolana Svobodová, sekretariát p. děkanky,
M. D. Rettigové 4,
116 39 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 221 900 224, jolana.svobodova@pedf.cuni.cz
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Novinová Reklama

Ilustrační fotograﬁe

Na doma - když se ti bude chtít:
● Vyber si svůj oblíbený časopis. Prolistuj ho a spočítej všechny reklamy, které
zde najdeš.
V časopise jsem našel/našla ________ reklam.
● Myslíš, že je reklam v časopisu málo, přiměřeně, nebo hodně? Proč si to myslíš?
Je samozřejmě možné, že v časopise žádná reklama není.
Anketa ve třídě:
● Vystřihni tři reklamy, které tě v časopise nejvíce zaujaly, a založ si je do sešitu.
Čím tě tyto reklamy zaujaly?
Zeptej se kamaráda / spolužáka, jestli by ho tyto reklamy rovněž zaujaly a čím.
Pokus se každou reklamu ohodnotit takto:
Graﬁcká stránka, myšlenka, vtipnost reklamy:
1- velmi špatné, 2- špatné, 3- nic moc, 4 - jde to, 5- má to myšlenku, 6- super
Uvěřitelnost reklamy:
1- naprosto nevěřím, 2- moc nevěřím, 3- nevím, 4- možná ano, 5 – asi věřím, 6 – věřím)
Reklama 1

Reklama 2

Graﬁcká stránka reklamy
Myšlenka reklamy
V�pnost reklamy
Uvěřitelnost reklamě
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Reklama 3

● Vystřihni a vlep si sem reklamu, která se ti líbí nejvíc:

Téma k zamyšlení ve skupinkách:
● Sečti známky každé reklamě. Která reklama u tebe „zvítězila“? Porovnej svá
hodnocení s hodnoceními ostatních. Ve dvojici nebo ve skupinkách hodnocení
diskutujte.
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Televizní reklama
● Prohlédněte si následující reklamy, zkuste si odpovědět na následující otázky:
► Co reklama propagovala?
► Kolik vteřin trvala?
► Pro jak staré lidi tato reklama asi je?
► Je reklama spíše pro muže, či pro ženy?
Stupnice známkování:
Oznámkuj u reklamy
1- herecké výkony, 2- prostředí kde je reklama točena,
3- vtipnost, 4 – akci, 5- hudební stánku

1 = fakt špatné
2 = špatné
3 = nic moc
4 = jde to
5 = má to myšlenku
6 = super

Centrum
http://www.youtube.com/watch?v=HahKUQy-M14&feature=related

● Jak to asi dopadlo se Bobíkem? Proč došlo k nedorozumění?
Komerční banka
http://www.youtube.com/watch?v=qfa2GWvyAng

● Víš co je to hypotéka? Proč upír slibuje slečně, že ji
nevysaje?
Müller Mix jogurt
http://www.youtube.com/watch?v=uxZgEbPhpMs&feature=related

● Proč hlavní postavou reklamy byla Blondýna?
Pokuste se Blondýnu popsat dvěma větami.
Dobrá máma
http://www.youtube.com/watch?v=yrtrxnpCoi0

● Stává se, že i vaše maminka občas nechápe a nezná,
co se nosí, poslouchá atd. ?
Kofola
http://www.youtube.com/watch?v=j1BIYsYRxF8&feature=related

● Už se vám něco podobného někdy stalo? Proč se
kluk na kole smál mladému páru? Jakou spojitost
měla slečna s kofolou?
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Korunní
http://www.youtube.com/watch?v=nc5M2sEZwZs

● Dokázal bys sis vzpomenout na slova této písně?
O čem píseň byla? A jak to souvisí s výrobkem?
Gambrinus
http://www.youtube.com/watch?v=yncz9cnu7_w

● Když pánové nemají rádi ryby, proč tedy rádi chodí
rybařit? Co má s rybařením společného Gambrinus?
Myslíš, že bez tohoto nápoje by rybaření nebylo tak
lákavé?
Pro volný čas:
● Prohlédněte si znovu všechny reklamy a z jedné, která se ti líbí nejvíce (nebo
z některé současné), zkuste udělat comics.
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Spisovatelský úkol 2:

Ž

● Teď si vyzkoušíš roli reklamního scénáristy. Jeho úkolem je vymyslet reklamu
v podobě comicsu, ten se poté natočí v televizní spot. Natáčet nic nemusíš, ale
za úkol máš vymyslet třicetivteřinový comics na jeden z následujících výrobků.

plecháček

toaleťáček

vepřo-knedlo-zelo

srdce

Metodické poznámky
Reklamě je ve škole obecně věnováno velmi málo prostoru, přitom reklama tvoří, ať chceme
nebo nechceme, podstatnou součást našeho života. Některé sondáže a výzkumy z poslední doby
přinesly zjištění, že děti často nedokážou rozpoznat přesvědčovací strategie, kterých používá každá
reklama. Přesvědčovací (persvazivní) funkci dě� nedokázaly nejen interpretovat, ale ani iden�ﬁkovat,
v mnohých případech se domnívaly, že text reklamy především informuje. Úkolem učitele je tedy
poukázat také na to, že reklamy chtějí především přesvědčit.
Reklamní texty jsou však pro výukové účely velmi cenné, a to i proto, že jsou živé, aktuální,
dětem jazykově blízké, děti mnohé reklamy znají nazpaměť, baví se jimi či k nim často
zaujímají vyhraněný postoj. Reklama se tak může stát nejen obsahem výuky, ale i vhodným
prostředkem v mnohých předmětech.
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Planeta tajemství
Pravděpodobně jsi už slyšel(a) nebo četl(a) o mnoha zajímavých věcech,
které na planetu tajemství patří. Jsou mezi nimi současné i historické záhady,
neuvěřitelné příhody, věci mezi nebem a zemí. Třeba tzv. bermudský trojúhelník,
magické kruhy v obilí, sedm egyptských božích ran, déšť žab, lidé zasažení
bleskem, duchové, svět mrtvých, záhadné ztracení... Mnohá tajemství se časem
odhalí, mnohé záhady se časem vyřeší. Mezitím se však vynoří nové, a proto
planeta tajemství nikdy nezanikne.

Masaru Emoto, Jürgen Fliege:

Léčivá síla vody
Masaru Emoto je japonský doktor alternativní medicíny, který provedl
velmi zajímavé výzkumy s vodou. Například zjišťoval, jak voda reaguje
na některá slova nebo hudbu. Vodu potom nechal zmrazit a fotografoval její
krystaly. Přečtěte si něco málo z toho, co zjistil.

Počátky fotografování krystalů vody
Chtěl jsem vodu zmrazit a potom se pokusit krystaly vyfotografovat.
Ihned jsem pořídil mikroskop s vysokým rozlišením a pověřil jednoho mladého
badatele ze své firmy, aby začal s pokusy. Uplynuly dva měsíce namáhavé
a bezvýsledné práce, když jednoho dne mládenec přiběhl a radostně mi
ukazoval první obrázek krystalu vody.
Že se nám za tehdejších podmínek výzkumu vůbec podařilo udělat
několik snímků, považuji dnes skoro za zázrak.
Chceme-li fotografovat krystaly vody, musíme nejprve na padesát
Petriho misek dát po kapce vody. Ty zmrazíme na -25 oC a vzniklé krystaly
fotografujeme pod mikroskopem. V laboratoři, kde se snímky pořizují,
je udržována teplota -5 oC. Přesto žádný krystal nevydrží pod mikroskopem
v průměru déle než dvě minuty, neboť ho potřebné světlo ohřívá a rozpouští.
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Voda má paměť
Jakmile voda zmrzne, její molekuly se spojí a vytvoří krystaly. Krystal
se ustálí ve tvaru šestiúhelníku. Potom roste a stává se viditelný. Toto je
přirozený průběh. Někdy ale harmonický šestiúhlý krystal nevznikne.
Poté, co jsme vytvořili spolehlivé pokusné podmínky a získávali kvalitní
snímky, začal jsem zkoumat vodu z různých míst. Zajímalo mě, vypadají-li
krystaly vody za rozdílných okolností odlišně. Snímky daleko předčily moje
očekávání. Zcela jasně totiž ukázaly, že voda pokaždé nabývá úplně jiných
tvarů, že je například i velký rozdíl mezi vodou z pramene a chlorovanou
vodou z vodovodu.
Tím se jednoznačně prokázalo, že „není voda jako voda“, neboť reaguje
na to, jak se s ní zachází, a tyto informace si ukládá. Pramenitá voda často
vytvářela úchvatně krásné, pravidelné a filigránové šestiúhelníky, zatímco
voda z dolních toků řek či přehrad ani neutvořila pořádný krystal. Nejhorší
byl pohled na chlorovanou pitnou vodu. Voda má tudíž paměť.
Každá voda obsahuje určité informace, a když ji pijeme, přijímáme je
a ony se stávají součástí našeho těla. Při pohledu na obrázky se zeptejte sami
sebe, které informace byste chtěli přijmout.
Voda slyší hudbu
Jednoho dne ke mně přišel dr. Išibaši, chemik
a vědec, jenž fotografoval krystaly vody, a zeptal
se: „Což kdybychom zahráli vodě nějakou hudbu?“
Považoval jsem to za skvělý nápad, a tak vznikly
úchvatné snímky. Metoda je poměrně jednoduchá:
mezi reproduktory se postaví lahvička s des�lovanou
vodou a ozvučí se. Pro první pokus jsme vybrali
klasickou hudbu a posléze jsme přešli k moderní
populární hudbě. Mezitím jsme experimentovali
zejména s léčivou hudbou, například se ukázalo,
že některé skladby posilují imunitní systém. Tón
je vibrace, a voda je tedy schopná na ni reagovat
a uchovávat si ji vlastním, zcela osobitým způsobem.

