
  Andrea Černá, 3.ročník U1ST

UKÁZKY Z DĚTSKÉ LITERATURY
K PRŮŘEZOVÝM TÉMATŮM RVP ZV

1. Osobnostní a sociální výchova

…Nějaké dítě tam tu panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka  tam ležela už několik dní, 
napršelo tam na ni, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad 
a trochu kašel a bála se tam tak sama.
„Proč tak pláčeš, malá panenko?“ ptali se pejsek s kočičkou. A panenka řekla: „ Já pláču, 
protože je mně líto, že mne moje holčička tady tak pohodila, ztratila a zapomněla že mám 
hlad a že se mně tu stýská tak samotné.“
„Chudáčku,  nám  je  tě  také  moc  líto.“  řekl  pejsek.  „Ta  holčička,  to  nebyla  tvoje  hodná 
maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. To se takovým malým děťátkům, takový 
panenkám, jako jsi ty, nemá dělat, protože jsou malinké a nemohou si pomoci.“
A kočička řekla: „Víš co, nám se tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta 
tvoje holčička tě nechtěla.“
                                                        (Povídání o pejskovi a kočičce - Josef Čapek) 

Otázky k textu:
-Co se stalo panence? Proč tak plakala?
-Co řekl pejsek panence?
-Co panence řekla kočička?
-Má někdo z vás mladšího sourozence?/Pomáháte mu s něčím?/Jak?

Povídání o pejskovi a kočičce, konkrétně o tom, Jak našli panenku, která tence 
plakala, na mne vždy působilo velmi citlivě a dovoluji si říct, že nenechá v klidu 
žádnou  citlivou  dušičku  malého  dítěte,  které  by  si  dřív  nebo  později  mělo 
uvědomit, že ne všechny děti mají to štěstí a mají rodiče, resp.  hodné  rodiče, 
které se o ně starají a že tyto děti žijí v dětských domovech a je jim tam smutno. 
Ukázka je vhodná k diskuzi o tom, jak těmto dětem můžeme pomoci (napsat jim 
společně dopis, nakreslit  obrázky, vyrobit hračku, atd.) Též bych tuto ukázku 
využila k případnému zapojení školy do projektu. Adopce na dálku.

1



2. Výchova v demokratického občana

... „Popelko, běž vytřít podlahu! A ustel postele! Nezapomeň zamést ve chlévě!“
Od rána do večera Popelka poslouchala od svých nevlastních sester jen samé příkazy.
Když  byla  Popelka  malá,  zemřeli  jí  rodiče,  a  tak  sestry  v domě  hospodařily  samy.  Ale 
opravdu hospodařila jen Popelka. Sama zastala všechnu práci, a přitom  ji nevlastní sestry 
neměly rády. Žárlily na ni pro její krásu a dobrotu 
A ubližovaly jí, jak jen mohly. Dobrého slůvka o ní neřekly. S tou holkou máme jenom kříž, 
říkaly lidem ve vesnici a Popelce celé dny jen rozkazovaly a samy se nechaly litovat, jakého 
že to mají doma ušmudlance.

 (Popelka – převyprávěla  K.Zavadová)

Otázky k textu:
- -Jak se chovaly nevlastní sestry k Popelce?
- -Co sestrám na Popelce vadilo?
- -Myslíte, že to bylo demokratické jednání?
- -(Co myslíme slovem demokracie?/Co mohou a mají povinnost dělat
-  občané demokratického státu?)

Touto  ukázkou  z pohádky  O  Popelce bych  chtěla  žákům  přiblížit  opak 
demokracie, v tomto případě v podobě nesnadného života Popelky, která musela 
plnit všechny rozkazy svých nevlastních sester, neměla právo na svůj názor, své 
rozhodnutí a žádné její přání nebylo vyslyšeno…

3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

… „Nejdřív se ovšem vzali,“ vysvětluje Luisa už posté. „Pak se jim narodily dvě holčičky. A 
protože se maminka jmenuje Luiselotta, pojmenovali jedno dítě Luisa a druhé Lotka. To je 
přece moc pěkné! To se přece měli rádi, ne?“ 
„Jistě!“ říká Lotka. „Ale pak se pohádali. A odešli od sebe. A rozdělili nás jako maminčino 
jméno.“
„Vlastně  se  nás  měli  nejdřív  zeptat,  jestli  nás  smějí  rozpůlit!„Tenkrát  jsme  přece  ještě 
neuměly mluvit!“

