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Anotace:
Příběh sourozenců Jirky a Mirky, kteří zůstanou sami doma, zaujme opravdovostí a výborným 
vypravěčským uměním čtenáře od šesti let. Šestiletá Mirka zůstane se starším bratrem Jirkou 
sama doma. Maminka totiž odjíždí ošetřovat nemocnou babičku do Dolínku a tatínek bývá 
přes týden na stavbě. Děti nakupují, uklízí a starají se o psa. Neobvyklá událost v rodině 
způsobí, že se děti ocitnou v řadě nevšedních situací, které jim pomohou řešit sousedi. Tak se 
Jirka a Mirka blíže seznámí s pětiletým Danem. Sourozenci si přejí, aby s nimi nový kamarád 
strávil pár dní o prázdninách na venkově. Rodiče s plánem nakonec souhlasí a děti prožijí na 
venkově spoustu dobrodružství.

V ukázce je vesnička, kde jsou děti u babičky na prázdninách, postižena povodní. V textu je  
zachyceno, jak jsou obyvatelé varováni a přemisťováni do bezpečí povodňovou komisí, která 
se stará i o zabezpečení majetku.  Text také zachycuje, jak jsou lidé ochotní si vzájemně 
pomáhat, jak je to v takových vyhrocených okamžicích důležité. A jak odmítavé chování 
výrostka Kloudy může vést k neštěstí.

PŘED ČTENÍM:

Paní učitelka zveřejní následující obrázek (zvětšený na tabuli nebo kopie do dvojic).

„Dobře si prohlédněte následující obrázek. Zkuste si představit, že prudký déšť, který vidíte, 
trvá už několik dlouhých hodin a bude pokračovat i po několik následujících dní. Co asi  
nastane? Co se stane s obydlím zvířátek? V jakém stavu se ocitnou samotná zvířátka a jak asi  
budou muset řešit nastalou situaci?

„Vytvořte tříčlenné skupinky (dohlédneme na to, aby v jedné skupince nebyli žáci z jedné 
lavice – narušovalo by to další průběh hodiny) a vymýšlejte společné předpovědi pro tuto 
situaci. Snažte se, abyste si své nápady zapamatovali.“

Žákům na splnění úkolu poskytneme 5 minut, poté je vyzveme, aby se vrátili na svá místa do 
lavic a stručně převyprávěli právě vymyšlené předpovědi svému spolužákovi z lavice. (To je 
dobré zejména pro to, aby se u každého žáka upevnilo zapamatování právě vymyšleného, 
v další části hodiny budeme s těmito informacemi ještě pracovat).

„Nyní začneme číst ukázku, ve které se obyvatelé jedné vesničky také musí vyrovnávat 
s neustávajícím deštěm a jeho následky. Nebudeme číst obvyklým způsobem. Na několika 
místech se zastavíme a já budu ráda, když mi řeknete, co vás napadá k otázkám, které vám na 
„zastávkách“ položím.“



SAMOTNÉ ČTENÍ:

Ukázka:

Odpoledne šel kolem pan Horáček v pršáku a v holínkách. Zavolal na babičku: „Vemte si 
pršáky a jděte se s dětmi podívat k řece, paní Říhová! Aby viděly, co dokáže Vrbice. V horách 
prý pršelo už od pondělka: Rád bych se mýlil, ale tohle je stoletá voda!"
Na pana Horáka babička dá: Vzali si holínky, pláštěnky, babička deštník.

…PAUZA…

 Pan Horáček se zmiňuje o stoleté vodě. Už jste někdy o tom slyšeli? Dokážete 
vysvětlit, co to znamená?

"Co je to stoletá voda, babi?" zeptal se Jirka. "Vrbici už je určitě víc než sto let! Řeky jsou 
přece hrozně starý, babi." Babička mu vysvětlila, že stoletá voda se říká povodni, jaká nastane 
jen jednou za dlouhý čas, řekněme za sto roků. Ale nedá se na to spoléhat. Ona sama 
pamatuje, že "stoletá voda" přišla dva roky po sobě.
Padaly teď velké, těžké kapky; na žlutohnědých kalužích za každou kapkou vyskočila 
bublina. Vrbice byla k nepoznání. Valila se údolím kalná, mohutná, rychlý proud unášel 
orvané větve stromů. Na břehu postávaly hloučky lidí, řeka jim chvílemi šplíchla až na boty. 
Vzrušeně hovořili, znepokojeně sledovali, jak voda stoupá.
Přišel pan Koval ještě s kýmsi ze vsi, vyřídili všem rozhodnutí, které právě učinila povodňová
komise: Muži budou plnit pytle pískem a stavět hráze v nebezpečných místech. Každý, kdo 
bydlí rovnou u řeky, se aspoň na dnešní noc musí přestěhovat.