(Emoto, M. – Fliege, J. Léčivá síla vody. Praha: Eminent, 2005. ISBN 80-7281-223-8)

(upraveno a zkráceno)
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Dr. Masaru Emoto fotografoval například zmrzlé krystaly vody, kterou předtím
v lahvičce vystavil různým obrázkům nebo jen napsaným slovům. Voda různě
reagovala: krásný krystal se vytvořil, když voda viděla obrázek se skákajícími
delfíny nebo když na sklenici vody dal štítek s nápisem „LÁSKA A VDĚČNOST.“
Také ale vodu vystavil záření z mobilního telefonu a mikrovlnné trouby. Oba
druhy záření vždy pravidelný krystal zcela zdeformovaly. Krystaly vody, která
byla předtím vystavena nápisu „LÁSKA A VDĚČNOST“, se ale zdeformovaly
mnohem méně. Některé fotograﬁe Dr. Emota si můžeš prohlédnout na internetu.
Pro zvídavé:
Alternativní medicína:
je lékařství, které hledá léky a léčivé produkty v přírodě a které odmítá používání chemických
léků. Dobrý doktor alternativní medicíny zná nejen lidské tělo, ale celou přírodu a její
zákonitosti, rozumí přírodním rytmům, ale například také astrologii a numerologii, aby mohl
člověka léčit v souvislostech.
Petriho miska:
je mělká kruhová miska s víčkem, která se používá při laboratorních pracích v biologii.
Budete ji používat v přírodopisu i vy.
Filigrán:
a) Zlatnická technika, která používá stříbrná nebo zlatá vlákna, různě splétaná a často doplněná
kovovými zrnky.
b)Způsob písařské výzdoby malovaných počátečních písmen v gotické knižní malbě.
(podle Encyklopedického slovníku)
Filigránový šestiúhelník:
krystal ve tvaru šestiúhelníku, který je tvořen soustavou jemných čar připomínající zlatnickou
techniku.

Témata k zamyšlení ve skupinkách:
● Dokážete se zamyslet nad tím, co z výzkumu dr. Emota může vyplývat, když
víme, že i naše tělo je tvořeno z více než 70 % vodou?
● Vzpomeneš si na některou pohádku, kde se mluví o živé a mrtvé vodě? Je živá
a mrtvá voda úplný výmysl, nebo se toto rozdělení zakládá na pravdě? Jak to
může souviset s výzkumem dr. Emota?
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Od stejného autora si můžeš přečíst:

Vzkazy z vody.
Voda a léčivá síla modlitby.
Zázračná voda.
Poselství skrytá ve vodě.
Skutečná síla vody.
Miluj sám sebe.
Podoba lásky.

Další záhady:
► Sloužily egyptské pyramidy skutečně jako hrobky faraónů?
► Co dělají pyramidy na mořském dně?
► Existovala Atlantida a kde se nacházela?
► Mají člověk a opice společné předky?
► Existuje lochnesská příšera?
► Co se děje v černé díře? Skutečně se v ní planety ztrácejí?
► Blíží se konec světa?
Tipy na časopisy z oblasti ezoteriky:

Meduňka
Enigma
Fénix

U

Spisovatelský úkol:

● Vymysli krátký dialog, co si můžou říkat dvě řeky, když se setkají.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Hledání:
● Najdi písničky, ve kterých se zpívá o vodě.

34

Třetí přistání na planetě básníků
Do třetice všeho dobrého jsi přistál(a) na planetě básníků. Na planetě

básníků je možné téměř všechno. Například tam najdete ostrov, kde rostou housle.
I když samozřejmě víte, že housle nikde nerostou, musí se nejprve ze dřeva
vyřezat.
Ostrov, kde rostou housle s velkým O, je kniha básniček pro děti. V ní
najdete i následující básničku:

Igor Maznin:
Černé a šedé

K zamyšlení:
● Černé a šedé bude asi důležité,
když tak pojmenoval celou báseň.
Co by mohlo být černé a šedé?
● Přečti si první dva verše:

Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.

Spisovatelský úkol:
● Podívej se znovu na své nápady. K těmto veršům se možná nebudou hodit
všechna slova. Co černého může dřímat v křesle?

R

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
● Která slova vyzrazují, že černé je maličké?
___________________________________________________________
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● Teď si přečti celou báseň:
Černé a šedé
Černé potichounku
dříme v křesle z proutků.
Šedé potichounku
schoulilo se v koutku.
Černé potichounku
packou škrábe v proutí.
Šedé potichounku
ocáskem si kroutí.

(Igor Maznin: Černé a šedé. In Ostrov, kde rostou housle. Antologie básní pro děti od evropských autorů. Sestavil
Josef Brukner a Pavel Šrut. Praha: Albatros, 1987)

Anketa ve třídě:
● Představ si, že ji někomu říkáš. Budeš mluvit spíš nahlas, nebo spíš potichu?
Proč?
Téma k povídání:
● Kdybys měl přiřadit básni některý z obrazců, který by to byl? Označ ho:

● Dokážeš říct, proč sis vybral(a) právě tenhle?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
● Připrav si přednes básně tak, aby ten, komu budeš přednášet, vybral stejný
obrazec jako ty.
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Velká planeta divadla
Možná tě hned nenapadlo, že divadlo je od slova dívat se. Divadlo není
jen literární druh, ale také ojedinělá umělecká forma. Je to souhra mnoha
činností a mnoha faktorů. Snad každý z vás již byl někdy v divadle, a tak ví,
o čem mluvím. Kromě textu, který říkají
herci, je zde zastoupen i pohyb, zpěv
a další formy, které z textu scénáře nemusí
člověk pochopit. Často je v divadle také
hudba, prostor nám znázorňují kulisy,
podle kostýmů můžeme divadelní roli
pochopit i bez scénáře. Zkrátka divadlo
je kouzelné prostředí, které se při každém
představení mění.

● Dokázali byste přiřadit některé tyto podoby k obrázkům?
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● Divadlo má také spoustu různých profesí, míst, věcí atd., které najdeme jen
u divadla a některé z nich u ﬁlmu. Mnohá tato slova jsou známá. Teď vám však
dám malý test. Jen pro upřesnění, nemusí být správně vždy pouze jedna odpověď.
Jsi divadelní EXPERT?
1) Co je divadlo?
A) Budova
B) Herecké umění
C) Něco, co občas používám na paní učitelku/pana učitele

2) Co je opak komedie?
A) Thriller
B) Tragédie
C) „Slaďák“

3) Co se dělá nejvíce v činohře?
A) Nejvíce se zpívá
B) Nejvíce se tančí
C) Nejvíce se mluví

4) Kdo píše divadelní hry?
A) Dramatik
B) Režisér
C) Dramaturg

5) Co v pantomimě nenajdeme?
A) Pohyb
B) Mluvené slovo
C) Mima

6) Jeviště je místo, :
A) kde herci čekají na svůj výstup.
B) odkud se diváci dívají na hru.
C) kde se odehrává hra.

