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Anotace: 
Desetiletá Tylda a osmiletá Apča se přestěhovaly s rodiči z Prahy do luxusní vily na venkově, 
nedaleko hlavního města. Mají všechno, nač si vzpomenou, peníze v jejich rodině opravdu 
nejsou problém. Ale přesto jejich život nabírá poněkud jiné obrátky, než si všichni 
představovali. Tatínek téměř není doma, maminka kvůli namáhavému dojíždění nakonec 
zůstává doma, a holky si musí hledat nové kamarády v nové škole.  
 
V ukázce se sestry vydají na nákup do místního konzumu nakoupit potřebné věci k večernímu 
táboráku. Jsou však nemile překvapeny, že to není tak lehké jako ve městě v supermarketu. 
V místním krámě totiž nic nemají, protože by to nikdo nekoupil. Ukázku lze využít k porovnání 
života na venkově a ve městě, k porovnání, co všechno je v malé venkovské obci (náves, 
rybník, kostel, krám) oproti městu.  
 
PŘED ČTENÍM: 
 
Paní učitelka rozdá žákům do dvojic v lavici kopie dvou obrázků zveřejněných níže 
(rozstřižených, s volným bílým místem pod nimi, kam budou žáci vpisovat jednotlivé aktivity 
z následujícího výčtu zveřejněného na tabuli). Aktivita by měla být uzavřena společným 
sdílením v rámci celé třídy (mluvit by měly alespoň tři dvojice). 
 
„Nikoho z vás jistě nepřekvapí, že život ve městě, zvláště ve velkém, je v lecčems jiný než na 
venkově. V této souvislosti lze říct, že určité činnosti nebo aktivity se hodí spíše pro město, 
jiné zase pro venkov. Existují dokonce takové činnosti, které jsou na venkově samozřejmé a   
ve městě nikoli a naopak. Podívejte se teď na výčet aktivit (na tabuli) a rozhodněte, kde lze 
kterou vykonávat (zda na venkově nebo ve městě, případně kterou lze vykonávat spíše na 
venkově nebo spíše ve městě). Vybrané aktivity zapište na volné místo pod příslušný obrázek 
města nebo venkova. Pracujte společně se sousedem v lavici. Na práci máte 5 minut.“ 
 
rybaření 
návštěva divadla  
návštěva jarmarku 
dělání táboráku 
nakupování oblečení  
nakupování potravin 
jízda na koni 
koupání v rybníce 
sáňkování 
jízda tramvají 
sběr ovoce 
návštěva restaurace 



         
 
 
 
 
 
SAMOTNÉ ČTENÍ: 
 
„Pro tuto chvíli obrázky odložte stranou, ale neschovávejte je, vrátíme se k nim ještě na konci 
hodiny. Nyní si přečteme ukázku z knihy Ivony Březinové. Setkáme se v ní se dvěma sestrami, 
které pociťují na každém kroku rozdíl mezi hlavním městem, kde doposud bydlely, a malou 
venkovskou obcí, kam se nedávno přestěhovaly. Text nebudeme číst zcela obvyklým způsobem. 
V textu se nachází místa přerušená pauzou, na kterých se zastavíme, a s pomocí určitých 
otázek budeme nad textem hlouběji přemýšlet.“ 
 
*Otázky, u kterých nejsou jiné instrukce, jsou určeny ke sdílení v rámci celé třídy. 
 
Ukázka: 
 
„Tyldoó," ozvalo se zezdola. "Máme skočit do obchodu pro špekáčky. Máma slíbila, že si 
večer uděláme na zahradě táborák." 
Prašnou cestou a oprýskanou silnicí došly na náves s rybníčkem a odtamtud kolem svítivě 
žluté kapličky dolů ke kostelu, kde stála přízemní krychle místního konzumu.Uvnitř to vonělo 
směsí pečiva a pracích prášků a vedle násad na košťata polehávaly bedny s želírovacím 
cukrem na zavařování. Byl tu regál s papírnickými potřebami, dva koše ponožek, šátků a 
kapesníků, police s elektrozbožím a zasklená skříňka se značkovou kosmetikou. 
 

…PAUZA… 
 V ukázce jsme společně s postavami příběhu právě vstoupili do konzumu. 

V konzumu je ale všechno jinak než v supermarketu nebo specializovaných 
městských obchodech. Dokážete pojmenovat, v čem je ten hlavní rozdíl? Pro své 
tvrzení hledejte důkazy v textu. 

 Slovo konzum se dnes už tak často nepoužívá. Napadá vás jiný výraz, který by 
pojmenoval stejnou skutečnost? 

 Z ukázky jsme se dozvěděli, že rodinka se chystá na večerní táborák. Myslíte, že 
by jim něco mohlo zkřížit plány? Hledejte pro své tvrzení důkazy v textu. Podělte 
se o své nápady se sousedem v lavici. 

 
 
 



"Dobrý den," řekla Apča. "My si jdeme pro buřty." 
"Pro buřty?" rozesmála se prodavačka, jako by právě řekly vtip měsíce. "Kdepak buřty            
v sobotu dopoledne! Buřty vozím jenom v pátek, a to ještě na objednávku." 
"Aha," protáhla Apča zklamaně. 
"Tak nám dejte aspoň osm rohlíků," řekla Tylda. 
"Osm vám jich dát nemůžu. Rohlíky jsou v sobotu taky na objednávku, víte? Nemůžu 
riskovat, že mi to tu přes neděli ztvrdne," vysvětlovala prodavačka. "Ale čtyři bych vám dát 
snad mohla." 
"Tak aspoň ty čtyři," souhlasila Tylda. "Jo, a kilo jablek," vzpomněla si ještě mlsně. 
 

…PAUZA… 
 Překvapilo vás pokračování ukázky? Proč ano, proč ne? Povězte o tom někomu 

ze třídy. 
 Co si myslíte, že se nyní v příběhu stane? Prohlédněte si ještě jednou řešení 

aktivity z úvodu hodiny a hledejte pro své nápady také důkazy v textu. 
 
 
"Ale děvenky. Takový věci tu nevedeme vůbec. Tady má každej svýho ovoce na zahradě 
dost. Vždyť by mi to nikdo nekupoval." 
"My bysme třeba kupovali," řekla Apča. 
"No jo," rozhodila prodavačka nerozhodně rukama. 
"Víš co, radši si taky zasaďte stromek." 
Se čtyřmi rohlíky v papírovém sáčku pochodovaly zas přes náves domů. 
Táborák na zahradě se nekonal, když nebylo co péct. A tak jim táta večer aspoň rozdělal oheň 
v krbu. Pohlíželi do jeho plíživých jazyků a poslouchali tiché praskání voňavých smrkových 
polen. 
 
 
PO ČTENÍ: 
 Považujete závěr ukázky za smutný? Proč ano, proč ne? 
 Vraťme se nyní ještě k naší úvodní aktivitě. Vezměte si před sebe oba obrázky. 

Kterých činností z výčtu se ukázka přímo nebo nepřímo dotkla? Potvrdil se          
u těchto činností správně náš předpoklad, že jsou určeny buď spíše pro město 
nebo spíše pro venkov? Povězte si o tom se sousedem v lavici. 


