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Rozvodněná řeka přinesla dívce Janě, která si říká Jenny, malého pejska. Našel ho tatínek 
u babiččina domku. Plaváček, jak ho Jenny pojmenuje, si ale svou paničku brzy sám najde. 
Napůl zklamaná Jenny proto uvítá, že může chodit Plaváčka k paní Lauře navštěvovat. 
Vypátrá s kamarádem Sammym tajemství paní Laury a zjistí, kdo byl záhadný Čak? A co se 
přihodí, když do městečka přijede cirkus se třemi papoušky?

V ukázce je pospáno, jak malou vesnici pod městem zaplaví velká voda. Rodina se sice snaží 
co nejvíc věcí předem zachránit, ale všechno odnést někam do bezpečí nemohou. Potom, co 
voda opadne, se do domu vrací tatínek, který se tam narodil. Prostřednictvím textu se děti 
mohou zamyslet na tím, co pro ně znamená rodný dům, jak dalece může lidi zasáhnout 
katastrofa, jako je povodeň, která bere nejen majetek, ale i vzpomínky, jak dalece může být 
člověk spjat s místem, kde prožil část života.

PŘED ČTENÍM:

Využijeme toho, že daná ukázka má výrazný citový „náboj“ (zcela určitě vzbudí v žácích 
nějaké pocity, reakce) a seznámíme žáky jejím prostřednictvím s metodou podvojný deník.

Na tabuli napíšeme následující zadání:

Zamyslete se teď potichu každý sám nad tím, co pro vás znamená byt/dům, ve kterém bydlíte.
Vezměte si kousek papíru a zaznamenejte na něj své bezprostřední nápady. Můžete se 
vyjadřovat ve větách, ale můžete zapisovat i pouze jednotlivá slova, která vás v této 
souvislosti jako první napadnou (např. rodina, bezpečí, atd.)

„Nyní vytvořte libovolné dvojice a své myšlenky a nápady v nich porovnejte. Všímejte si, jak 
moc jsou podobné/rozdílné.“

Pokud již žáci s metodou Podvojného deníku pracovali dříve, přeskočíme následující 
vysvětlovací a modelovací část (kurzíva) a přistoupíme rovnou k samotné práci touto 
metodou.



„Za chvíli budeme číst text. Budeme ho číst potichu, každý vlastním tempem. Nebudeme ho 
však číst jen tak, ale vytvoříme si při tom každý svůj Podvojný deník. A co to ten Podvojný  
deník vlastně je?

Vyjdeme z toho, že každý z vás dostane papír A4. Tento papír si můžete libovolně postavit na 
výšku nebo na šířku a přeložíte si ho na dvě části tak, aby byla oddělena jeho levá a pravá 
část. Po celou četbu budete mít papír spolu s tužkou u sebe, protože do něj budete průběžně 
něco zapisovat. Vašim úkolem bude vybrat si z celého textu 2 místa, která vás nějak zaujmou,  
ta si nejdříve podtrhnete a po dočtení potom doslovně přepíšete do levé části vašeho papíru.
Ta místa mohou být slovo, slova i několik po sobě jdoucích vět. Všechny možnosti jsou 
správné a záleží opravdu jen na vás, co si vyberete. Co bude ale nejdůležitější a nejobtížnější 
zároveň, tento výběr musíte nějak popsat, vysvětlit. Svůj komentář potom zapíšete vedle 
vybraného úryvku do pravé části papíru.

Je možné, že vás v textu zaujmou více než dvě místa, je ale důležité, abyste se nakonec 
rozhodli právě jen pro 2 místa. Zaujmout znamená, že se vám může něco líbit, může vás to 
překvapit, pobavit, ale i zděsit. Důležité zkrátka je, že ve vás to dané místo vyvolá nějakou 
reakci, pocit.

Pro názornější ilustraci vám nyní na tabuli napíšu myšlenku, která v textu oslovila mě.

po lykající most  jako by byl z  perníku – 
Děsí mě ta obrovská síla, která se před ničím 

nezastaví.

V tuto chvíli začnou žáci samostatně pracovat. Text čte každý sám vlastním tempem.

Ukázka:

Stačilo pár propršených nocí a dní a naše poklidná řeka se dočista změnila. Každé ráno i večer 
jsme chodili k jejím břehům pozorovat, jak stoupá. První večer udělal táta značku, ale ráno ji 
nenašel. Udělal tedy druhou, do večera byla pryč. Pak přestal. Do dalšího rána se voda přelila 
přes břeh i přes záhony, do oběda zbořila skleníky. V noci přelezla přes ploty a bylo po 
zahrádkách. Pak chtěla dostoupat až k našim domům, jenže to už se spletla, až k nám se 
nedostala. Ale když jsme ji viděli hučící pod městem, valící se korytem bývalých zahrádek, 
polykající most jako by byl z perníku, uznal i Sammy, že si mé nové jméno opravdu zaslouží.
Až k nám do městečka voda nedosáhla, ale vesnice podél řeky neměly tolik štěstí. V jedné z 
nich, kousek níž po proudu, bydlí moje babička. Její domek je docela daleko od břehu, ale ta 
potvora řeka se k němu stejně dostala.
U babičky jsme byli ještě poslední den, než zavřeli silnici. Vynosili jsme spoustu věcí na půdu 
a co šlo, tak jsme odvezli k nám. Jak ale odvézt záhony jahod a máminých růží? Pískoviště 
s houpačkou? Tátovu udírnu u plotu? A tak jsme jen nevěřícně pozorovali pěnící hladinu, 
která metr po metru postupovala dál, zaplavovala sklepy a zahrádky a nezadržitelně 
pohlcovala všechno, co jí zůstalo napospas. Ani máma nemluvila, a že ta má vždycky co říct. 
Zato táta proklínal naši řeku a celé to počasí, ale já zahlídla, že měl v očích slzy. Vážně, 
opravdové, poprvé v životě.
Babička u nás zůstala dva dny. Neměla však nikde stání. Nemohla ve dne jíst a v noci spát, 
nesnesla pohled na stoupající řeku. Jakmile se voda vylila do polí a bylo jasné, že silnici jen 
tak neotevřou, odjela raději k tetě do Vyškova.