…
… Lotka drží v ruce fotografii muže asi pětatřicetiletého a dívá se něžnýma očima na svého 
otce. Takhle je člověku u srdce, když má opravdového, živého tatínka!
Luisa předčítá, co jí píše: „Mé drahé, jediné dítě!“ – „Takový podvodník,“ říká a podívá se na 
sestru. „Když přece dobře ví, že má dvojčata!“

         (Luisa a Lotka – Erich Kastner)

Otázky k textu:
- -Co měly společného Luisa s Lotkou?
- -Proč se Luisa s Lotkou nikdy předtím neviděly?
- -Kdo vychovával Luisu?/Kdo vychovával Lotku?
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V době, kdy se počet rozvedených rodin, tedy dětí vychovávaných pouze jedním 
z rodičů, bez ohledu na státní příslušnost či původ stále zvyšuje, je tato kniha, 
kterou Erich Kastner vydal již v roce 1954 ve Vídni, stále aktuální a co víc – je 
jakýmsi zrcadlem pocitů dětem, které žijí s jedním rodičem a které nejednou 
pomysleli na to, jaké by to bylo hezké, kdyby se jejich rodiče daly opět  
dohromady. Knize nechybí vtip a navíc končí šťastně. Její tvůrce právem získal 
v roce 1960 za svou tvorbu pro děti a mládež nejvyšší ocenění – medaili Hanse 
Christiana Andersena.. Budiž je tedy tato kniha dětem rozvedených rodičů 
nadějí, či alespoň malou útěchou…

4. Multikulturní výchova

…Šel tamtudy jeden Rom. Hele, naproti němu král, nekouká na cestu a upadl. „Jej,“ povídá 
Rom, „kdybych byl věděl, že upadnu, byl bych si tu prostřel slámu.“ 
„To je legrační člověk,“ povídá si král v duchu. „Poslyš, Cikáne, kudy chodíš, kudy putuješ?“
„Kdo hodně chodí, hodně se dozví. Kdybych nechodil, nebyl bych se s tebou, králi, 
seznámil.“ 
„Tenhle Cikán nejde pro slovo daleko,“ pomyslil si král. „Odkud pocházíš, Cikáne?“
„Odtamtud co vy, králi,“ povídá Rom.
„Jak to?“
„Vy pocházíte z matky a já taky pocházím z matky.“
„Poslyš, Cikáne, nechtěl bys u mě sloužit?“ Přijdeš ke mně každý den, povíš mi nějakou 
moudrost nebo vtip, ale vždycky to musí být pravda.“
                                           
                                                        (Romské hádanky – Milena Hubschmannová)
Otázky k textu:

- -Co si pomyslel král o Romovi?
- -Na co se král Cikána zeptal?
- -Co král Romovi nabídl?

Smyslem multikulturní výchovy je vzájemné poznání dětí různých kultur.To je 
zároveň  nejlepší  prevencí  vzniku  možných  negativních  vztahů  či  konfliktů 
postihující  příslušníky  jednotlivých  ras  a  národností  žijících  na  území  naší 
republiky.  Protože  zmíněné  konflikty  se  týkají  nejčastěji  žáků  romské 
národnosti,  měly  by  se  jejich  spolužáci  na  popud  paní  učitelky  seznamovat 
s jejich kulturou a tradicemi, protože jedině tak v dětech zničíme možné zárodky 
předsudků,  které  většinou nemají  konkrétního  jmenovatele,  ale  jsou jen  buď 
jakousi nápodobou negativního postoje rodičů dítěte ke zmíněné problematice, 
nebo strachem z otevřenosti k odlišným lidem a lhostejností  k nim. Ideální je 
vzbudit v dětech zájem o tyto lidi, postarat se o to, aby se necítili méněcenně a 
dopřát jim prostřednictvím ukázky z jejich kultury –ať už v podobě písně, básně, 
či  pohádky  –  zážitek  z  pocitu  hrdosti  na  svůj  původ.  Tak  se  vzájemně 
obohacujeme  a navíc předcházíme mnoha nepříjemným konfliktům…  
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5. Enviromentální výchova

…Byla to opravdu ošklivá podívaná. Stromy padaly jeden po druhém, jako by je podsekávala 
ohromná kosa. Kupředu se s velikánským hřmotem draly nějaké stroje a ničily, co jim přišlo 
do cesty. Zvířátky jako zkamenělá hleděla na tu zkázu. Les se před nimi měnil v pustou pláň. 
Široko daleko bylo prázdno…
Všude tam, kde ještě ráno stál les s ptáky, brouky, zvířaty, zůstaly jen pařezy! 
I strom, kde bydlel zajíc, se proměnil v pařez.
„Zůstali jsme to sami!“ vyhrkl zoufale krtek. Zajíc svěsil ouška a rozfňukal se.
„Přestaň brečet, nemá to cenu!“ uklidňoval ho ježek. „Dokud jsme spolu, nic se nám nemůže 
stát.“

