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Anotace. 
Pan Pijupupa je velký podivín, ale jinak zcela neškodný člověk. Ke svojí smůle však žije 
v městečku, kde mají za starostu jednoho velmi netolerantního, zákeřného a vypočítavého 
člověka. Ten si vezme do hlavy, že pan Pijupupa ohrožuje dobrou pověst města a neváhá se 
uchýlit ke lsti, která má ubohého nešťastníka dostat do vězení. Text lze využít k vytvoření 
obrazu dobrého a špatného starosty, k pochopení důležitosti morálních kvalit městských 
zastupitelů, k ilustraci důležitosti tolerance. 
 
 
PŘED ČTENÍM: 
 
„Zamyslete se, koho si představíte pod pojmem podivín. Jak takový člověk podle vás vypadá, 
jak se chová, čím vším může být zvláštní? Je ve vašem okolí někdo, koho byste za podivína 
označili?“ 
 

- nejprve 1 min. na individuální promýšlení; poté rozhovor ve dvojicích v lavici nad 
těmito otázkami 

- otázky by měly být napsané na tabuli, aby se k nim děti mohly opakovaně vracet 
- na rozhovor ve dvojicích nechat 3 – 5 min. 
- celou aktivitu ukončit otázkou: „Chtěl by se s námi někdo podělit o své nápady?“(dát 

krátký prostor každému zájemci) 
 

 
SAMOTNÉ ČTENÍ: 
 
„Nyní si přečteme text, ve kterém se s jedním takovým podivínem seznámíme. Všímejte si při 
čtení všech jeho zvláštností a průběžně je porovnávejte s těmi, které jste sami před chvílí 
jmenovali. 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.“ 
 
*Otázky, u kterých nejsou jiné instrukce, jsou určeny ke sdílení v rámci celé třídy. 
 
Po prvním křížku: 
 
 Co je na vzhledu a chování pana Pijupupa divného? Pokuste se shrnout všechny 

jeho zvláštnosti. 
 Jak moc se shoduje/neshoduje obraz pana Pijupupa s vaší původní představou     

o podivínovi? Porovnejte to znovu ve dvojicích v lavici. 
 
 



Po druhém křížku: 
 
 Vyjmenujte tři vlastnosti, které jsou typické pro starostu z našeho textu. Jsou to 

vlastnosti, které by měl mít dobrý starosta? Pokud ne, jaké by to měly být a 
proč? Povězte o tom někomu ze třídy. Své tvrzení opřete o informace z textu. 

 Starosta chce nechat pana Pijupupa zavřít do vězení. Napadá vás způsob, jak by 
to mohl provést? Hledejte pro své tvrzení důkazy v textu. 

 
Po třetím křížku: 
 
 Jak si myslíte, že nyní zareaguje soudce? (Soud vždy hledá nějaký konkrétní 

důkaz, tvrzení starosty musí být nějak dokázáno.) Pokuste se pro svou 
předpověď najít oporu v textu. 

 
 
PO ČTENÍ: 
 
 Překvapil vás závěr pohádky? 
 Jaký je podle vás hlavní smysl pohádky? 
 Kdybyste měli textu přidělit body od 0 do 10, kolik byste mu dali? Proč? 

 
 
 
 
 
 


