
Práce s textem metodou Řízené čtení

Zpracovala: M. Mikulová

G. Rodari: O statečném Cibulkovi

Vhodné pro téma občan
Pro 6. třídu (alespoň základní pochopení problematiky demokratického a totalitního státního 
uspořádání, přestože s těmito cizími termíny v hodině přímo nepracujeme, by bylo pro mladší 
žáky velmi obtížné).

Příběhy odvážného Cibulky a jeho přátel v zemi všemocného knížete Citróna vykreslují boj 
proti panovačnosti, krutosti a hlouposti, který je završen povstáním lidu proti zlému knížeti. 
Příběh je okořeněn poutavým vyprávěním, svérázným jazykem a pohádkovým motivem, kdy 
zde místo lidí vystupuje ovoce a zelenina.

V ukázce dojde k zatčení Starého Cibuláka, který nedopatřením šlápl na palec krutému knížeti 
Citrónovi. Ten jej za to uvrhne do žaláře, kde má strávit celý život a poté tam být i pohřben. 
Jeho nešťastný syn Cibulka si za ním přijde pro radu a Cibulák jej pošle do světa, aby 
studoval darebáky. Cibulka se rozhodne, že se stane poctivým občanem a všechny vysvobodí. 
Ukázku lze využít k pohledu na nedemokratické formy státního uspořádání, jak je v takových 
totalitních vládách lehké člověka zbavit svobody a ovlivnit mínění lidí, děti i zjistí, co je 
poctivý občan.

PŘED ČTENÍM:

Paní učitelka rozdá do dvojic kopii následujícího obrázku (může ho zvětšený zveřejnit i na 
tabuli).

„Prohlédněte si pozorně obrázek. Co vás při pohledu na něj napadá? V jaké situaci se ocitl 
muž z obrázku a co tomu pravděpodobně předcházelo?Podělte se navzájem o své nápady ve 
dvojicích v lavici a dobře si je zapamatujte (můžete si udělat i stručné poznámky).“



SAMOTNÉ ČTENÍ:

Ukázka:

Velký komoří se obrátil k davu s tímto proslovem:
"Nejmilovanější poddaní! Jeho výsost vám děkuje za vaši lásku a za vaši tlačenici. Tlačte se, 
občané, tlačte se ještě více!"
,,Ale vždyť se tlačí na vás!" ozval se Cibulka.
A hned jiná stráž začala sledovat i jeho svým kukátkem a tu si Cibulka pomyslel, že udělá 
lépe, když se ztratí, a proklouzl pod nohama občanů.

…PAUZA…

 Dovedete již z této krátké ukázky odvodit, jak se asi žije občanům v této zemi? 
Jak konkrétně jsou omezováni/kontrolováni?  Zkuste pro svá tvrzení najít 
důkazy  v textu.

Lidé se nejdříve tak netlačili, aby si neublížili, ale velký komoří na ně vrhl takový pohled, že 
se dav začal vlnit jako voda ve džberu. A tlačili se a tlačili, až Cibulák skončil přímo na noze 
knížete Citróna. Jeho výsost měl kuří oka a za bílého dne uviděl všechny hvězdičky na 
obloze, a to bez pomoci dvorního astronoma. Asi deset Citrónků nižšího řádu skočilo jako 
jeden muž na nebohého Cibuláka a navlékli mu pouta.
"Cibulko! Cibulko!" volal stařec, když ho odváděli.
Cibulka byl v tu chvíli daleko, ale dav kolem něho věděl už všechno, ba jak se to v takových 
případech stává, věděl toho ještě víc.

…PAUZA…
 Co podle vás znamená věta: Cibulka byl v tu chvíli daleko, ale dav kolem něho věděl 

už všechno, ba jak se to v takových případech stává, věděl toho ještě víc.
Co už dav věděl? 

 Jaké důsledky to bude mít pro Cibuláka? 
(u této otázky doporučuji delší zastavení; důležité je, aby žáci pochopili obecnou rovinu 
otázky, tedy že ovlivněný dav už dopředu bezdůvodně Cibuláka odsoudil. Za co přesně už 
není podstatné, jde o psychologickou reakci davu. To je pro další pochopení textu 
klíčové.)
 Dovedete vysvětlit, co je to džber? Pokud nevíte, zkuste odvodit, co se se džberem 

dělá, k čemu se používá. Povězte o tom někomu ze třídy. Pokud nevíte, nebo si 
nejste jisti, poraďte se s více spolužáky.