7) Jak se říká psanému textu, podle kterého se hraje divadlo?
A) Scénář
B) Scénograf
C) Scéna
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8) Co je to derniéra?
A) První představení divadelní hry
B) Několikáté představení divadelní hry
C) Poslední představení divadelní hry

9) Jaké zaměstnání v divadle většinou nenajdeme?
A) Kostymérka
B) Inspicient
C) Kameraman

10) Zařaď divadelní pojmy do kolonek:
Jeviště, režisér, opera, dramaturg, rekvizita, opona, muzikál, choreograf, orchestřiště,
scénograf, loutka, tanečník, propadliště, zpěvák, mim, balet, dramatik, zvukař, osvětlovač,
foyer, činohra, inspicient, uvaděčka, zákulisí, kulisák, kostým, nápověda, pantomima, hlediště,
herec, maskérka, kabaret, komedie, provaziště, tragédie.

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
DRUH HERCE

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

MÍSTO V DIVADLE

ZAMĚSTNANEC DIVADLA

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

VĚCI V DIVADLE

DIVADELNÍ ŽÁNRY
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VÝSLEDKY:

1 - A, B, C; 2 - B; 3 - C; 4 - A; 5 - B; 6 - C; 7 - A; 8 - C; 9 - C
10 - druh herce: tanečník, zpěvák, mim, herec, loutka,
místo v divadle: Jeviště, orchestřiště, propadliště, zákulisí, hlediště, foyer,
zaměstnanec divadla: režisér, dramaturg, choreograf, scénograf, dramatik, zvukař,
osvětlovač, inspicient, uvaděčka,maskérka, nápověda,
věci v divadle: rekvizita, opona, kostým,
divadelní žánry: opera, muzikál, balet, činohra, kabaret, komedie, tragédie

● U otázek 1-9 za každou správnou odpověď máš 5 bodů, u otázky 10 za každý
správně přiřazený pojem máš 1 bod.
Výsledky: 80 – 70 bodů = divadelní Expert
69 – 60 bodů = dobrý divák
59 – 50 bodů = v divadle nejsi poprvé
49 – 30 bodů = víš co je to divadlo
29 – 15 bodů = moc asi divadlu nefandíš
15 – 0 bodů = vyzkoušej test znovu, to ti nevěřím

Metodické poznámky
Některé otázky v testu nemají jednoznačnou odpověď. Zde je pak prostor pro diskusi, ve které
rozhoduje přesvědčivost argumentů. Např. loutka patří jak mezi herce, tak mezi věci. I za tyto odpovědi
si mohou děti napsat body.
V další části pracuji se scénářem. Scénář se většinou dětem dostává do rukou až na druhém stupni
a později, ale dle našeho názoru je užitečné, když se s ním děti seznámí již na konci prvního stupně
ZŠ. Divadlo velmi demonstrativně poukazuje na fikční, fantazijní charakter textu, mnohdy naznačuje
i možný výklad tohoto textu: vidíme totiž, jak ho interpretují, herci, režisér atp.
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Malované na skle
Další úryvek divadelního představení není moc známý, zato je zajímavý.
Jeho autoři jsou K. Gärtnerová, E. Bryll a J. Nohavica. První dva autory asi
neznáte, ale třetí, Jarek Nohavica, je v České republice velmi známý. Co od něj
znáte?
● Toto dílo je plné písní a tance, víš, jak se takovému divadlu říká?
______________________________________________________
MATKA:
Ale ze začátku se mu říkalo Janko.
DÍVKA 1:
Rodil se přetěžce …
ČETNÍK BÁZLIVEC:
Málo stačilo a byl by zemřel.
ČETNÍCI:
Jo, jo, málo stačilo …
DOVYPRAVĚČ:
Ale přece se narodil.
DÍVKA 1:
Útlá byla jeho máti. Když ho porodila, přišla na ni těžká chvíle.
Lidé čekali, zda to přežije nebo nepřežije říkali ...
ZBOJNÍCI:
Bez příčiny není tak těžké rození.
SMRT:
Smutný den nastává žalostná hodina
Po větru se nese ta velká novina.
DĚVČATA:
Zavolejte lidé kde sú báby které
Že se těžko Janík na boží svět dere
SMRT:
Dere se on dere na to světlo denní
Aby zbojníkem byl jaký v světě není
DĚVČATA:
Andělové z nebe posťte jeho duši
/:Ať mu kmotra může:/ košulenku ušít, hej
ZBOJNÍCI:
Andělové z nebe pusťte duši jeho
Pod těšínským mostem čekáme na něho
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DĚVČATA:
Andělové z nebe ať už je na světě
Ať na křídlech může ke zbojníkům letět
DĚVČATA+SMRT+ZBOJNÍCI:
Přes hory a doly na zbojnickou skálu
Kdyby nebyl zbojník zahynul by v žalu
Však té zbojničiny však té je tu třeba
/:Jako rybě vody:/ jak člověku chleba, hej
DĚVČATA:
Andělové z nebe už ho nechte jíti
Šavlička broušená jeho živobití
ZBOJNÍCI:
Andělové z nebe však už nechte ho
Ta valašská Bečva ta je matka jeho
SMRT:
Ať po horách chodí spává na dolinách
Ta zbojnická chasa je jeho rodina
DOVYPPRAVĚČ:
Ve Jménu Otce Syna i Ducha svatého
VŠICHNI+ČETNÍCI:
/:Když už měl být zbojník:/ ať je zbojník z něho, hej
DÍVKA 1:
Těžko se rodil. Přetěžko …
ZBOJNÍCI:
Ale narodil se.
ZBOJNÍK KOLOHNÁT:
A když se narodil, a poprvé vykřikl, buky se ohnuly na horách
ZBOJNÍK NEMOTORA:
A když se narodil, a poprvé stříkl čúrkem do plenek, taková
povodeň to byla, že všechny četníky spláchla odsud až do samé
Vídně …
ČETNÍCI:
Zachránili se jenom �, co na horách seděli schovaní za bukem.
ZBOJNÍK VTIPÁLEK:
A když se narodil a poprvé kýchnul, sám císař pán se dávil kos�
u oběda …
ZBOJNÍK BÁZLIVEC:
Tak bylo, tak bylo. Tisíc doktorů vytahovalo tu rybí kůstku.
ČETNÍK VÁŽNÝ:
Sto kanónů dunělo.
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ČETNÍK HORLIVEC:
A císař pán lapal po dechu. Nadýmal se, nafukoval, fialověl,
Bůh mě netrestej – vypadal jako vznešená pýchavka, císařov
na prolévala perleťové slzy a celý její fraucimor ty slzy navlékal
na niť a ukazoval tu císařskou žalost poddaným.
ČETNÍK BÁZLIVEC:
Velké bylo ve Vídni pozdvižení …
ČETNÍK VÁŽNÝ:
Veliké, převeliké. Celá armáda pochodovala a zpívaly se písně
jeho takto …
ČETNÍCI:
Čapku na stranu A do klopy kvítí
Sohem má panenko Já už musím jíti
Přes hory a doly Daleká je cesta
Kdo to nakázal Ať ho pánbůh ztrestá
Jedou kanóny Od císaře pána
Počkej zbojníku Jen co padne rána
První vypálím Co nejsilnější
Aby slyšela Moje nejmilejší
Podruhé střelím a zapláču si
Srdénko moje Je na čtyři kusy
Potřetí střelím A utřu líce
Tebe má panenko Nespatřím více
Počtvrté střelím Že smutno je mně
Pochovají mě Do cizí země
Do cizí země Pro cizí slávu
Uloží mojí Mladičkou hlavu
Čapku na stranu A do klopy kvítí
Sbohem má panenko Já už musím jíti
Přes hory doly Daleká cesta
Císař nakázal Ať ho pánbůh ztrestá
ČETNÍK HORLIVEC:
Zpívalo se, mašírovalo …
DOVYPRAVĚČ:
A on si klidně hověl v mámině náručí.
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VYPPRAVĚČ:
Neboť nad každým zbojníkem bdí Anděl i Ďábel.
ČETNÍCI:
Každý člověk je má.
VYPRAVĚČ:
Má anebo také nemá. Ale nad zbojníkem bdí …
ZBOJNÍCI:
Specielní …
Z obrazu scházejí Anděl a Ďábel. Jdou a nesou ohromnou váhu, na jejichž koncích
jsou dvě kolébky se dvěma kolébajícími se dětmi. Jedno dítě je světlé, druhé ohnivé
až černé – a každé z nich je malý Janík.

