
Práce s textem metodou Řízené čtení 
 
Rudolf Křesťan: Popelnice 

 

1) Úvod: 

Záměrem práce s vybraným textem je přivést žáky nenásilnou formou k detailnějšímu 

zamyšlení nad tím, jak se měnila problematika odpadů v průběhu naší historie (co bylo 

reprezentativní odpadní složkou v minulosti a co je jí dnes, jak souvisí zvyšující se množství 

vyhozených věcí s rozvíjející se spotřební společností, proč musíme problematice odpadů 

dnes věnovat mnohem větší pozornost než v minulosti apod.). 

 

Přidruženým tématem pak bude malý výlet do světa slovotvorby, respektive motivovanosti 

slov. 

 

2) Práce s textem metodou řízeného čtení: 

 

Před čtením: 
Žákům bude do dvojic rozdán (nebo může být zveřejněn na tabuli) obrázek (viz níže). Žáci se 

ve dvojicích krátce baví o dojmech, které v nich obrázek vyvolává, a odpovídají postupně na 

následující otázky: 

Co vás při pohledu na obrázek jako první napadlo? 

Vzbuzuje ve vás obrázek příjemné nebo nepříjemné pocity? Dokážete vysvětlit proč? 

Obrázek tematicky souvisí s textem, který budeme za chvíli číst. Pokuste se navrhnout, o čem 

bude asi pojednávat. 

 

                 



Samotné čtení: 
 

Každý žák dostane svůj text. Žáci jsou předem upozorněni, že v místech, kde je text přerušen 

křížkem, se zastavíme a chvíli nad textem budeme společně přemýšlet.  

Můžeme to říci například takto: 

Za okamžik si (společně) přečteme text, který nazval pan Rudolf Křesťan Popelnice. Při čtení 

se budeme střídat. Nebudeme ho 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. 

 

Rudolf Křesťan: Popelnice 

 

Po prvním křížku: 

Tato slova (slova by měla být napsaná na tabuli, aby je děti mohly opakovaně číst) 

z přečteného úryvku jako knihovnička, šatna, příborník, prádelník, popelnice jsou 

motivované, to znamená, že se svou formou i významem opírají o jiná slova (tedy kniha, šaty, 

příbor, prádlo, popel). Pokuste se vyjmenovat další takto motivovaná slova, u kterých můžeme 

jednoznačně říci, z jakých slov vznikla. 

„Úkol je to hodně obtížný, ale já věřím, že to nás od pokusu vyřešit ho neodradí. Zkuste se, 

prosím, ponořit do přemýšlení. Nepochybuji o tom, že každý z nás na něco přijde.  

Dopřejeme si minutu (nebo dvě) přemýšlení, aniž bychom u toho mluvili. Nápady však 

můžeme psát.“ 

1 - 2 minuty panuje ve třídě ticho, děti přemýšlí a zapisují si. Ani paní učitelka do práce 

nemluví, protože také sedí a přemýšlí. 

Poté vyzveme děti, ať si ve dvojici řeknou, na co během uplynulé doby přišly. Pak bych se 

zeptala, nač děti přišly a všechny správné nápady bych dopsala na tabuli.  

 

ALTERNATIVA: 

„Pokud si někdo na první úkol s motivovanými slovy netroufne, prosím, aby zkusil řešit druhý 

úkol“: Navrhněte synonymum ke slovu zastydlý. 

 

 

 



Po druhém křížku: 

 

Autor navrhuje přejmenovat POPELNICI jiným slovem, které trefněji vyjádří skutečnost, 

tedy to, co je obsahem popelnice.  Zamyslete se tedy nad tím, co je podle vás v současnosti 

nejčastější odpadní látkou, a na základě toho vymyslete příslušné nové slovo. (zde nejdříve 

Nejdříve by měla proběhnout diskuse a tvoření slova ve dvojicích, teprve potom sdílení 

nápadů s celou třídou; v případě neshod ohledně „nejčastější odpadní složky“ může být ve 

třídě rozvinuta kratší diskuse na toto téma, jednotlivé dvojice hledají argumenty pro své 

stanovisko.) 

 

Po třetím křížku: 

Shoduje se autorův zběžný výzkum ohledně nejčastěji se vyskytující odpadní složky s vašimi 

závěry, učiněnými před chvílí ve dvojicích? 

 

Po čtvrtém křížku: 

V právě přečteném odstavci autor navrhuje několik nových označení, která by mohla nahradit 

zastaralé slovo popelnice. Shoduje se některý z těchto názvů s tím, který jste před chvíli 

vytvořili? Dovedete si skutečně představit, že by se místo jednoho slova popelnice užívalo 

tolik dalších názvů? 

 

Po čtení: 
Dříve tvořil popel, od něhož vzniklo slovo popelnice, zdaleka největší podíl veškerého odpadu. 

Čím to bylo způsobeno a proč už tomu tak nyní není? 

 

Co mohlo autora vést k napsání takového textu? Jaký v něm spatřujete smysl? 

 

 


