
Práce s textem metodou Podvojný deník
(včetně verze pro pokročilé)

Zpracovala: M. Mikulová

J. Lada: Vzpomínky z dětství

Vhodné pro téma obec

Anotace:
Barvitá vyprávění, ve kterých se zrcadlí autorovy vzpomínky na dětství. Líčení dětských 
radovánek, povinností a her ve středočeské vesničce Hrusice na konci 19. století.

V ukázce autor vzpomíná, jak jako malý chlapec prožíval se svými vrstevníky každoroční 
příchod jara. Součástí jeho vyprávění je líčení měnící se přírody i popis tradičních her a 
povinností. Ukázku lze vhodně využít pro nastínění tradic a způsobu venkovského života před 
více než sto lety, cennější pro žáky o to víc, že vše je nahlíženo dětskýma očima.

PŘED ČTENÍM:

„Na obrázku vidíte titulní stránku knihy od Josefa Lady, ze které budeme za malou chvíli číst 
ukázku. Nechte ji teď na sebe na chvíli působit a poté si zapište na papír tři slova, která ji 
podle vás charakterizují, která se vám k ní nejlépe hodí. Můžou to být podstatná jména, 
přídavná jména i slovesa, výběr je jen na vás. Pracujte samostatně.“

Žákům na splnění úkolu poskytneme asi 2 min. Účelem je naladit žáky předem na dobovou 
atmosféru textu, který je pro ně dost časově vzdálený a z jazykové hlediska pro ně může být   
i mírně obtížný. Alespoň několik žáků by poté mělo dostat možnost říci třídě své nápady.



„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.“

* Doporučuji, aby paní učitelka zakreslila tabulku níže na tabuli nebo ji rozdala 
nakopírovanou žákům do lavic. Důležité je zdůraznit, že návrhy komentářů jsou pouze 
doporučující, slouží jako názorná pomůcka, aby žáci lépe pochopili, že ke správnému splnění 
úkolu nestačí vyjádřit jen reakci, ale i popis této reakce!
Čím mladší žáci, tím by mělo být úvodní modelování metody názornější!

CITÁT KOMENTÁŘ

1. MÍSTO V TEXTU
LÍBÍ SE MI TO, PROTOŽE…
JE TO LEGRAČNÍ / SMUTNÉ / 
DIVNÉ/ ZAJÍMAVÉ, PROTOŽE…

2. MÍSTO V TEXTU
NECHÁPU TO, PROTOŽE…
SOUHLASÍM / NESOUHLASÍM 
S TÍM, PROTOŽE…

* VERZE PRO POKROČILÉ:
Pokud žáci již s touto metodou opakovaně pracovali dříve, vynecháme detailní popis práce 
touto metodou (viz výše) a můžeme jim práci s textem ztížit tím, že určíme předem konkrétní 
kritéria, podle kterých budou vybírat 3 místa z textu.
 Nebude to tedy tak, že si vyberou jakékoli místo v textu, které je zaujme, ale vyberou např.
 1 místo, kterému úplně nerozumí, je pro ně zvláštní, obsahuje pro ně neznámá 

slova, potřebovali by ho vysvětlit (to je vhodné k rozvinutí diskuse při společném 
sdílení, žáci si mohou navzájem sdělovat, jak danému úryvku rozumí oni, v případě 
potřeby je paní učitelka doplní --> rozkrýváme takto obtížně srozumitelná místa 
v textu a tím se dobíráme přesnějšího porozumění)



  1 místo, které jim připomnělo nějaký zážitek z vlastního života (může být obtížné, 
ale také vede k lepšímu porozumění textu --> co z textu souvisí nějak i s mým 
životem)

 1 místo, které je pro ně opravdu krásné, zapůsobilo na ně výrazně kladně

„Vašim úkolem dnes bude stejně jako minule vybrat nějaká místa z textu dle vlastní volby. 
Tentokrát však bude tato vaše volba omezená předem danými kritérii. V textu se tedy pokuste  
najít 3 místa.“

1. místo, kterému nerozumíte, je něčím zvláštní, obsahuje pro vás neznámá slova, 
potřebovali byste ho vysvětlit

2. místo, které vám připomnělo nějaký zážitek z vlastního života nebo jinak souvisí 
s vaším životem

3. místo, které vám připadá opravdu krásné, působí na vás výrazně kladně

Popis kritérií sepište určitě NA TABULI. Žáci by měli mít možnost se k zadání v případě 
potřeby vracet.