ANDĚL:
Hajinkej můj andílku
Z nebeského kúru
Noc padá na postýlku
A ty jsi ještě vzhůru
Lesem chodí jelen s laní
Prozpěvují k usínání
ZBOJNÍCI A DĚVČATA:
Hora Hora Hora Ho
Slunéčko nad zemí ztrácí svou moc
Hora Hora Hora Ho
Od pole koukolem přichází noc
ANDĚL:
Hajinkej můj andílku
Však už spí i ptáci
Dopřej si klidnou chvilku
Ještě se natrmácíš
Jelen s laní bloudí lesem
Jejich zpěv se nocí nese
ZBOOJNÍCI A DĚVČATA:
Hora Hora Hora Ra
Slunéčko tak málo síly už má
Hora Hora Hora Ra
Nad hrází zachází a pak je tma
ANDĚL:
Přijeli páni v zlaté zbroji
Aby ti vzdali úctu svoji
/: A ty tu spíš:/
By domů nešli dobré zprávy
Janíček synek že je zdravý
A ty tu spíš
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ZBOJNÍCI A DĚVČATA:
Kdo spí zbojníku kdo spí
Ten celý život prospí
ČETNÍCI:
Vyspíš se do sytosti
Jen co ti svážou kosti
Vyspíš se jako dítě
Jenom co pověsí tě
Vyspíš se jako robě
Po smrti v černém hrobě
Hej
ANDĚL:
Budliky, dudliky!
ĎÁBEL:
Budliky, dudliky!
Hajinkej můj andílku
Hajinkej dítě mé
Vezmu ostrou pilku
Uřežu nohy tvé
Horo horo
Ty stará potvoro
Hajinkej můj andílku
Zavři očka už
Roztrhám ti košilku
Do zad vrazím nůž
Horo horo
Ty stará potvoro
Hajinkej můj andílku
Nefňukej nezlob
Za malinkou chvilinku
Vykopu ti hrob
/:Horo horo
Ty stará potvoro:/
Aj, aj, aj, aj, budliky, budliky, čertovský kolíky.
ANDĚL:
Nestrašte malého.
ĎÁBEL A ČETNÍCI:
A čím ho jako strašíme?
ČETNÍK VÁŽNÝ:
Každému zbojníkovi je předurčeno poslední žebro.
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ČETNÍCI A ĎABEL:
Hej, tak je psáno, předepsáno
ZBOJNÍK KOLOHNÁT:
Hej, není darováno …
ANDĚL:
Jemu ano.

Anketa ve třídě:
● Tipněte si, kolik lidí je v této scéně na jevišti.
Můj tip: ______________________________
Zakroužkuj:
Tato hra je: OPERA - KABARET - OPERETA - MUZIKÁL - TRAGÉDIE
Ve dvojici, čtveřici a skupině osmi spolužáků:
● Svoji odpověď nejdřív zkonzultuj se spolužákem. Potom se poraďte ve čtveřici,
nakonec ověřujte správnou odpověď ve dvou čtveřicích dohromady. Nakonec se
zeptejte učitele.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
● Viděl(a) jsem / znám i další divadlo stejného žánru, a to (doplň název divadelní
hry):
__________________________________________________________
Pro zvídavé:
● Asi znáš některé ﬁlmové festivaly, nebo jsi o nich alespoň slyšel(a). Existují
ale také divadelní festivaly. Ty jsou např. přehlídkou her jednoho autora (tak
vznikly už v 19. století!), častěji ale přehlídkou divadelních představení stejného
žánru, stejného tématu nebo jen volně vybranou přehlídkou.
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● Divadlo zkoumá divadelní věda. Říká se jí teatrologie a zabývá se hlavně
teorií a historií divadla.
● Na divadle se podílí celý kolektiv tvůrců: herci, režisér, hudební skladatel,
scénograf, choreograf, dramaturg. Divadlo se neobejde bez technických
spolupracovníků: jevištních techniků, zvukařů, osvětlovačů atp.
(S využitím Encyklopedického slovníku, zkráceno a upraveno.)

Anketa ve třídě a hledání informací:
● Určitě víš, jak se řekne divadlo anglicky: __________________.
Někdo z vás to ví i německy, francouzsky nebo rusky. Pokuste se, zatím bez
slovníku, dát za třídu dohromady co nejvíce cizojazyčných výrazů pro divadlo.
Zapisovatel je zapíše na tabuli, vy si je nezapomeňte napsat do sešitu:
............................................ ..............................................
............................................ ..............................................
............................................ ..............................................
● Potom vyhledejte ve slovníku překlady do dalších jazyků. Rovněž si je zapište
k sobě do sešitu. Nezapomeňte si poznamenat i cizí jazyk, ve kterém jste slovo
divadlo vyhledali:
............................................ ..............................................
............................................ ..............................................
............................................ ..............................................

● Co můžete o všech těchto slovech říct?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Spisovatelský úkol 1:

S

● Pokus se alespoň v jednom odstavci komentovat, jak se ti líbilo narození
na jevišti. Za dva odstavce můžeš obdržet pět hvězdiček

U

Spisovatelský úkol 1:

● Ve scéně hrál čert a anděl, pokus se pěti přídavnými jmény nebo příslovci
popsat jejich chování.
ANDĚL

ČERT

Spisovatelský úkol 2:

U

● Byla tu také SMRT. Napiš, jaká byla a proč. Tvoje odpověď by měla pomoct
i těm, kteří muzikál neviděli nebo nečetli scénář:
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Anketa ve třídě:
● Zdál se ti scénář odlišný od hraného divadla?
● Pokud ano, v čem?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Téma k zamyšlení ve skupinkách: hra na hodnotitele:
● Od jedničky do pěti oznámkujte jako ve škole.
Pozor: ve skupinkách (3 – 6 spolužáků) se musíte na hodnocení shodnout.
Dokážete to?
Herecké výkony _____
Kostýmy

_____

Hudba

_____

Kulisy

_____

Téma hry

_____

Tanec

_____
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Zase na planetě básníků
Z planety básníků někdy nebývá daleko na planetu tajemství a záhad.
Jedna ze záhad se dostala na obě planety zároveň: kam se ztrácejí ponožky?
Přečteš si o tom v následující básni Pavla Šruta.
Pavel Šrut:
Lichožrout
Maminky se při skládání prádla často zlobívají, že jim chybí ponožka do páru.
Přemýšlel(a) jsi někdy o tom, jak a kam se ztrácejí? Napiš, jak by to mohlo být:
Mohlo by to být takhle: __________________________________________
Anebo takhle: __________________________________________________
● Básnička, se kterou budeš pracovat, je o LICHOŽROUTOVI. Napadá tě, čím
by se mohl živit?
__________________________________________________________
Teď si básničku přečti:

Lichožrout
1
2

Lichožrout mé sestry Božky
je labužník na ponožky.

5

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

6

Vážně!

7

Nic jiného nejí.

8

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

3
4

9
10
11
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17

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

18

sudá, lichá...

12
13
14
15
16

19

Totiž:

20

Lichožrout mé sestry Božky –
(tlusté břicho, žádné nožky)
z párů dělá licháče.
Pět ponožek ke sváče,
nejmíň sedm k večeři,
pak vyklouzne ze dveří
a hurá zas k sousedům!

21
22
21
22
23
24

26

V noci projde celý dům,
vynechá jen pana Krohu.

27

A proč právě pana Krohu?

25

Ž

Spisovatelský úkol:

● Proč právě pana Krohu? Je na tobě, abys básničku dokončil(a)! Veršů můžeš
vymyslet, kolik chceš:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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● Jak básničku dopsal autor, se dozvíš tady. Musíš si verše ale ještě rozluštit…
Máv ot ěndilk icíř uhom:
No ám monej undej uhon.
● Tak proč on k tomu Krohovi nešel?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
● Podívej se do básně na 5., 6. a 7. verš. Básník mezi nimi nechal prázdné řádky.
Napadá tě, proč to asi udělal?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
● I když nechal řádky prázdné schválně, zkus do nich něco doplnit.
3 Přišel k nám už předloni
4 a nic mu tak nevoní
5 jak ponožky její.

