
Práce s textem metodou Klíčová slova

Zpracovala: M. Mikulová

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:

Klíčová slova: HRÁT SI, STARÉ ČASY, SVÍČKY, BRAMBORY VE SLUPCE, BOSKY 
(zapíšeme na tabuli)

„Za chvíli budeme číst ukázku, ve které se objeví slova uvedená na tabuli. Tato slova jsou pro 
příběh důležitá. Zamyslete se teď na chvíli, jaký to bude asi příběh? Co se v něm stane? 
Pokuste se stručně navrhnout jeho děj. Pracujte ve dvojicích, dělejte si stručné poznámky.“ 
Žákům, kteří pracují s metodou klíčových slov úplně poprvé, dopřejeme na splnění zadaného 
úkolu alespoň 8 min., jinak by stačilo 5 min. Úkol jim ulehčíme, pokud jim poskytneme 
nějaké vizuální vodítko k příběhu. Dobový obrázek od Josefa Lady (je umístěn na tabuli 
v dostatečné velikosti nebo dáme kopie do dvojic) je může vhodně inspirovat.



Po uplynutí vymezeného času si vyslechneme alespoň čtyři různé příběhy, ostatní žáky, na 
které se v tuto chvíli nedostalo, ujistíme, že příležitost ke sdílení svých nápadů dostanou ještě 
později. Nehodnotíme, jak moc se děti trefily do skutečného obsahu příběhu, to totiž není 
vůbec důležité. Podstatné je, že děti dokáží předvídat příběh a umí si za nabídnutými slovy 
představit příběh. Oceňujeme nápaditost a vnitřní logiku třeba i zcela odlišné verze. V tuto 
chvíli je důležitější, že děti dokáží při použít všechna klíčová slova. To je jedno z pravidel, 
které je třeba před zahájením práce dětem říci. Dále by děti měly vědět, že nemusí dodržet 
pořadí klíčových slov a samozřejmě mohou měnit jejich tvary, skloňovat či časovat.
Pokud příběhy, které děti stvořily, nemají úvod nebo jim chybí zápletka nebo závěr, můžete 
příště, až s klíčovými slovy budete opět pracovat, na to děti upozornit.

SAMOTNÉ ČTENÍ:

Nyní přistoupíme k četbě ukázky. Čteme společně nahlas. Je vhodné, aby paní učitelka asi na 
třech místech četbu přerušila a pomohla žákům uvědomit si, jak se příběh odvíjí, v čem je to 
shodné, podobné, odlišné od jejich původních návrhů. Zde se otevírá prostor i pro ty žáky, 
kteří v úvodu nedostali slovo. K uvědomění docházíme skrze otázky, které míří za text a 
můžou naše přemýšlení posouvat.

* Paní učitelka může například položit následující otázky: Kdo z vás si myslel, že příběh se 
bude odehrávat v současnosti a na staré časy se bude pouze vzpomínat? Odhadli jste správně,  
že se příběh bude odehrávat na vesnici? Takto se ke slovu dostane v poměrně krátkém čase co 
nejvíce žáků, kteří na sebe mohou vzájemně reagovat a rozvinout nad textem zajímavou 
diskuzi.
Některé otázky nepoložte do pléna, ale vyzvěte děti, ať si na ně odpoví ve dvojici. Tímto 
způsobem se totiž zapojí v tutéž chvíli všichni žáci a výuka se stává efektivnější. Někdy se 
pak můžeme žáků zeptat, jaké odpovědi slyšeli.

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!"
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.



"Když jsem byla malá, celé dny jsme mívali jen brambory. Uvařím vám k ním 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 jích 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 jích 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 ČTENÍ:

 Nyní budete pracovat opět ve dvojicích. Řekněte si se spolužákem, se kterým jste 
na začátku hodiny vymýšleli příběh pomocí klíčových slov, jak se vám to 
podařilo, zda jste se verzi J. Lady v nějaké chvíli přiblížili, či jste měli úplně jiný 
příběh.

 Jak se vám příběh líbil?
 Baví vás číst podobné příběhy?
 Překvapilo vás, jak moc jste se s pomocí klíčových slov trefili/netrefili do jeh 

děje? 
 Vybrali byste jiná klíčová slova? 