…PAUZA…

 Jak asi budou místní obyvatelé reagovat na rozhodnutí povodňové komise?
 Myslíte, že někdo z vesnice podcení hrozící nebezpečí? Jaký by k tomu mohl mít 

důvod a jaké by to přineslo následky?



"Vždyť nemáme vodu ani na zahrádce, jenom u branky," namítala jedna paní. Ale její 
sousedka řekla, že bude lepší stěhovat se zbytečně než potom třeba nakvap v noci, za tmy a ve 
zmatku.
"Kdo by neměl kam jít, může nocovat ve škole, dáme tam slamníky," oznámil pan Koval. 
"K nám do domu se také jedna rodina docela dobře vejde."
Mirka zatahala babičku za rukáv: "Babi, do mýho pokojíčku přece taky někdo může!" řekla 
Mirka. "Spala bych s tebou v posteli, nebo na půdě."
Babička s tím souhlasila: "U nás je volný pokojíček, mohli by jít s námi třeba hned."
Nedaleko toho vzrušeného hloučku postával klátivý Klouda, opíral se o strom a tvářil se 
pobaveně.
"Slyšíš, Pepku," zavolala na něj paní, kterou děti znaly, pokladní z dolínecké samoobsluhy, 
"budete se stěhovat, vaše chalupa je až na samém břehu, běž to vyřídit matce!"
"Co bysme se stěhovali," odmluvil kluk, "nám do chalupy ještě nikdá neteklo."
"Koukej, nerozumuj, a pověz to mámě."
"Není doma, jela ke strejdovi."
"Tak se postěhuješ sám. Jednou dvakrát přespíš ve škole, to snad přežiješ."
"Nepolezu do školy ještě o prázdninách! Akorát děláte zmatky." A odklátil se.
"On je cvok," řekl Jirka.
"Když bude zle, půjde z chalupy, ať se mu to líbí nebo ne," usoudila babička.

…PAUZA…

 Jak bude asi ukázka pokračovat? Najdi pro své tvrzení důkaz v textu.

Šla s dětmi domů, připravit podkrovní pokojíček.
Večer přivezl pan Horák plné auto lidí: "Tak vám tu rozdělím jednu rodinu," řekl.
"Ulrychovi budou u Kovalů a jejich Magdu s holčičkou dáme k vám, paní Říhová."
Pan Ulrych potom povídal, že oni dole u mostu mají už vodu na dvorku i na chodbě a nejspíš 
ještě stoupne. 
Barborce brzy bude rok, už dobře pozná, že není doma, udiveně se rozhlíží v cizím prostředí. 
Mirka jí snesla svoje hračky: panenku, plyšového medvídka, šaška. Také přinesla zdola od 
babičky dva hrnky mléka, potom koláče a misku ovoce. Dobrou noc!
Kluci Horákovi otevřeli garáž; Jirka ještě slyšel, jak pan Horák povídá: "Tak snad už máme 
všechny lidi v bezpečí. U Kloudů nám nikdo neotevřel. Paní prý je u příbuzných a Pepík asi u 
někoho ve vsi. Kdyby byl v chalupě, určitě by slyšel, tloukli jsme tam jak na bránu 
nebeskou."

…PAUZA…

 Jak se nakonec většina obyvatel postavila k hrozícímu nebezpečí? Jaké chování 
pomohlo situaci dostat pod kontrolu?

 Také se domníváte jako pan Horák, že je Klouda už v bezpečí? Pro své tvrzení 
hledejte důkazy v textu.

Bušili do dveří, až to Pepka naštvalo: Probudili ho, vyplašenci. Najednou je celá vesnice 
vzhůru nohama! Kvůli Vrbici – taková strouha! Co on si pamatuje, párkrát říčka po deštích 
stoupla, ale že by odnesla jejich stavení, to ani náhodou.
Obrátil se na druhý bok, spal dál. Pramínky vody z chodby pomalu přetékaly přes práh do 
kuchyně.



PO ČTENÍ:

 Klouda se nakonec před povodní nedostal včas do bezpečí. Kdo za to ale může? 
Myslíte si, že by vše dopadlo jinak, kdyby doma nezůstal úplně sám nebo se o něj 
ostatní obyvatelé vesnice více zajímali?

 Jaké ponaučení do života přináší závěr ukázky? Povězte o tom někomu ze třídy.
 Nyní ještě jednou vytvořte stejné tříčlenné skupiny jako v úvodu hodiny a 

porovnejte své původní předpovědi k obrázku s dějem ukázky.

Ukázka končí opět ve velmi napínavé chvíli. Myslím si, že je nutné, aby učitel měl 
knihu k dispozici pro děti, které si ji budou chtít dočíst a zjistit, jak celý příběh dopadl. 


