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Anotace.
Jedenáctiletý Martin tráví léto kvůli dvojce z chování místo u moře u babičky na vsi. Teď je 
na venkově, kde je pár chalup a jinak nic. Ještěže umí babička tak pěkně vyprávět! Martin 
vydrží donekonečna poslouchat o jejím malém bratrovi, který byl stejný rošťák jako on a 
kterého v Martinově věku zabil blesk. Jednoho dne se Martin vypraví do sousední vesnice a 
uprostřed cesty ho zastihne strašlivá bouře. Hromy burácí,  když tu najednou tmu rozčísne 
ohromný záblesk doprovázený podivným fialovým zářením. Náhle všechno ztichne – jen po 
louce běží k vysokému stromu osamělý chlapec. Martin ho v běsnění živlů zachrání a posléze 
zjistí, že je to Lojzek, babiččin zemřelý bratr. Co se stalo? Martin se ztratil v čase a ocitl se 
v době, kdy babička byla malá. Martinovi se nakonec podaří změnit Lojzíkův osud a tím i 
celou budoucnost.

V ukázce  se Martin plíží do babiččiny chalupy a zjišťuje, že mnoho věcí dříve sloužilo k jiným 
účelům než v současnosti. Ukázky lze využít k srovnání vesnic v minulosti a v současnosti,  
k srovnání způsobu života na vesnicích v minulosti a současnosti.

PŘED ČTENÍM:
ZTRACENI V ČASE

 



Na  tabuli  napíšeme  nadpis  ukázky  Ztraceni  v čase  a  zveřejníme  pro  žáky  vedle  sebe 
postavené dva obrázky výše (forma zveřejnění může být různá; velké obrázky na tabuli, kopie 
obrázků do lavic).

„Za chvíli budeme číst ukázku, která nese název  Ztraceni v čase. Dva obrázky, na které se  
právě  díváte,  nám o obsahu  té  ukázky  mohou  spolu s jejím  nadpisem mnohé  napovědět.  
K tomu  všemu  vám  prozradím,  že  hrdinou  vyprávění  je  jedenáctiletý  Martin  žijící  
v naší době (nedaleké minulosti), který tráví léto u babičky na malé vesničce. Zamyslete se  
teď na chvíli každý sám (dopřejeme žákům asi 3min.),  co se asi  v ukázce odehraje? Jaké 
dobrodružství Martina potká? O svůj nápad se pak podělte s někým ze třídy.“

SAMOTNÉ ČTENÍ:

Ukázka:

Když se konečně ve vesnici rozhostí hluboké ticho, Martin si ulehčeně oddechne. Co teď? Má 
se vrátit? Baryk bude štěkat znovu, to je jasné! A ostatní psi s ním! Vypadá to, že je v každé 
chalupě jeden! Ale zůstat schovaný v křoví taky nemůže! Do rána by tu jistě zmrznul!!
Martin má mokré boty a nohy ho začaly pořádně studit. V tričku a šortkách je mu pěkná zima. 
Opatrně se vyprostí z větví hlohu a po zadku se šoupe strání zpátky dolů k potůčku. Měsíc se 
schoval za mraky, Martin jde víc po paměti, nevidí ani na krok. Slyší jenom zurčení vody, 
která teče pod ním.
Zvolna potůček přebrodí, je to stejně jedno, boty má úplně mokré! Než se chytí planěk plotu, 
rozhodne se, že se do chalupy dostane jinudy, ne přes zahradu, kde má zřejmě Baryk boudu. 
Zkusí to stodolou. Musí doufat, že chalupa z návsi, kam nedohlédl, vypadá stejně jako 
v budoucnosti! Že není nějak přestavěná! Martinovi však nic jiného nezbývá. Musí 
zariskovat! Konečně se dostal nepozorovaně na náves. Jde tiše a neuvěřitelně pomalu, jako 
myška, uprostřed návsi rozpoznává pumpu, ta je tam přece ještě dneska, v roce 2007! To 
znamená, že babiččina chalupa je tamhleta vlevo, s tím bílým štítem... Martin si připadá jako 
zloděj, když se konečně dostane k vratům stodoly. Srdce mu tluče jako o závod. Musí se 
dostat dovnitř! Ve stodole je přece žebřík, který vede na patro! Tam se schová! Co bude dál, 
raději nedomýšlí.

…PAUZA…

 Co se asi Martinovi přihodilo, že se ocitl v noci venku, celý promočený a pátrá 
po babiččině chalupě, kterou jako by vůbec neznal? 

 Jak bude asi ukázka pokračovat? Pokuste se pro své tvrzení nalézt důkazy 
v textu.

Rychle šmátrá po vratech, hledá, kudy by vklouzl dovnitř. Půjdou vůbec otevřít? Konečně! 
Nahmatal petlici, chvíli se s ní hmoždí, než ji otevře. Sláva! Vrata se otvírají! Ale ouha! Jen 
co je otevřel, ozvalo se zabučení. Ohromný ostrý zápach praštil Martina přes nos. Stračena! 
Lojzkova kráva! Okamžitě mu došlo, že stodola sloužila před lety jako chlév! Sloužila ... 
slouží! Martin přesto vnikne dovnitř, překoná všechen strach, a jak viděl u Lojzka, popleská 
krávu po hřbetě a zamumlá: "Neboj, malá, neboj... " Kráva jenom zafuní, pohodí hlavou, 
zatřese řetězem na krku a ztichne. Martin je jako na trní. V chlévě je tma jako v pytli, ať
se snaží sebevíc, něco jako žebřík se mu nahmatat nedaří, i když se tu motá s napřaženýma 
rukama. A to, jak se pořád motá kolem krávy, se mu nelíbí, co kdyby ho kopla? Když narazí 
už poněkolikáté do zdi, svoje snažení vzdá. Udýchaný a unavený si sedne na bobek.



…PAUZA…

 Odvíjí se ukázka podle vašich původních předpovědí? V čem ano, v čem ne?
 Dokážete si představit sebe sama na Martinově místě? Povězte stručně o tom, 

jak byste se asi cítili, někomu ze třídy.

V chlévě je teplo, na Martina jde spaní! Několikrát sebou škubne, jak se leknutím probere 
z mikrospánku. Nemůže tu přece jen tak zůstat! Ráno ho tu najdou! Silou vůle se zvedne a dál 
šmátrá kolem sebe. Najednou nahmatá v rohu místnosti hromadu slámy. Na smrt unavený se 
do ní zahrabe, jak nejvíc může. Ani nevnímá, že ho škrábe do rukou i do nohou, chce se mu 
strašně, strašně spát... Ještě než se propadne do hlubokého spánku, poslední myšlenka patří 
mamince. Tolik by se k ní chtěl přitulit ... 

PO ČTENÍ:
 Můžeme po dočtení ukázky jednoznačně říct, jak se Martin ocitl v této podivné 

situaci, co tomu předcházelo? 
 Vzpomeňte si teď na samý začátek hodiny, kdy jsme s pomocí nadpisu ukázky a 

obrázků předpovídali, o čem by celé vyprávění mohlo být. Shodovaly se v něčem 
vaše původní předpovědi s právě přečtenou ukázkou? Potvrzují nám nějak tyto 
předpovědi, co se Martinovi v ukázce přihodilo?

Umím si představit, že se některé děti nebudou chtít do úkolu nořit. Rozečtou se a 
nedočtou… Východisko vidím v tom, pokud bude mít učitel knihu k dispozici a 
pak ji nabídne k zapůjčení, aby si děti „mezery v příběhu“ mohly doplnit.


