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ČESKÁ LITERATURA – POJĎME ČÍST HISTORICKÝ ROMÁN!

pomůcky: Eduard Štorch, Osada Havranů, Praha 2012 (nebo řada starších vydání).

Cíle: Žáci se několikrát během celého bloku zabývají ukázkou z historického románu, pokaždé 
pracují jinou didaktickou metodou. Učí číst s porozuměním a různými způsoby reprodukovat 
přečtené, vyjadřovat se ústně i písemně, ptát se, hledal důležité informace, přemýšlet 
o hrdinech knihy, prožívat s nimi jejich románové životy.

I. hodina

1. Evokace (2 minuty)

Učitel promítne (ukáže, rozdá) jakoukoli ilustraci z knihy, nebo jakýkoli jiný obrázek od Zdeňka 
Buriana, který se vztahuje k zemědělství a obecně obživě v pravěku. Žáci mají rychle vyslovit 
vše, co se jim při pohledu na obrázek vybaví.

2. Individuální četba ukázek z románu (10 minut)

Učitel připraví 5 verzí ukázek, rozdělí je mezi žáky tak, aby každou z ukázek obdržel přibližně 
stejný počet žáků (budoucí skupinky). Žáci mají za úkol tiše si text přečíst a podtrhovat si slova, 
kterým nerozumí.

Ukázky:

a) kapitola v Havraním rodě, od začátku po chvíli, kdy pes Hafaj ukořistil odhozenou obilnou 
placku („...aby se pokusil placku ještě zachránit.“)

b) kapitola v Havraním rodě, od pasáže, kdy pes Hafaj ukořistil odhozenou placku („...Pes Hafaj 
věděl...“), po situaci, kdy Kňučák s Havranpírkem jí zkysané zásoby zeleniny („...na zaschlých 
brusinkách a jeřabinách.“)

c) kapitola Lupiči, od pasáže, kdy prší a tlupa Bobrů začíná pozorovat, za Havrani odejdou 
na lov („Mlhavé jitro brání rozhledu...“), až po pasáž, kdy ukradnou Havranům dobytek 
a odvedou i Veveřici („...Bobřík šel napřed.“)

d) kapitola Zmařený úklad, od pasáže, kdy Havrani začínají stíhat lupiče („Se vší možnou 
opatrností stíhal Kňučák...“), po rodovou píseň 

e) kapitola Nová srážka, od pasáže, kdy se Havrani začínají starat nad nedostatkem píce 
(„Krásné předjaří toho roku...“), poté, kdy na pastvinách dávají signál kouřem („...dej hbitost 
našim nohám!“)

Evokace je úvodní fáze, v níž dochází k vybavování starších vědomostí o tématu a rozpomínání 
předchozích zkušeností. Žáci mají možnost si uvědomit, že o tématu již leccos vědí, že se s ním už 
setkali, že na něj mají nějaký názor atd. Současně poznávají, že jejich poznání je děravé, útržkovité 
a mohou formulovat otázky, domněnky či hypotézy. Ty posilují vnitřní motivaci žáků, nezbytnou 
pro efektivní učení.

Lze předpokládat, že žáci se s ilustracemi vzhledem k jejich popularitě již setkali (v muzeích, 
v knižních ilustracích, na plakátech apod.). Evokace může v žácích vyvolat předchozí zkušenosti 
s tématem, vybavit tzv. naivní prekoncepty, podnítit zájem o další práci.



Metodický list - 2. stupeň

3. Skupinová práce – Učíme se navzájem (10 minut)

Kdo dočetl, přihlásí se a učitel žáky postupně přesazuje tak, aby vznikly čtyři skupinky dle textu. 
Žáci se podle svého tempa čtení postupně připojují ke své skupině. Od chvíle, kdy se sejdou 
dva žáci se stejným textem, je jejich úkolem nejprve vyjasnit si navzájem podtržené výrazy, 
slova či slovní spojení, kterým nerozuměli. Teprve pokud ve skupině panuje ohledně něčeho 
neshoda nebo pochyby, požádá skupina o vysvětlení učitele.

Druhým úkolem je napsat si podrobnou bodovou osnovu epizody, která se stane oporou 
v následující aktivitě. Každý žák si osnovu zapíše pod svůj text.