ČTENÍ:

Ukázka:

Jednou brzy zjara, když jsem zase pásl naše housátka na paloučku
pod lesem, popadla mě touha vykoupat se v blízkém potoce.
Sluníčko mile hřálo a čistá voda tolik lákala k vykoupaní. Vzpomněl
jsem si, jak se to vloni krásně skákalo z břehu do hluboké tůně, a již
jsem se déle nerozmýšlel. Hned byly šaty dole - a hup do vody! Ale
přál bych vám vidět, jak jsem z té ledové vody zase rychle vyrazil na
břeh! Jako by mi tam ne jedna, ale aspoň sto vos vrazilo najednou
žihadla! Chtěl jsem se zase rychle ustrojit, ale tak jsem se zimou
klepal, že jsem nemohl trefit ani do rukávu košile. Běhal jsem tedy
hodnou chvíli jako splašený sem tam po louce, až jsem se zahřál, že
jsem se mohl ustrojit. A stará husa s housaty na mne broulily, jako by
nechápaly, co se s tím klukem pojednou stalo.

Jak jsem vám již pověděl, byl můj otec obuvníkem a mou častou
povinností bylo roznášet nové nebo spravené boty do okolních vesnic.
A nejraději jsem chodil na jaře. Sníh pod paprsky teplého sluníčka
rychle roztával a všude bylo plno vody. Voda v potocích se prudce
valila jako v malé řece, v dálce temně hučela nebo šuměla po zatopených
lukách. Často jsem se musel vrátit domů, protože jsem si netroufal
přeskočit široce rozlitý potok. Ale brzo vody opadly a teplé sluníčko 
rychle vysušilo cesty i pěšiny. A to se to potom vesele vykračovalo 
s botami přes rameno po tvrdých pěšinách mezi mladým, sytě zeleným obilím. 
Nade mnou zpíval vesele skřivánek, ve stráních i v lesích vítali jaro také ostatní 
ptáčkové a ze skupin bělokorých břízek voněly první fialky.

Viděl jsem, jak obilí kvapem rostlo, a nežli jsem se nadál, bylo
vyšší než já a tak příjemně vonělo chlebem, když jsem do něho vlezl
pro modrou chrpu, fialový koukol nebo červený vlčí mák. Křepelka na



vedlejším poli chtěla za to na mne "pět peněz" a dole z louky pod strání
volával na mne pták chřástal. To už také dozrávaly ve stráních na lískách
sladké oříšky a na polích lákaly sladké lusky a baculaté makovice.

To už bývala také pořádná horka a my děti jsme se denně
chodily koupat do Hubáčkovského rybníka. Tam plavaly po vodě
velké a silné dubové fošny a po těch jsme se my kluci často plavili na
druhý konec - do Ameriky. Museli jsme dávat bedlivý pozor, abychom
při té dobrodružné plavbě nepadli do rukou divokým pirátům,
kteří do nás pálili těžkými kulemi z bláta. A sotva jsme jim šťastně
unikli, už jsme se zase museli připravovat na nepřátelské uvítání od
rudých Indiánů. Uz na nás čekali na druhém břehu, pomalováni
červenou hlínou a ověšeni dlouhým listím. Uvítali nás divokým pokřikem,
máváním tomahavky a výhružnými posunky. Tak se bránili
přílivu "bledých tvaří" a hleděli uchránit svá loviště před vypleněním.
A často těrn dlouhým bojům musel udělat konec pan otec Janovský,
který to bral odepjatym řemenem napořád, a tak dostal namydleno
velký náčelník Buvolí oko, admirál Kryštof Kolumbus
i prostý námořník.

Bojovat na suchu bývalo tedy nebezpečné, ale k bitvám na vodě
jsme se teprve nesměli odvážit. Vždyť málokterý kluk uměl plavat,
a to ještě jen tak po "psovském způsobu". Je pravda, ze někteří hoši
i tak přeplavali celý Hubáčkovský rybník, ale trvalo jim to hrozně
dlouho a hřmotu přitom nadělali, jako kdyby tam plaval slon, a ne
malý kluk. Voda přitom vysoko stříkala, jak do ní bil všemi čtyřmi
končetinami, a myslím, že z toho hluku, který takový plavec nadělal,
jistě muselo být nevolno i Hubáčkovskému hastrmanovi.

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 
společné sdílení pomůže žákům ještě lépe pochopit smysl celé jejich dosavadní práce a utříbí 
jejich různé pocity a myšlenky z průběhu četby. Čtení tímto krokem pro mnohé získává smysl 
a mohou zažít něco, co jim třeba jejich rodiny nenabízejí.
Pokud jste se rozhodli zadání ztížit a zadat dětem instrukci, podle které mají podvojný deník 
vytvářet, je dobré myslet na to, aby na psaní dostali dostatečně dlouhý čas.

Nejjednodušším postupem je postupovat v textu chronologicky po odstavcích.  „Kdo si  
vybral nějaké místo z prvního/posledního odstavce? Slovo by postupně měli dostat všichni 
žáci, kteří o to stojí.

Otázka na závěr: 
Bylo pro vás obtížné vybrat místa z textu na základě předem daných kritérií?
Proč si myslíte, že byl úkol pro vás tak snadný/obtížný?
Co nám přináší společné sdílení nad podvojnými deníky?
Máte nějaké návrhy, čím naše čtenářská přemýšlení můžeme obohatit?


