
Práce s textem metodou Čtení s předvídáním

M. Podešvová: Zuzajda a Jurajda

Vhodné pro téma Obec – rozdíl vesnice x město, obec kdysi
Pro 1. –3. třídu

Anotace:
Humorné a současně laskavé vyprávění o malé Zuzance, která tráví celé léto u babičky v 
podhorské samotě na Valašsku. Společně s novým kamarádem Jurou prožívá denně nová 
dobrodružství, ohmatává svět, který jí byl jako pražskému dítku dosud cizí.

V ukázce se děti právě vrátily z výletu do skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, který je tak 
nadchl, že chtějí žít jako předkové, aniž tuší, jaká úskalí je čekají. Babička není proti, a tak 
děti převléká do starého oblečení, vaří jim chudou venkovskou večeři atd. Děti brzy zjišťují, 
že žít tak jako předkové, není nic jednoduchého ani zábavného. Prostřednictvím textu mohou 
děti porovnat život venkovských dětí v současnosti a minulosti. 

PŘED ČTENÍM:

Dopřejte si nyní čas a zamyslete se nad tím, jak asi vypadal život dětí na venkově v minulosti,  
takzvaně za starých časů. Pokuste se vytvořit si co nejkonkrétnější představu – jakým 
činnostem se děti věnovaly, jaké byly jejich povinnosti, jak si hrály, jak chodily oblečeny, jak a 
kde bydlely, co jedly apod. Své nápady si můžete zapisovat. Pracujte ve dvojicích. Výborné 
bude, když přijdete alespoň na tři nápady. 

* Je třeba si uvědomit, že tento úkol je pro děti obtížný. Co jej odlišuje od života ve městě? A 
zde navíc musí přistoupit ještě k dalšímu kroku a to k porovnání rozdílů života na vesnici nyní 
a dříve. Z tohoto důvodu dětem zadání úkolu napíšeme na tabuli, dopřejeme jim dostatek času 
na promýšlení, případně na psaní poznámek (alespoň 5 min.), necháme je pracovat ve 
dvojicích a motivujeme je vhodným obrázkem. Úkol zakončíme společným sdílením, kdy 
nejméně dvě dvojice dobrovolně prezentují své nápady.



Ukázka:

Vrátili se domů autobusem až k večeru. Děti opřekot vyprávějí babičce i dědečkovi své 
dojmy. Zuzka je nadšena:
"Představ si, dědo, že do toho parku přestěhovali celé staré chalupy a všecko, co dřív lidé
potřebovali. Za starých časů bylo všecko o moc hezčí než teď! Proč už nejsou staré časy! 
Chtěla bych taky žít jako předkové!"

…PAUZA…
 Co myslíte, splní se Zuzce její přání žít alespoň na chvíli jako její předkové?
 Co mohlo Zuzku ve skanzenu natolik zaujmout, že by chtěla v té době žít?

Dědeček dlouho poslouchá, poslouchá a potom přikývne:
"Víš co, babičko, když se to Zuzce tak líbí, budeme si všichni společně hrát na staré zlaté 
časy."
Zuzka samou radostí až poskakuje: "Hned teď?"
"Nu dobrá," souhlasí babička. "Svlékněte, děti, šaty, vezměte si ty nejstarší. Zuzka ty plátěné 
a Jura zašívané gatě. Za mých dětských let jsem nikdy lepších šatů neměla."
Zuzka hledí lítostivě na své krásné šatečky s nadýchanými volány, ale Jura jí těší: "To bude 
dobře, hloupá, aspoň nemusíme mít strach, že se umažeme. "
"A střevíčky také schováme," pokračuje babička .. "Já jsem chodila celé léto jen bosky. Nánu, 
knížky a Jurovo auto zamkneme do truhly. Když jsem byla malá, žádné hračky jsme neměli. "
Nad hračkami a knížkami jsou děti chvíli smutné. Babička zatím připravila večeři: sype do 
jedné mísy několik bramborů ve slupce.

…PAUZA…
 Co děti musely začít dělat jinak, aby se přiblížily životu svých předků?
 Co dalšího ještě budou muset dělat jinak? Podívejte se do svých poznámek 

z úvodu hodiny, třeba vám pomohou a hledejte také důkazy v textu.

"Když jsem byla malá, celé dny jsme mívali jen brambory. Uvařím vám k nim šípkový čaj."
Teď se ale Jura vzepře: "Já si nechci hrát na staré časy. My máme s mámou od oběda kus 
kuřete."
A než se Zuzka vzpamatuje, už je pryč.
Ba, je to chudá nedělní večeře. Zuzce se to moc nelíbilo. Třeba dál to bude lepší. Ale babička 
po večeři praví:
"Zítra hned ráno poběžíš na borůvky, pod bučníkem je jich ještě dost. Pak je půjdeš prodat do 
dědiny."
"Sama? A pěšky? A bosa?" hrozí se Zuzka.
"Snad s tebou půjde Jura. Co já jsem se nanosila do dědiny mléka a borůvek a malin na 
prodej, když jsem byla tak velká jako ty!" říká babička. "A teď půjdeme spát. Světlo rozžehat 
nebudeme, elektriku jsme za starých časů neměli a svíčky byly drahé. My s dědou budeme 
spát v jedné posteli, dřív jsme jich víc nemívali."
"Ale děti spaly v kolébce!"
"Ano, malinké. Tak velké jako ty spávaly na seníku nebo na půdě."
Zuzka je bledá a zaražená. Když s babičkou stoupají příkrými dřevěnými schody na půdu, za 
každým trámem už nahlíží temný stín. Na půdě je skoro tma.



PO DOČTENÍ:

 Jak ukázka končí?
 Odhadli jste správně, jak bude Zuzka spokojena s novým životem?
 Jak by se taková změna v životě líbila vám? Chtěli byste být v Zuzčině kůži?
 Co důležitého o životě nám ukázka sděluje?
 Jak si myslíte, že příběh bude pokračovat? Kdo by si ho chtěl dočíst? (pro ten 

případ by mělo být pokračování příběhu k dispozici…)