4.  Skupinová práce – Vyprávění příběhů (23 minut)

Úkolem jednotlivých skupin je vyprávět ostatním přečtený děj. Texty na sebe logicky navazují – 
celá třída se tak postupně dozví obsah první poloviny knihy.

Na individuální čtení a skupinové uspořádání si myšlenek navazuje ústní prezentace děje 
ukázky. Žáci si mohou zvolit mluvčího skupiny, mohou jej doplňovat, nebo se mohou na základě 
osnovy střídat a všichni do vyprávění postupně zapojit. Jinou, rovněž efektivní metodou, je výběr 
mluvčích učitelem tak, aby se všichni členové skupiny prostřídali a přitom netušili, kdy na ně 
přijde řada. Žáci tak musí udržovat pozornost a být připraveni kdykoli navázat na předchozího 
mluvčího. Aktivita podporuje komunikativní dovednosti – vyprávění o přečteném, veřejná ústní 
prezentace, logická formulace myšlenek, schopnost vystihnout hlavní dějovou linii a důležitá 
místa textu, ale také práce s hlasem při vystoupení před známým kolektivem, jeho hlasitost, 
modulace atd.

II. hodina

Žáci u sebe mají úryvky z předchozí hodiny, v nichž si dělali zaznamenávali nejasné výrazy 
a napsali osnovu.

5.  Práce s textem – vyhledávání informací (15 minut)

Každý žák dostane životopis Eduarda Štorcha (viz pracovní list této metodiky, ten je možno 
rozkopírovat do dvojic či promítnout). Úkolem žáků je nejprve přečíst životopis. Poté obdrží 

Aktivita vychází z jednoho ze základních cílů výuky (nejen) českého jazyka – podpory čtenářství 
coby aktivního vztahu k četbě a literatuře obecně. Sílící obava, zda dnešní děti, zavalené 
množstvím vizuální a interaktivní zábavy umožňované multimediálním světem, vůbec čtou, vede 
k přemýšlení o tom, jak podporovat dětské čtenářství a pomoci žákům k vytvoření pozitivního 
vztahu ke knize a pevných čtenářských návyků. Škola disponuje celou řadou prostředků, kterými 
může zlepšovat čtenářské návyky, včetně vtažení čtení krásné literatury přímo do výuky. S tím 
souvisí zavádění nejrůznějších didaktických metod, které nejenže motivují žáky ke čtení a práci 
s knihou, ale současně jim ukazují, jak při čtení o čteném přemýšlet, jak kultivovat proces čtení, tak 
aby čtení bylo aktivní obohacující činností, která přináší zábavu, estetické uspokojení i poučení.

Při podpoře čtenářství hraje významnou roli komunikace o přečteném mezi žáky. Ne vždy musí 
odpovědi na nejasná místa podávat učitel, žáci si dokáží mnoho vysvětlit sami. Tato metoda 
nabízí žákům možnost diskutovat o přečteném, navzájem si vyjasnit místa, která jim mohla připadat 
obtížná či nesrozumitelná. Současně žáci společně sumarizují děj a sepisují dějovou osnovu, čímž 
poprvé úryvek zpracovávají, strukturují a přemýšlejí o něm.
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pracovní list č. 1 s vynechanými informacemi (viz tamtéž). Nejprve mají bez opory životopisu 
(stačí, když jej otočí textem na lavici) doplnit chybějící informace o autorovi knihy v pracovním 
listě. Následně otočí text s životopisem, zkontrolují, co doplnili, opraví chyby a doplní místa, která 
zůstala prázdná. Pro kontrolu může následovat společné čtení pracovního listu, komentované 
učitelem (může doplňovat zajímavosti, detaily apod.).

Jednodušší varianta: žáci dostanou současně jak životopis, tak pracovní list, pracují s nimi 
současně, vyhledávají chybějící informace a doplňují je.

6.  Práce s pracovním listem (10 + 5 minut)

Žáci mají k dispozici text, který četli v předchozí hodině a osnovu své epizody. Také slyšeli 
vyprávění jiných skupin o dalších částech knihy. Jejich úkolem je nyní odpovědět, čím 
podrobněji, tím lépe, na otázky v 2. pracovním listu. 