…
…a potom si všichni tři přátelé nasedli do hebkého labutího peří…A  letěli…
Letěli vysoko a rychle se vzdalovali zakouřenému městu. A mysleli na krajinu, kde nejsou 
žádné komíny, betonové zdi, žádná auta, kde rostou lesy, svítí jasné slunce a každé ráno padá 
voňavá rosa. Těšili se na louku a na paseku, kde nebudou potřebovat povolení s razítky, a 
pomalu zapomínali na šedivé, špinavé ulice, naplněné rámusivými motory.

      (Krtek ve městě – J. A. Novotný)

Otázky k textu:
-Co se stalo s lesem, ve kterém zvířátka bydlela?
-Jací tři kamarádi zůstali v lese jako poslední?
-Jak se kamarádi dostali pryč z města?
-Na co se těšili?/Co se jim na městě nelíbilo?

Již nejmladším dětem tato půvabná kniha citlivě sděluje, jak je důležité chránit 
přírodu,  která  je  jediným domovem mnoha  zvířátek  a  do které  by  měli  lidé 
vstupovat s pokorou a ne se jí zmocňovat a necitlivě ji přetvářet k obrazu svému. 
. Kdo touto knihou listoval jako malé dítě, jistě mi dá za pravdu, že obrázky 
pana Zdeňka Milera jsou pro svůj půvab nezapomenutelné a v mnoha případech 
dokáží  (nejen)  v dětské  duši  vzbudit  lítost  a  dojmout.  Mám  na  mysli  třeba 
obrázek třech smutných kamarádů – ježka, zajíce se svěšenými oušky a krtka 
stojících  pospolu  na  pařezu  uprostřed  bývalého  lesa,  tedy  uprostřed  samých 
pařezů, dívajících se smutně na tu zkázu…

4



6. Mediální výchova

…Na obrazovce u Majerů  se  objevila  hlasatelka:  „Milé  děti,  uslyšíte  pohádku na dobrou 
noc!“ Ozvala se znělka a hned potom se z obrazovky usmíval pan Majer v modré kravatě od 
Ježíška. Celá jeho rodina včetně Mařenky Hermanové se zatvářila hrdě. „Žil jednou jeden 
dobrý král a ten měl dvě dcery,“ začal pan Majer sametovým hlasem. „Jedna se jmenovala 
Xenie, byla pyšná, chodila po zámku jako pávice a věčně se nakrucovala před zrcadlem.“ 
Pan Majer zmizel z obrazovky a objevila se kresba kozy v šátku. „Lidi dobrý!“ vyhrkla paní 
Majerová a Honzík s Mařenkou pobaveně vyprskli.
A znovu bylo vidět pana Majera. Nic netušil a stále se přívětivě usmíval. „Druhá princezna, 
Arabela, byla pořád samý smích a poddaní by pro ni skočili do ohně.“ 
U Majerů, v hotelu Astoria, u Hermanů a tak dále měli najednou na obrazovce vlka 
s vyceněnými tesáky.

  (Arabela – Miloš Macourek)

Otázky k textu:
-O kom začal pan Majer vyprávět pohádku?
-Jakou barvu měla jeho kravata?
-Jak se jmenovala princezna, Která byla pyšná?
-Jaký obrázek se na obrazovce objevil místo Arabely?

Ukázka  z prvního  dílu  známé  Arabely,  kde  čaroděj  Rumburak  vstupoval  do 
přímého televizního přenosu večerní pohádky pro děti prostřednictvím falešných 
obrázků, která byla na závěr omluvena hlasatelkou jako technická porucha, nám 
může dobře posloužit k navození diskuze o tom, že ne všechno, co se v médiích 
/ať  už  to  jsou  titulky  bulvárních  deníků,  televizní  reklamy,  letáky  doručené 
poštou, informace na internetu/ objeví, je pravdivé, že nemůžeme všemu věřit a 
a i když se mnohdy tyto snůšky informací honosí přívlastky zaručené či ověřené, 
musíme je brát s rezervou.Učíme děti dělat si vlastní názor na věc a vnímat věc 
různých úhlů pohledu (bulváry si vymýšlejí, aby se dobře prodávaly,atd.)…
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