 Každý si nyní potichu přečtěte ještě jednou úvodní část ukázky a pokuste se 
stručně a jednoduše vysvětlit, co chtěl asi autor vyjádřit větou a za bílého dne 
uviděl všechny hvězdičky na obloze, a to bez pomoci dvorního astronoma. Jaký 
prožitek/pocit/stav to popisuje?

"Ještě že ho zatkli, chtěl probodnout Jeho Výsost!"
"Představte si, měl kulomet v náprsní kapse!"
"V náprsní kapse? Ale jděte, to snad není ani možné."
"Copak jste neslyšeli ty rány?"
Rány pocházely ve skutečnosti od ohňostroje, který byl uspořádán na počest knížete Citróna, 
ale lidé se tak poděsili, že se ze strachu před Citrónky rozprchli na všechny strany.



Cibulka by býval chtěl všem říct, že jeho tatínek měl v náprsní kapse jenom špačka od 
toskánského cigára, ale pak si pomyslel, že udělá lépe, bude-li zticha.
Cibulák byl odsouzen do vězení na celý život, a vlastně i na věčnost, protože ve vězení
knížete Citróna byl také hřbitov.
Cibulka ho přišel navštívit a objal ho:
"Ubohý tatínku! Vsadili vás do vězení jako nějakého zločince, mezi nejhorší bandity!"
"Synku, tuhle myšlenku pusť z hlavy," řekl mu tatínek láskyplně, "ve vězení je také výkvět 
ušlechtilých lidí."
,,A co špatného udělali?"

…PAUZA…

 Z čeho byl obviněn Cibulák? Kdo ho obvinil? Co je pro tato obvinění typické a co 
to vypovídá o poměrech v zemi knížete Citróna? Pokuste se být ve svých 
odpovědích na dané otázky co nejvíce konkrétní a opřete svá tvrzení o důkazy 
v textu.
Není třeba žákům položit všechny otázky, můžete vybrat jen některé. 
Pokud chcete získat od žáků hlubší, promyšlené odpovědi, můžete mít otázky 
napsané na tabuli a požádat je, aby si je přečetli a 2 minuty promýšleli. Pak si o 
nich popovídáte.

 Čím se mohli provinit lidé, které Cibulák označuje za ušlechtilé? Jaký mohl být 
v zemi knížete Citróna důvod k jejich uvěznění? Vycházejte z toho, co jsem se již 
z textu dozvěděli.

"Nic. Ale přesto jsou ve vězení. Kníže Citrón nemá rád čestné lidi."
Cibulka se nad tím chvíli zamyslel a zdálo se mu, že pochopil.
"Tak to je vlastně velká čest být ve vězení?"
"Někdy ano. Vězení jsou pro ty, kteří kradou a vraždí, ale od té doby, co vládne kníže Citrón, 
ten, kdo krade a vraždí, je u dvora a do vězení jsou zavíráni poctiví občané."
"Chci se stát poctivým občanem," rozhodl se Cibulka, "ale nechci skončit ve vězení. Raději 
sem jednou přijdu a všechny vás vysvobodím."
"Nedělej si velké naděje," usmál se ubohý stařec. "Nebude to tak lehké."
"Uvidíš, že se mi to podaří."
V tu chvíli vstoupil dozorce Citroňák a oznámil jim, že rozhovor je u konce. 

PO ČTENÍ:
 Cibulka se navzdory poměrům v zemi chce stát poctivým občanem. Jak si 

představujete poctivého občana vy?  Kdo je to poctivý občan? Jaké má vlastnosti 
a co je pro jeho chování typické? Je něco, co podle vás poctivý občan neudělá? 
Popovídejte si o tom s někým ze třídy. Splněný úkol máte ve chvíli, kdy jste 
otázky probrali alespoň s jedním člověkem ze třídy.

 Jak byste charakterizovali zemi knížete Citróna? Jak se zde daří poctivým lidem, 
jaký význam je tu přikládán svobodě a spravedlnosti?

 Vraťte se nyní ve dvojicích v lavici ke svým předpovědím vztahujícím se k 
obrázku z úvodu hodiny. Napadlo vás, že uvězněným člověkem může být někdo 



zcela nevinný, tak jako Cibulák z našeho příběhu? Vytvořte čtveřici s další 
dvojicí a povězte si o tom. 

 Co mohlo autora vést k napsání podobného příběhu? Jaký v něm spatřujete 
smysl? Četli jste již příběh s podobným poselstvím? Nebo jste viděli film, který 
nám něco obdobného ukazuje? Povězte o tom někomu ze třídy. (Poté doporučuji 
sdílení v rámci celé třídy, pochopení skutečného smyslu textu je završením práce 
celé hodiny.)


