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Anotace:
Franta, obyčejný kluk, touží po pejskovi. Pejsek doma však nepřichází v úvahu! Naštěstí 
dostane od kouzelného dědečka baterku, která světlem oživuje úplně obyčejné věci. Třeba 
odhozené plastové láhve, jehličí, klacky, tkaničky nebo špačky cigaret. Jenže to není jen tak! 
O oživlé něco by se měl Franta umět postarat. S pejskem z pet lahve to ještě jde, ale co s 
oživlým chuchvalcem vlasů nebo obrovitánskou housenkou z peřin?

V ukázce najde Franta v parku obyčejnou PET láhev, kterou ale promění pomocí klacíků 
v malého pejska. Díky kouzelné baterce, kterou mu dá podivný stařík, PET láhev ožije a 
Franta má najednou doma malého pejska. Ukázku lze využít objasnění pojmu odpad, kam 
správně odpad patří,  k čemu lze odpad využít atd. 

PŘED ČTENÍM:

Paní učitelka rozdá žákům prázdnou papíry a na tabuli napíše slovní spojení Kouzelná 
baterka. Nevysvětluje, s čím tento pojem souvisí, vše ponechá bez kontextu.

Kouzelná baterka. Napište na papír před sebou to první, co vás v souvislosti s tímto spojením 
napadne. Může to být jedno slovo, slovní spojení nebo věta.

Žákům poskytneme na splnění tohoto úkolu pouze1 minutu. (jde nám o to, aby nad tím příliš 
nepřemýšleli, aby to byl opravdu první nápad).

Teď papír otočte. Za chvíli budeme číst text s názvem Kouzelná baterka. Zamyslete se nyní  
déle každý sám za sebe, o čem takový text asi je. Až budete mít určitou představu, pokuste se 
ji zapsat ve 2-3 větách na papír. Až budete hotovi, vyměňte si své lístečky se sousedem v lavici  
a navzájem své zápisy přečtěte.

Paní učitelka pak žáky vyzve, aby své lístečky dali na stranu, že se k jejich obsahu vrátíme až 
po četbě.

Nyní si přečteme text. Při čtení se budeme střídat. Nebudeme číst obvyklým způsobem. Na 
několika místech se zastavíme a já budu ráda, když mi řeknete, co vás napadá k otázkám,  
které vám na „zastávkách“ položím.



SAMOTNÉ ČTENÍ:

Ukázka:

Franta si moc přál mít nějaké živé zvíře, nejradši koně nebo aspoň psa. Ale maminka
řekla, že to nejde. Kdo by se o psa staral, chodil s ním ven a utíral mu špinavé nohy hadrem, 
až by se vracel domů? A vůbec, pes ve městě je chudák, a o koni už vůbec nebudeme
mluvit. 
Jednou byl zase venku v parku, kluci běhali někde jinde, maminka si zrovna s někým povídala 
a Franta byl sám a nudil se. Našel v křoví odhozenou láhev od limonády a napadlo ho, že 
vypadá trochu jako tlustá housenka. Kdyby se jí přidělaly nožičky... sesbíral ještě pár klacíků 
a zkusil to. Dva malé lístky přilepil žvejkačkou, a mělo to i oči.
"Jak se jmenuje?" zeptal se ho někdo. Franta se lekl. Otočil se a uviděl malinkého ohnutého 
dědečka. Byl jen o kousek větší než Franta, měl bílé fousy, placatou čepici a špinavý kabát 
skoro až na zem. "Povídám, jak se jmenuje?"

…PAUZA…

 Co si myslíte, že se v příběhu stane dále? Zkuste se nad tím, každý sám zamyslet 
a také zapátrejte v textu po důkazech, proč si to můžete pomyslet. Najít pro svou 
předpověď důkaz v textu je náročné, ale dobrý čtenář to umí. Pojďme se o to 
pokusit.
Nyní dejte dětem 1 – 2 min. na promýšlení a pak je vyzvěte, aby se o své 
předpovědi podělili se spolužákem.

