
 
 
Práce s textem metodou Předvídání a Řízené čtení 
 
Jitka Molavcová: Pohádka o bezohledném slonovi  
 
1) Úvod: 

Cílem je uvědomění si, že bezohledné chování jedince nebo skupiny má vždy za následek 

utrpení a omezení svobody jiných bytostí, velmi často taky vede k nějakému všeobecnému 

neštěstí nebo katastrofě. Bezohledné chování pohádkové postavy v textu lze přenést na 

mnoho situací, s nimiž se bezprostředně setkáváme v našem každodenním životě. Pomocí 

metody řízeného čtení si mohou žáci lépe uvědomit příčiny a důsledky takového chování, 

v návaznosti na to pochopit důležitost vyvarování se takového jednání, případně nahlédnout 

způsoby, jak se bezohlednému chování ze strany okolí bránit. 

 

U tohoto konkrétního vypravování o bezohledném slonovi se nejvíce nabízí srovnání 

s bezohledným chováním některých řidičů (řidiči TIR, ale i jiní), které se při stále narůstající 

hustotě provozu a neuspokojivém stavu našich silnic stává obrovským problémem a příčinou 

mnoha dopravních nehod s katastrofálními následky. Samotná práce s textem tedy bude 

zaměřena na otevření této problematiky. 

 

2) Práce s textem metodou Předvídání a Řízeného čtení 

 

Před čtením: 
Vstup do tématu, neboli motivační část bude vycházet z životní i čtenářské zkušenosti žáků. 

Žákům jsou postupně položeny následující otázky (nejdříve k tichému zamyšlení, poté ke 

sdílení ve dvojicích a nakonec s celou třídou). 

 

Kdy jste se naposledy setkali s bezohledným chováním? V jaké to bylo situaci? Dokážete 

nalézt a pochopit příčiny takového chování? Kdo byl obětí a jak se asi cítil? (žáci při 

zamyšlení vychází ze své životní zkušenosti) 

* Paní učitelka nemusí nutně položit všechny 4 navržené otázky, naopak vhodným způsobem 

reaguje na konkrétní situaci a rozvíjí vyslovené myšlenky žáků. 

 



Vzpomenete si na nějakou pohádkovou postavu, která se chovala bezohledně?Vyplatilo se jí 

takové chování a jak to s ní nakonec dopadlo? (žáci při zamyšlení vychází ze své čtenářské 

zkušenosti) 

 

Samotné čtení: 
Každý žák dostane svůj text, který je na několika místech přerušen křížky.  

„Za okamžik si (společně) přečteme vyprávění o bezohledném slonovi. Při čtení se budeme 

střídat. 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.“ 

 
Jitka Molavcová: Pohádka o bezohledném slonovi  
 
Po prvním křížku: 

S jakými dalšími projevy bezohledného chování se běžně setkáváme? 

Můžeme takové konkrétní chování očekávat u slona z našeho příběhu a proč si to myslíte? 

(Děti z názvu textu již znají hlavní postavu) 

 

Po druhém křížku: 

Proč bylo pro slona snadné chovat se bezohledně a nenést za to žádný trest? 

Jak si myslíte, že  bude příběh pokračovat? 

Bude slon za své bezohledné chování nakonec potrestán? Jak k tomu dojde?  (nejdříve sdílení 

ve dvojicích, posléze s celou třídou) 

 

Po třetím křížku: 

Jak bojuje mravenec proti slonovu chování?Myslíte, že to bude stačit k jeho nápravě nebo 

mravenec bude muset udělat ještě něco dalšího? 

Dalo by se slonovo chování na cestě přirovnat k chování některých řidičů silničního provozu? 

 

Po čtvrtém křížku: 

Co nakonec přimělo slona, aby své chování změnil? 

Napadají vás nějaké další způsoby, jak mohl být slon za své chování potrestán? 

 

 

 



 

Po čtení: 
Zaujal vás příběh? Proč ano, proč ne? 

Překvapilo vás rozuzlení? Pokud ano, jaký konec jste očekávali? 

Pokuste se vyjádřit v jedné nebo dvou větách, proč je důležité bojovat proti každému 

bezohlednému chování. 

 

 


