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V bajce se konfrontuje způsob života dvou myšek, městské a polní. Městská myška láká svou 
kamarádku myšku z vesnice na opravdové hody bez jakékoli práce, venkovská myška však při 
této návštěvě zjišťuje, že není všechno zlato, co se třpytí, a že hromada vybraného jídla na 
dosah je kompenzována jinými neduhy, kterých je na poli u lesa ušetřena. Pomocí metody 
řízeného čtení můžeme využít ukázku k porovnání typických odlišností života na venkově a ve 
městě, v obecné rovině pak žáky vést k pochopení, že většinou nic není jen černé nebo bílé a 
že každá věc má vždy svůj rub a líc.

PŘED ČTENÍM:

 „Dnes si budeme číst příběh, bajku, o moudré myšce. Jaké vlastnosti by mohla moudrá  
myška mít? V čem by mohla její moudrost spočívat, jak by se mohla projevovat?“
Prvňáci si mohou říkat ve dvojici a pak svá zjištění říkat všem. Starší děti, které už vládnou 
psaním, si mohou zapisovat vše, co je napadne, a pak také sdílet ve dvojici. Na práci bych 
ponechala alespoň 3 – 4 minuty.
Poté si vyslechneme návrhy několika žáků. 

„Já vám dám nyní k prohlédnutí ilustraci, která bajku doprovází. Pozorně si ji prohlédněte a 
zkuste odhadnout, o čem příběh bude.“
Nyní bych rozdala dětem kopie ilustrace. Stačí jedna do dvojice. Nebo bych obrázek 
naskenovala a dataprojektorem promítala na plátno (zeď) tak, aby na ni všechny děti viděly.
Potom bych dala příležitost, aby si děti opět ve dvojici mohly říci, co je napadalo.
Pak: „Chce nám někdo svou předpověď říci?“

SAMOTNÉ ČTENÍ:

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

„Nyní začneme společně číst. Při čtení se budeme střídat. Někdy budu číst já, někdy někdo 
z vás, někdy všichni najednou (jedná se o tzv.chorálové čtení). 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.“

Po prvním křížku:
 Jak si vysvětlujete, že městská myš si dopřává pravidelně hody, zatímco ta polní musí 

o svou obživu tvrdě bojovat? 



 Je možné přemýšlet o tom, které myšce se daří lépe? Lze to vůbec posoudit? Co vás 
k tomu napadá?

Po druhém křížku:
 Jak návštěva u městské myšky probíhá? Co myšky zažívají?
 Proč se vždycky tak vylekají?
 Jak se myšky mají? 

PO ČTENÍ:

 Která ze dvou myší je podle vás ta moudrá? Zkuste své rozhodnutí vysvětlit.
 Vraťte se teď na chvíli ke svým poznámkám z úvodu hodiny. Měli jste se zamyslet nad 

tím, jak si představujete moudrou myšku, jak by se mohla její moudrost projevovat.  
Shoduje se vaše představa alespoň částečně s autorovou představou? V čem ano,  
v čem ne?

 Jaké plyne podle tebe z bajky ponaučení? Zkus ho napsat a pak ho jdi přečíst někomu 
ve třídě, s kým jsi už dlouho nemluvil.

PRO MENŠÍ ČTENÁŘE:
 Podívejte se znovu na obrázek. Kterou situaci z příběhu popisuje?
 Zkus namalovat jinou část příběhu.