6 Vážně!

7 Nic jiného nejí.
● Přepiš svými slovy verš: Z párů dělá licháče
___________________________________________________________
● V básničce se objevilo slovo LABUŽNÍK. Znáš to slovo? Jak bys ho vysvětlil
někomu, kdo ho nezná?
___________________________________________________________
___________________________________________________________

52

● Jestli ho vidíš poprvé, zkus odhadnout z textu, o koho by se mohlo jednat.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Labužník je ten, kdo ______________________________________________
● Napiš sem, co ti na básničce přijde vtipné a proč:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Ilustrátorský úkol:
● Pomohl jsi autorovi dotvořit jeho básničku, teď se staneš jejím ilustrátorem.
Nakresli Lichožrouta!
Podívej se zpátky do básně, ať ho zachytíš co nejvějrněji.
(Pro jistotu: napiš si sem čísla veršů, kde se píše o tom, jak vypadá:
______________________________________________________________)

Lichožrout v akci:
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● Ještě jeden obrázek, který se hodí básničce:

Čtenářský tip:
Lichožrouta bys našel(našla) v knize Pavla Šruta: Příšeři a příšeří.
Ilustrovala ji Galina Miklínová (kreslila i v první čtyři díly Harryho Pottera).
Kdyby tě zajímalo, jak si Lichožrouta představuje ona, můžeš si buď najít
a prohlédnout tuto knížku, nebo dát její jméno do internetového vyhledavače.
Pavel Šrut píše už skoro padesát let, jen po roce 2000 napsal tyto knížky pro děti:
Pavouček Pája (2001)
Veliký tůdle (2003)
Velká kniha českých pohádek (2003)
Verunka a kokosový dědek (2004)
Příšerky a příšeři (2005)
Pohádky brášky Králíka (2007)
Šišatý švec a myšut (2008)
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Planeta fantazie
Myslíme si, že planeta fantazie není
vlastně planetou, ale samostatným vesmírem.
Lidská fantazie a představivost je totiž
neomezená, může všechno. Proto dosáhne
až za hranice našeho vesmíru. A jak uvidíš,
nepotřebuješ žádnou raketu ani kosmickou
loď; mnohdy postačí třeba obyčejná skříň...
C. S. Lewis:

Lev, čarodějnice a skříň
O pár dní později si Petr a Edmund prohlíželi brnění a uvažovali, zda by se
nedalo rozebrat na kousky, když tam vtrhla obě děvčata a volala:
„Pozor! Jde sem Pršanda a celá tlupa s ní.“
„A mizet!“ zvolal Petr a všichni se vyří�li dveřmi na druhém konci pokoje.
Jenže když se dostali do zeleného pokoje a dál do knihovny, uslyšeli najednou
hlasy před sebou a poznali, že paní Pršáková vede turisty zadním schodištěm,
nikoli předním, jak čekali. A potom, snad že zazmatkovali, nebo je ta paní
Pršáková vyloženě honila, nebo se v domě probudilo nějaké kouzlo, které je
chtělo dostat do Narnie – prostě zdálo se jim, že jsou pronásledování všude,
až nakonec Zuzana řekla:
„Do háje s těma turistama! Pojďte, schováme se do pokoje se skříní,
než přejdou. Tam určitě nevlezou.“
Ale sotva tam byli, uslyšeli na chodbě hlasy - a pak někoho, jak sahá na dveře
– a pak se pohnula klika...
„Honem,“ řekl Petr, „je to jediná možnost“ a rozrazil dveře skříně. Všichni
si vlezli dovnitř a posadili se tam ve tmě, celí udýchaní. Petr držel dveře přivřené,
ale nedovřel je úplně, protože samozřejmě dobře věděl (jako každý normální
člověk), že ve skříni se samo zavře leda úplné ťululum.
„Pršanda by sebou mohla mrsknout,“ ozvala se po chvíli Zuzana. „Už jsem
celá ztuhlá.“
„A hnusně tu smrdí kafr,“ poznamenal Edmund.
„V kapsách těch kabátů ho bude plno,“ řekla Zuzana. „Proti molům.“
„Něco mě tlačí do zad,“ řekl Petr.
„Něco studenýho, ne?“ zeptala se Zuzana.
„No jo, máš pravdu! Je to studený,“ řekl Petr. „Hrome, a je to taky mokrý!
Co to tu s tím je?! Sedím na něčem mokrým. A je to furt mokřejší.“
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S jistými obtížemi se postavil.
„Pojďte ven,“ řekl Edmund, „už jsou pryč.“
Vtom Zuzana vykřikla a všichni se ptali, co se jí stalo.
„Vždyť já se opírám o strom!“ řekla Zuzana. „A podívejte, támhle se
vyjasňuje!“
„Hrome, no jo,“ řekl Petr, „a koukejte, tady – a tady – jsou tu všude
stromy. A to mokrý je sníh. Tak mám pocit, že jsme se nakonec přeci jen dostali
do toho Lucinčinýho lesa.“
Teď už o tom nebylo pochyb a všechny čtyři děti mžouraly v ostrém
světle zimního dne. Za nimi visely na ramínkách kabáty, před nimi stály
zasněžené stromy.
Petr se okamžitě obrátil k Lucince.
„Nezlob se, že jsem ti nevěřil,“ řekl. „Moc mě to mrzí. Podáš mi ruku?“
„To se ví,“ pravila Lucinka a učinila tak.
„Tak,“ řekla Zuzana, „a co teď?“
„Jak to, co teď,“ řekl Petr. „To je přeci jasný: prozkoumáme tadyten les.“
„Brrr, „ řekla Zuzana a zadupala, „je tady parádní zima. Nevezmem si
na sebe ňáký ty kabáty?“
„Nejsou naše,“ řekl Petr pochybovačně.
„To snad nikomu vadit nebude,“ řekla Zuzana. „Neponesem je přece
z domu pryč. Ani je nevyndáme ze skříně.“
„To by mě nikdy nenapadlo, Zuzko,“ řekl Petr. „No jo, teď to vidím! Nikdo
nám nemůže říct, že jsme ty kabáty šlohli, dokud je nevyndáme ze skříně.
A já si myslím, že celá tahle země je vlastně ve skříni.“