Dost dlouho trvalo, než se počasí trochu umoudřilo. Lijáky přestaly, ze zamračené oblohy 
občas vykouklo sluníčko, vody kolem však neubývalo. Člověk ji navíc měl před očima, i když 
se na ni vůbec nekoukal.
Konečně začala řeka klesat. Pomalu, pomaloučku, moc se jí nechtělo, jako by se jí zalíbilo žít 
si nespoutaná korytem a vysmívat se lidem. Ještě pár dní trvalo, než se táta směl zajet podívat 
k rodnému domku na tu spoušť.
Vyrazil brzy ráno a sám, hned jak silnici otevřeli. Ani jsem se mu nedivila, že už to nemohl 
vydržet. Vždyť on v té vesnici vyrostl a teď mu připadalo, že řeka odnesla i kus
jeho života.

PO ČTENÍ:

Nyní nastává čas, aby se všichni žáci včetně paní učitelky sešli spolu se svými texty a 
vyplněnými podvojnými deníky nejlépe v kruhu tak, aby na sebe co nejlépe viděli a mohli na 
sebe pohodlně vzájemně reagovat. Tato část hodiny je vůbec ta nejdůležitější, protože 
hromadné sdílení pomůže žákům ještě lépe pochopit smysl celé jejich dosavadní práce a 
utříbí jejich různé pocity a myšlenky z průběhu četby.

Nejjednodušším postupem je postupovat v textu chronologicky po odstavcích.

„Koho z vás zaujalo nějaké místo v prvním/druhém/posledním odstavci?“ (prostor dostanou 
postupně všichni žáci, kteří se hlásí se svým příspěvkem)

Paní učitelka by neměla opomenout příležitosti, které se nabízejí k vzájemnému porovnání, 
bez povšimnutí. Např. pokud si vybere více žáků stejný úryvek, měla by zdůraznit různé 
možnosti jeho chápání (jak se liší jednotlivé komentáře, možnost rozvinutí krátké diskuse). 
Paní učitelka by měla vždy respektovat subjektivnost pohledu každého žáka, neměla by 
komentáře klasifikovat jako nevhodné, nesprávné. Tato metoda se používá právě proto, aby 
žáci dostali možnost vyjádřit se zcela otevřeně, bez rizika, že to bude chybné.

Plánujeme-li tuto metodu zavádět do výuky pravidelně, vyzveme žáky, aby své zápisky 
shromažďovali v portfoliu a mohli se k nim vrátit.

Paní učitelka si může při opakovaném zavádění metody do výuky podvojné deníky žáků 
vybrat a opatřit je svým komentářem. Může jít o písemnou komunikaci mezi učitelem a 
žákem. Žáci to mají rádi a jsou zvědaví na to, co vepsal jejich učitel. Mnohem později, když 
je jejich formulační dovednost rozvinutá, se může učitel se žákem domluvit na opravě 
gramatických chyb v jeho komentářích. To by se ale nemělo dít dříve, než se pro žáky stane 
podobná forma zápisu běžná. Formulovat smysluplně a srozumitelně své myšlenky je 
dovednost nelehká a žáci musí mít dostatek příležitostí tuto náročnou dovednost trénovat. 
Teprve po jejím zvládnutí si mohou přidat další cíl – sledování pravopisu.

V rámci závěrečné reflexe hodiny žáci odpovídají na následující otázky:

 Bylo pro vás lehké nebo těžké objevit v textu pasáž, kterou jste si vypsali, a svůj 
výběr zdůvodnit? Proč ano, proč ne?
To se může dít nejen slovně, ale třeba na názorové škále. Dětem řekneme, ať si 
představí, že místností vede přímka. Naznačíme, kde je na ní nula. Vpravo od 



nuly se postaví ti, pro které bylo hledání v textu snadné, vlevo ti, kteří  považovali 
tento úkol za náročný. 
Učitel tak hned uvidí, jak to žáci hodnotí. Někdy se můžeme ptát, proč to bylo 
obtížné a proč minule ne apod. Není třeba se doptávat pokaždé. Mechanického 
opakování se vyskytuje ve škole dostatek, tak je nemusíme množit ve chvílích, 
kdy to nutné není.

 Dovedete si představit, že by se vám stalo něco podobného jako rodině z textu?
      Dokážete si představit, jestli by to nějak změnilo vaše vnímání domova? O co 
byste neradi přišli? Nahlédněte znovu do svých poznámek z úvodu hodiny a povězte 
o tom někomu ze třídy.