"Co?" řekl Franta.
"To tvoje zvíře přece," řekl dědeček. "Copak to nevíš?"
"Ještě jsem o tom nepřemýšlel," přiznal Franta.
"Tak na to zkus přijít," povídá dědeček, "a když řekneš správné jméno, něco ti dám."
Franta se díval na zvíře. Bylo tlusté, vypadalo dobrácky a trochu ospale. Ale na těch 
nožičkách by možná mohlo docela rychle běhat.
"Já bych mu říkal Petalík," zkusil to, "protože jsem vždycky chtěl mít pejska. Ale máma mi to 
nechce dovolit."
"To by mohlo být," souhlasil dědeček. "Tak hele!"
Sáhl do kapsy a podal Frantovi úplně mrňavou baterku.
"To je kouzelná baterka. Když s ní na něco posvítíš, ožije to. Ale pozor! Pak se o to taky 
musíš starat, tak si dobře rozmysli, než ji rozsvítíš!"
A zmizel.
"Franto! Kde jsi?" volala maminka.
Franta schoval Petalíka do křoví, baterku do kapsy a běžel za ní. 
„Už musíme domů,“ řekla maminka.
"Ale já tady mám psa," řekl Franta.
"Franto!" rozzlobila se maminka. "Kolikrát jsem ti říkala, že psa mít doma prostě 
NEMŮŽEME. "
"Ale to není živý pes," vysvětloval Franta. "Počkej chvilku." A běžel ke křoví a přinesl 
Petalíka. Maminka už se chtěla zase zlobit, ale když viděla, jak se Franta smutně tváří, 
vzdychla jenom: "Tak dobře." A Petalík směl domů.



…PAUZA…
 Co se v příběhu doposud stalo? 
 Jak bude příběh asi pokračovat? Využije Franta kouzelnou baterku a oživí 

plastového pejska? Bude to šťastné rozhodnutí?
 Zkuste svá tvrzení/předpovědi opět opřít o text.

Své nápady řekněte alespoň jednomu spolužákovi.

Franta mu udělal pelech ve svém pokoji a přemýšlel, jestli má zkusit kouzelnou baterku. Moc 
dědečkovi nevěřil. Ale co kdyby? Počkal, až maminka začne chystat večeři, a namířil baterku 
na Petalíka v pelechu. Napřed se nedělo nic, ale najednou Petalík zamrkal, protáhl se, 
vyskočil na nohy, zavrtěl ocáskem a olízl Frantovi nos.
"Mami!" běžel Franta do kuchyně. "Ono to fakt funguje!"
Mamince vypadl z ruky talíř a vyskočila na židli. "Co to je?" křičela. "Vždyť je to živé!"
"No právě," radoval se Franta. "To je můj Petalík! My jsme odted'ka kamarádi."
"Ale co to žere? " volala maminka za židle. "A není to nebezpečné?"
Petalík zavrtěl ocáskem, postavil se na zadní nohy a stáhl z kredence prázdný mikroténový 
pytlík. Spolkl ho, jen to zašustilo. Ještě vyhrabal z odpadkového koše kelímek od jogurtu a 
taky ho schroustal. Potom se zatvářil spokojeně.
"Vidíš, mami, že je hodný," uklidňoval maminku Franta. "A žere plasty! Nebudeš muset
vynášet koš!"

Petalík udělal zamyšlený obličej a pak z něj vypadl úplně malinký plastový bobek .
Kutálel se po podlaze k Frantovi. Franta ho smetl na lopatku a vyhodil do smetí. Maminka
slezla ze židle a opatrně si šla Petalíka prohlídnout blíž. Petalík zavrtěl ocáskem a podal jí
packu.
"Ale budeš mu utírat nohy, aby nenašlapal, " řekla maminka, a z toho Franta poznal, že u nich 
Petalík může zůstat a že má konečně SVOJE VLASTNÍ ŽIVÉ ZVÍŘE.

PO ČTENÍ:

 Jak ukázka končí?
 V čem byl oživený Petalík výjimečný a jak mohl být užitečný v domácnosti?

„Nyní se vraťte ke svým lístečkům, na které jste zaznamenali své prvotní představy o spojení 
kouzelná baterka a o příběhu s takovým názvem. Už jste si každý přečetli nápady svého 
spolužáka v lavici, nyní je společně ve dvojicích porovnejte a zhodnoťte, jak moc byly nebo 
nebyly odlišné od skutečného příběhu. Dokázaly byste na jejich základě příběh převyprávět, 
něco v něm změnit, vymyslet úplně jiný?“ 

Na tomto závěrečném úkolu pracují jednotlivé dvojice samostatně, záměrem je uvědomit si, 
jak se původní představa může lišit od té konečné a že může existovat vždy několik různých 
příběhů na jedno téma. Sdílení v rámci celé třídy není nutné.