A hned taky uvedli do praxe Zuzanin rozumný nápad. Kabáty jim byly
trochu velké, takže jim sahaly až na paty a vypadaly spíš jako nějaké královské
hávy. Ale všem bylo o mnoho tepleji a cí�li, že takhle lépe zapadají do krajiny.
„Můžem si hrát na objevitele Severního pólu,“ řekla Lucinka.
„Tady to myslím stačí, i když si nebudeme hrát vůbec na nic,“ řekl Petr
a jako první se pustil do lesa. Nad hlavami jim visely těžké, černé mraky
a vypadalo to, že do večera bude znovu sněžit.
„Hele,“ začal po chvíli Edmund, „neměli bysme se držet víc doleva, teda
jako jestli máme namířeno k lampě?“ V tu chvíli zapomněl, že musí dělat, jako
by v lese ještě nikdy nebyl. A v momentě, kdy to vyslovil, by si byl nejradši
jednu vrazil. Všichni se zastavili a podívali se na něj. Petr hvízdl.
„Tak tys tu vážně byl,“ povídá. „Tehdy, jak Lucinka říkala, že tě tu potkala!
A tos dělal, jako že lže!“
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Zavládlo mrtvé ticho.
„To mám teda rád, takový hnusný mrňavý krysy,“ utrousil Petr, pohodil
rameny a nedodal už nic. A všem se zdálo, že už není co říct, i pokračovali
v cestě. Ale Edmund si pro sebe mumlal:
„Tohle mi všichni zaplatíte, frajeři blbý, vzorný, nafoukaný!“
„A kam vůbec jdeme?“ tázala se Zuzana spíš jen proto, aby změnila téma.
„Lucinka by se měla ujmout vedení,“ řekl Petr. „Tvrdě si to zasloužila.
Kam půjdem, Lucinko?“
„Nepůjdem třeba k panu Tumnusovi?“ navrhla Lucinka. „To je ten hodnej
faun, jak jsem vám o něm povídala.“
Všichni s ní souhlasili a vydali se na cestu; kráčeli svižně a trochu podupávali.
Z Lucinky se vyklubala dobrá vůdkyně. Nejdřív nevěděla, jestli vůbec trefí,
ale pak si všimla tu povědomého stromu, tam zas pařezu, až je to dovedlo
do divočejší krajiny a pak do známého mělkého údolí a pak až ke dveřím
do jeskyně. Ale tam je očekávalo strašné překvapení.
Dveře byly vylomeny z pantů a rozmláceny na kousky. Jeskyně uvnitř
byla tmavá a studená, plná zatuchlého pachu, jako bývá tam, kam už několik
dní nikdo nevkročil. Dveřmi tam napadal sníh a smísil se na zemi v mazlavou
kaši s něčím černým, zřejmě to byl popel a oharky z krbu. Někdo je rozházel po
pokoji a rozdupal. Všude se válely střepy nádobí a obraz faunova tatínka byl
nožem rozřezán na cáry.
„No nazdar, � to tu zřídili,“ řekl Edmund. „Ani jsme sem nemuseli chodit.“
„Co je tohle?“ řekl Petr a shýbl se, neboť si všiml kusu papíru, přibitého
skrz koberec k podlaze.
„Je tam něco napsáno?“ ptala se Zuzana.
„Asi jo,“ odpověděl Petr. „Ale v tý tmě to nemůžu přečíst. Pojďte ven.“
Vyšli na denní světlo, shlukli se kolem Petra a ten z papíru přečetl toto:
Původní obyvatel tohoto místa, faun
Tumnus, byl vzat do vazby na základě
obvinění z velezrady pro� Jejímu Veličenstvu
Jadis, královně Narnie, paní Cair Paravel,
vládkyni Osamělých ostrovů etc., z přechovávání nepřátel Jejího Veličenstva,
ukrývání špehů a bratříčkování s lidmi.
podepsán Fenris Ulf,
náčelník tajné policie

(Lewis, C. S. Letopisy Narnie. Lev, čarodějnice a skříň.
Praha: Fragment, 2005. ISBN: 80-253-0161-3)
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Ilustrátorský úkol:
● Ve dvojici: Namalujte vlastní mapu Narnie tak, jak si ji představujete.
Nezapomeňte do ní zakreslit skříň, odkud se do Narnie děti dostaly. Pokud jste
již knížku četli, můžete do ní zakreslit další podrobnosti podle toho, jak si je
z knížky pamatujete, pokud ne, kreslete podle vlastní fantazie.
● Proč si myslíš, že se do Narnie vcházelo skříní?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
● Vymysli další věci, kterými by se dalo dostat do tajných míst nebo tajných
zemí, jako je Narnie.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Spisovatelský úkol:

S

● Vymysli krátký fantazijní příběh, který se bude odehrávat v krabičce od sirek
nebo pod tvojí postelí.
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Pro zvídavé:
● letopis: historické záznamy nebo vyprávění podobné kronice
● Faun: zvláštní bytost s napůl lidským a napůl kozlím tělem
● etc.: = atd. (latinská zkratka „et cetera“)

Letopisy Narnie se skládají ze sedmi knih:
Kniha první: Lev, čarodějnice a skříň
Kniha druhá: Princ Kaspián
Kniha třetí: Plavba Jitřního poutníka
Kniha čtvrtá: Stříbrná židle
Kniha pátá: Kůň a jeho chlapec
Kniha šestá: Čarodějův synovec
Kniha sedmá: Poslední bitva
Čtenářské tipy:
C. S. Lewis byl kamarádem J. R. R. Tolkiena, od kterého jistě znáš Pána Prstenů.
Pokud ne, rozhodně stojí za přečtení. Najdi, co Tolkien kromě Pána Prstenů napsal.
C. S. Lewis píše i knihy pro dospělé, věnuje se například hříchu a morálce. K nim se ale
ještě musíte prokousat. Jsou to např. Rady zkušeného ďábla a K jádru křesťanství.

Když se ti bude chtít:
● Vymysli jména vlastní vymyšlené země, tvorů a rostlin, kteří na ní žijí atp.
Stručně alespoň k některým z nich napiš, jak si je představuješ.
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Planeta chutí
Planeta chutí je stejně stará jako planeta lidí. Odedávna se totiž lidé
zamýšleli nad tím, jak kvalitu svého pokrmu zlepšit a jak mít z jídla ještě větší
požitek. To samé platí i o nápojích, i když se říká, že nejlepší na žízeň je voda.
Chutné jídlo i pití může být přitom zdravé. Je to vlastně otázka umění přípravy.
Dobré jídlo se jí i očima.

Kokosové věnečky
* základní máslové těsto
* 200 g strouhaného kokosu
Vytvoříme máslové těsto a přidáme do něj strouhaný kokos. Necháme
v chladu uležet do druhého dne. Na pečicím papírem vyložený plech vytlačíme
strojkem věnečky z těsta. Pečeme v mírně vyhřáté troubě na 150 °C do růžova
asi 15 minut. Ještě za tepla můžeme věnečky pocukrovat moučkovým cukrem
nebo počkat, až vychladnou, a ozdobit je čokoládovou polevou.
S využitím: http://revue.idnes.cz/vanoce/vanoce_recept.asp?c=A081121_145613_vanoce_recept_ves

Hra na předčítače a předváděče:
● Ve dvojici:
Udělejte dvojice. Jeden ve dvojici bude čtenář receptu, druhý kuchař-předváděč.
Čtenář bude pomalu a zřetelně předčítat recept, který bude mít před sebou,
kuchař-předváděč bude podle jeho receptu vařit – předvádět pracovní postup
kuchaře.

60

Pro zvědavé:
● Recept: je vlastně pracovní postup, je to druh popisu pracovního postupu.
● V češtině máme stejné slovo pro kuchařský i lékařský recept, například ale v angličtině
tomu tak není. Zatímco anglické slovo recipe znamená recept kuchařský, receipt (nebo
prescription) recept lékárenský.

U

Spisovatelský úkol 1:

Ve smíšené skupince nebo ve dvojicích kluk-holka:
● Dokážeš doplnit vynechaná slova z následujícího pracovního postupu?
Vanilkové rohlíčky
Z uvedených přísad dobře zpracujeme ___________________, z něhož
tvoříme rohlíčky. Klademe je na suchý ___________________, dáme na chvíli
__________________ a pak pečeme ve středně __________________ troubě
dozlatova. Upečené rohlíčky obalujeme ve smíchaném __________________
a moučkovém cukru.
● Pokud se vám doplňování slov nedaří, řekni si panu učiteli nebo paní učitelce
o nápovědu.
Spisovatelský úkol 2:
● Dokážeš sestavit vlastní pracovní
postup s využitím uvedených slov?

U
a)

Sloves: vyrobíme – přidáme – vypracujeme – necháme uležet – pečeme

U
b)