Po vyplnění pracovního listu si jej ve dvojicích žáci vymění a navzájem přečtou, mohou se 
spolužáka zeptat na to, čemu nerozumí, a navzájem si nesrovnalosti či nesrozumitelné odpovědi 
vyjasnit.

Zatímco v předchozí aktivitě se žáci soustředili na informace z oblasti historie literatury, nyní 
se vracejí k přečtenému úryvku. Otázky v pracovním listu je mají motivovat k zamyšlení 
nad některými klíčovými pojmy z hlediska literární teorie (hlavní hrdina apod.), ale také 
k propojení tématu s hodinou dějepisu (téma obživy).

7.  Podvojný deník (10 minut)

Žáci mají na zadní straně pracovního listu nakopírována základní schéma podvojného deníku, 
vč. základních otázek. Do levého sloupce mají opsat krátký úryvek z textu (citát z knihy), který 
je jakýmkoli způsobem zasáhl (líbil se jim, nelíbil, ztotožnili se s ním, byl jim odporný, nesouhlasili 
s dějem, chováním postav...). Pravý sloupec je určen pro jejich osobní komentář.

Pokud žáci s touto metodou pracují poprvé, může jim učitel přečíst či promítnout ukázku 
podvojného deníku, kterou si sám zpracoval a připravil (nabídka viz pracovní list).

Cílem úvodní práce je zasadit přečtený text do kontextu informací o knize a jejím autorovi. 
Současně metoda podporuje vedle čtení a vyhledávání důležitých informací jejich fixaci. Texty 
jsou připraveny záměrně tak, aby nebyly zcela totožné: žáci musí chybějící výrazy nejen hledat 
v rozšířené verzi, ale také dešifrovat, zobecňovat a jinak formulovat.

Také předposlední aktivita je volena jako další varianta zamyšlení se nad přečteným úryvkem 
z krásné literatury, která má žákům nabídnout další (odlišný) podnět, jak o beletrii přemýšlet, jak ji 
vnímat, jak si ji zpracovávat. 

Metoda podvojného deníku je založena na podněcování prožívání a na podpoře reflexe 
individuálních pocitů při čtení. Ukazuje žákům, že není důležité jen schematicky zaznamenávat 
do čtenářského deníku autora, počet stran, děj, hlavní hrdiny..., ale že stejně důležitý a naprosto 
relevantní je i jejich prožitek (a požitek) z četby. 

Zaznamenávání míst, která malého čtenáře nějak zasáhla, a komentářů k nim, podporuje také 
fixaci: dobře si zapamatují knihu, ke které (nebo alespoň k některým jejím pasážím) mohou 
zaujmout individuální postoj nebo vyjádřit svůj pocit. Ideální je, když si žáci zvyknou vést podvojný 
deník již v průběhu čtení, a zaznamenávají své pocity a názory bezprostředně.
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8.  Reflexe - metoda Pětilístek (5 minut)

Učitel namaluje na tabuli strukturu pětilístku (viz níže) a na první řádek napíše pojem „historický 
román“. Úkolem žáků je doplnit na následující řádek dvě přídavná jména (jaký je historický 
román?), na další řádek tři slovesa (co dělá historický román?), na další větu o čtyřech slovech 
a na poslední podstatné jméno, synonymní k tomu prvnímu.

    -------- historický román --------

   ----------------------------   ----------------------------

 ---------------------------------   -----------------------------------   --------------------------------

----------------------------------   -------------------------------------   -------------------------------   --------------------------

    ------------------------------------
    

                      
9.  Domácí úkol

Žáci mohou za domácí úkol vymyslet pokračování a zakončení příběhu. Lze využít jako motivaci 
k přečtení celé knihy.

Reflexe je krátká aktivita v závěru vyučovací hodiny nebo (jako zde) tematického bloku. Měla by 
umožnit žákům individuálně se vyrovnat s tématem, formulovat i své názory. Nesupluje závěrečné 
shrnutí nejdůležitějších informací. Metoda pětilístku podporuje vyslovení niterných pocitů, vztahu 
k tématu, osobité vyrovnání se s tématem.