Podstatných jmen: máslo – cukr – mouka – těsto – trouba
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Ve smíšené trojici:
● Udělejte trojice. Ve trojici si vymyslete vlastní recept na čokoládový dort
s vanilkovou polevou. Vůbec nevadí, jestli nevíte, jak se takový dort připravuje,
hlavně zapojte fantazii. Potom bude jeden z trojice pomalu a zřetelně předčítat,
druzí dva z trojice budou „vařit“.
Pro zvědavé:
● Čokoláda: Pravá čokoláda se vyrábí z kakaa. Kakaová zrna, která rostou
v tobolkách, se na slunci upraží a rozemelou na prášek. K nim se přidávají
další přísady a mnohdy také cukr. Nejvíce ceněná jsou zrna z Mexika a Střední
Ameriky, z takzvané mayské oblasti. Jako nápoj se původně rozmíchávala
kakaová hmota pouze s horkou vodou.
Hledání informací:
● Najdi, které další přísady kromě cukru se mohou přidávat do kakaového prášku.
● Vyhledej v atlase, které státy patří do Střední Ameriky.
● Podaří se ti najít několik záhad, kterými je opředena mayská civilizace?
● Z následujících ingrediencí sestav zdravou variantu medových koleček se
zázvorem. Pozor, jsou namíchány ingredience zdravé i méně zdravé, některé
tedy nebudeš potřebovat.
* 1 polévková lžíce rýžového mléka
* 500g bílé hladké mouky
* 80g moučkového cukru
* 420g medu
* 1 polévková lžíce mléka
* 500g celozrnné hladké mouky
* 1 kávová lžička prášku do pečiva
* 60g najemno nasekaného kandovaného ovoce
* na špičku nože mletého hřebíčku
* 80g ječného sladu
* 1 kávová lžička prášku do pečiva bez fosfátů
* 1 lžička mletého zázvoru
* mandle na ozdobu
S využitím: http://revue.idnes.cz/vanoce/vanoce_recept.asp?c=A081122_230705_vanoce_recept_ves
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● Označ dobroty, o kterých si podle jejich názvu myslíš, že jsou zdravé:
Kapr v zelenině
Karotkové vykrajované pečivo
Žloutkové řezy
Jáhlové kuličky
Smažená zmrzlina
Pro zvědavé:
● Zázvor: Již více než 3000 let se používá v asijské a středovýchodní
kuchyni. Z čerstvého strouhaného zázvoru i ze sušeného zázvorového prášku
si můžete udělat zdravý a lahodný, i když trochu pálivý
čaj. Zázvor léčí nachlazení, bolest v krku, horní dýchací
cesty a prohřívá tělo, podporuje trávení. Ochutnat můžete
také kandovaný zázvor nebo sušenky, kterým se říká
zázvorky.
● Jáhly: jsou vlastně vyloupaná zrna prosa setého. Proso tvořilo
základ stravy již ve staré Číně,
hojně se pěstovalo a jedlo i v Čechách.
Jedla se rovněž prosná kaše.
Jáhly se dají upravit jak naslano,
tak nasladko. Nyní jáhly využívá
především makrobiotika a zdravý
životní styl. Protože neobsahují
lepek, mohou je jíst i lidé s tzv. bezlepkovou dietou. S prosem se můžeš setkat
také v krmivu pro andulky.
● Ingredience, o kterých si myslíš, že jsou zdravé, označ zeleně:
Chemicky ztužený tuk
Pšeničný sirup (sladidlo)
Neztužený tuk
Bílý cukr
Nesířené sušené meruňky
Umělé potravinářské barvivo
Biorozinky
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Čtenářský tip:
● Anthelme Brillant-Savarin: O labužnictví. Kniha milovníků dobrých jídel.
Tuto knihu znají nejen všichni labužníci-amatéři, ale také mnozí šéfkuchaři a další profesionálové
v oboru gastronomie. Kniha je plná zajímavostí o lidské chuti.
● Achille Gregor: Muž v zástěře.
Všimněte si, že se kniha nejmenuje žena v zástěře. Vařit totiž mohou i muži, a to dokonce
výborně.

Spisovatelský úkol 3:
● Zakroužkuj, co je zároveň popisem pracovního postupu:
návod k zapojení externího modemu
–

jízdní řád

–

–

návod k používání mixéru

–

soupis nábytku

seznam věcí, které máš koupit

–

U
–

školní řád

lékařský recept

Metodické poznámky
Řešení ke spisovatelskému úkolu 1 → Dokážeš doplnit vynechaná slova z následujícího
pracovního postupu: těsto – plech – odpočinout – vyhřáté – vanilkovém. Samozřejmě je zde možné
i jiné doplnění, např. namísto odpočinout: odležet; středně vyhřáté troubě: středně teplé troubě atp.
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Naposledy na planetě básníků

Lichožrouti podruhé
Lichožrouti a celosvětový problém poztrácených ponožek vrtal Pavlu
Šrutovi v hlavě natolik, že o nich musel napsat celou knihu. Nejdůležitější
postavou celého příběhu je Hihlík. Kdyby to nebyl lichožrout, mohli bychom si
myslet, že je to lidské mládě mužského pohlaví.
Za to, že Hihlíkovi začali říkat Hihlík, si může sám. Když byl v rozpacích,
začal se chichotat: Hihihi! - a úplně se toho nezbavil dodneška. (9)
Neměl žádné sourozence a už tři roky postrádal rodiče. U pana Vavřince
bydlel s dědou.
Tatínek s maminkou Hihlíka milovali, ale v srdcích chovali lásku ke všem
lichožroutům na celém světě. Pomáhali chudým a nemocným, pořádali dobročinné
sbírky ponožek pro lichožrouty-bezdomovce. Byli všude, kde mohli být užiteční.
Od jistého cestovatele se jednou dozvěděli, jak zle na tom jsou lichožrouti
v Africe. (10, 11)

Spisovatelský úkol:
● Přemýšlej. Proč na tom budou lichožrouti v Africe zle?

R

__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Domorodí lidé tam prý chodí úplně bosí nebo naboso v sandálech…
A to znamená, že tamní lichožrouti trpí hladem!
Od té chvíle nedokázali myslet na nic jiného.
A když Hihlíkův tatínek zjistil, že z jejich města do Afriky nějaký kamion
buď s léky nebo se zbraněmi občas dojíždí, bylo rozhodnuto.
Rodiče se smutně s Hihlíkem rozloučili. Vkradli se do kamionu, který mířil
do Afriky. Jako první pomoc vezli dva pytle ponožek různých velikostí. Jak
budou moci pomáhat dál, to se uvidí.
Hihlík byl na své rodiče hrdý a měl přece dědečka. Děda mu ve všem radil
a staral se o něho, jenže byl už hodně starý, takže ve skutečnosti se spíš
Hihlík staral o dědu. Proto byli rádi, že jsou dva. (10, 11)
Hihlík s dědou bydleli u pana Vavřince.
Pan Vavřinec měl tvář jako melounek, na nose brejličky, na hlavě kučery
– a přece žil úplně sám. Byl to ještě celkem mladý starý mládenec.
Třicítku měl nějakých devět let za sebou, ale na čtyřicet se necítil. Cítil se
na padesát, protože se před třemi roky neoženil s jistou slečnou Helenkou.
Ale to už je jiná a vlastně nudná historie.
Své lichožroutské povinnosti brali děda s Hihlíkem poctivě. Panu Vavřinci
nezbývalo než chodit s každou ponožkou jinou.
Jednoho dne mu ale došla trpělivost.
Navečer si od sousedky Smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně
usoudil, že ten zlodějíček ponožek musí být myš.
Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece
jen našla.
Zpola snědenou ponožku!
Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání
se vypravil na nákup.
V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil deset pas�ček.
„Řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého
sýra,“ usmála se povzbudivě paní pokladní.
Pan Vavřinec o tři kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky
(modrou a zelenou) a pravil:
Kdepak na špek. Na ponožku!“
Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle.
(15)
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K zamyšlení:
● Co myslíš, zabraly pastičky, nebo nezabraly…?
Třesk rozbitého skla spáče okamžitě probudil.
Pan Vavřinec se posadil na posteli a v měsíčním světle spatřil Hihlíka.
Při úplňku je všechno možné, řekl si. Ale pro jistotu se zeptal:
„Ty nejsi myš?“
„Hihihi, Já jsem Hihlík!“
„Co je to hihlík? Nějaký hlodavec?“
A pak s obavou:
„Nejsi nebezpečný? Nekoušeš?!“
„Hihihi, já lidi nekoušu! Jenom ponožky. Já jsem totiž lichožrout a Hihlík je
moje jméno.“
„Legrační jméno,“ odfrkl si pan Vavřinec.
„Taky si myslím,“ přitakal smutně lichožrout.
„A co tu u mě vlastně děláš?“
Kulatý měsíc za oknem tak zvláštně sví�l, že panu Vavřincovi vůbec nepřipadalo
zvláštní, že se tu takhle přátelsky vybavují.
Hihlík mlčel. Nemohl přece říct: „Pane Vavřinec, víte, já se tu s vámi dělím
o ponožky. Jednu vám vždycky nechám a tu druhou s dědečkem spořádáme.“
„Na něco jsem se tě ptal!“ zavrčel pan Vavřinec, aby ukázal, kdo je v tomhle
bytě pánem.
„Já vám všechno vysvětlím, jen když mě laskavě pus�te. Já jsem to�ž chycený,
podívejte!“
Pan Vavřinec si teprve teď uvědomil, že ten podivný tvor vězí v čelisti pasti,
kterou tu včera nastražil.
„Ach tak, promiň,“ řekl a uvolnil pero. (24, 25)

K zamyšlení:
● Proč myslíš, že se Vavřinec Hihlíkovi omluvil? Vždyť ho nejspíš považoval
za konečně dopadeného zloděje.
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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● Podívej se, co napsal autor na konci otázky pana Vavřince:
„Nejsi nebezpečný? Nekoušeš?!“
Je to vlastně tedy vůbec otázka? Jak na tebe působí otazník a vykřičník vedle sebe?
Anketa ve třídě:
● Jaký je rozdíl mezi hihlíkem a Hihlíkem?
Hihlík a pan Vavřinec se nakonec skamarádili. Panu Vavřinec byl rád, že konečně
není sám.
Teď zalistujeme v knize o sto stránek dál.
Hihlíkovi se podařilo namočit do problémů, které by si sám nedokázal představit.
Zaplétá do nich tak trochu i pana Vavřince. Doma tráví méně a méně času.
A teď se mu konečně podařilo přijít na stopu tomu, kdo unesl jeho bratrance.
Život naruby
Z pana Vavřince táhlo pivo.
„Ty jsi byl v hospodě!“ obvinil ho Hihlík.
„Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě. Ale co se staráš? Kamaráde,
ty už mě přece nepotřebuješ,“ odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
„Egone, já tě potřebuju. Ani nevíš, jak moc. A právě teď!“ volal Hihlík.
„Tak to vyklop.“
„Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kudla Dederon!“
„Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, ušklíbl se pan Vavřinec.
„Taky to žádnej člověk není. Je to lichožrout!“
„Ty jsi mi obrátil život naruby jako...“
„...jako ponožku?“ navrhl Hihlík.
„Dost! Já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet!“
„Tak se nezlob,“ řekl Hihlík smutně. Jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš,
stane se ze mě lupič-vyvrhel!“
„Cože?“
Pan Vavřinec dopadl na židli.
„Pane vrchní, ještě jednu plzeň,“ zvolal, ale Hihlík se nezasmál.
Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. (132, 133)
(Šrut, Pavel. Lichožrouti. Praha: Paseka, 2008. ISBN: 978-80-7185-932-1)

● Co se dělo dál (a mezitím) se dozvíš, když si přečteš celou knihu. Přišel/přišla
jsi na to, co by mohla znamenat čísla v závorkách?
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Každou knížku musí někdo vymyslet a napsat. Redaktor internetového
portálu Ivo Fencl se Pavla Šruta zeptal, jak ho mohla napadnout taková zvláštnost,
jako jsou lichožrouti a jestli o nich ještě někdy uslyšíme:
Redaktor Ivo Fencl: Napadlo mě, že vás lichožrouti mohli napadnout až
nad nějakým obrázkem Galiny Miklínové…
Autor Pavel Šrut: Za nápad objevit tajný život lichožroutů, tedy žroutů ponožek,
může opravdu Galina Miklínová, ale jinak než si představujete. Když jsme se
u ní v ateliéru (nebo u mě v kuchyni) začali scházet při práci na knížce básniček
Veliký tůdle, zaujalo mě kromě jejích obrázků i něco jiného. Dost často se jí
z ponožek klubal palec! Tak jsem začal ten jev sledovat podobně jako profesor
Kadeřábek z Lichožroutů. Tajemný žrout ponožek se pak objevil jako jedna
z příšerek ve sbírce Příšerky a příšeři. Ta básnička začíná takhle: „Lichožrout
mé ségry Božky / je labužník na ponožky…“
Redaktor Ivo Fencl: Na konci vaší knihy skoro všichni začnou „nový život“.
Přesto či právě proto mě napadá, zdali je reálné, že by někdy vzniklo pokračování?
Autor Pavel Šrut: Na nějaké pokračování jsem při psaní ani při dokončení
knihy vůbec nemyslel, ale jak známo, „nový život“ je skoro pro každého jen
krásné předsevzetí, které dlouho nevydrží. A tak už se pomalu chystám na druhý
díl. Zatím mi ilustrátorka vymyslela název: Lichožrouti: Tajemství africké
ponožky. Napsat to ale už musím sám…
Za rozhovor děkuje Ivo Fencl /2. ledna 2009/
Čtenářský tip:
● Celý rozhovor najdeš na
http://www.czechlit.cz/aktuality/1452-lichozrout-me-segry-bozky-8230/.
● V rozhovoru zmiňuje Pavel Šrut dvě knihy básniček: Veliký tůdle
a Příšerky a příšeři. Obě stojí za přečtení.

Metodické poznámky
Návrh dalších ak�vit: Rozhovor žáků s ředitelem školy. Třída vymýšlí otázky pro ředitele na předem
dané, pokud možno nekonvenční téma. Učitel je v roli koordinátora, pomáhá otázky lépe či jinak
formulovat a dohlíží na jejich konečné znění. Některé zcela eliminuje. Otázky mohou např. zapisovatelé
z řad žáků zapisovat na tabuli nebo arch papíru. V druhém kole se udělá užší výběr, opět za pomoci
učitele. Výsledné otázky budou sloužit jako podklad pro skutečný rozhovor s ředitelem školy. Žáci
se přípravou i realizací rozhovoru učí ptát, tedy formulovat své výpovědi, naslouchat, vést rozhovor
atp.

69

Slavnostní sčítání hvězd a vyhlášení spisovatelů
Sečti všechny své dosažené hvězdičky za spisovatelské úkoly. Nezapomeň,
že budeš sčítat jen čísla v rámečku ve vnějším dolním rohu stránky. Rámečky
s čísly jsou jen na stránkách se spisovatelskými úkoly. Podle počtu dosažených
hvězdiček si vybarvi svoji hvězdu barvou podle vlastního přání.
1 – 10 hvězdiček →
11 – 20 hvězdiček → → → →
21 – 30 hvězdiček →
31 – 40 hvězdiček → → → →

41 – 50 hvězdiček → → → → → → → →

51 – 60 hvězdiček →

61 – 70 hvězdiček → → → → → →

71 – 75 hvězdiček →
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Deset tvořivých úkolů do knihovny
► Zapiš si adresu své nejbližší knihovny.
► Zeptej se knihovníka na jeho oblíbenou knihu. Proč ji má rád?
► Spočítej, kolik lidí přijde do tvé knihovny za patnáct minut.
► Zeptej se knihovníka, kterých pět knížek nejčastěji půjčuje.
► Najdi největší a nejtěžší knihu, kterou v knihovně uvidíš.
► Najdi nejmenší knihu v knihovně.
► Jak je tlustá pětisetstránková kniha?
► Najdi knížku, která se ti opravdu nelíbí. Napiš, proč se ti nelíbí.
► Vyber si knížku, jejíž ilustrace se ti líbí. Poraď se s knihovníkem, které další
knihy tvůj ilustrátor kreslil. Jsou si jeho kresby podobné?
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Sedm tvořivých úkolů na závěr
pro ty, kteří se chtějí zdokonalovat v psaní
Úkol k Planetě básníků
Vyber si kteroukoli báseň (ze sešitu nebo podle svého vlastního výběru)
a přepiš ji do nerýmovaného, neveršovaného sdělení.
Úkol k Planetě historiků
Vyber si jednu postavu české historie, která je ti sympatická. Napiš jí dopis.
Úkol k Planetě reklamy
Vymysli reklamní slogan na své nejoblíbenější jídlo a vytvoř k němu logo.
Úkol k Planetě tajemství
Příběh nevyřešené záhady: Třeba se ti někdy přihodilo něco záhadného,
nevysvětlitelného. Sepiš svou nevyřešenou záhadu do napínavého příběhu.
Úkol k Planetě divadla
Napiš doporučení na svou oblíbenou divadelní hru.
Úkol k Planetě fantazie
Svět, ve kterém bych chtěl(a) žít. Popiš svůj dokonalý svět.
Úkol k Planetě chutí
Vymysli recept na zaručeně nejnechutnější moučník.
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Poznámka
Autorský tým pracovního sešitu uvítá jakoukoli zpětnou vazbu od učitelů, ale i rodičů,
ředitelů, žáků. Své náměty, připomínky a komentáře nám prosím pište na emailovou adresu
redakce jolana.svobodova@pedf.cuni.cz.
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