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Anotace.
Daleko na Moravě, uprostřed Valašského království, na malém smetišti nedaleko Vizovic žili 
dva krysáci – Hubert a Hodan – a sádrový trpaslík Ludvík. Bydleli v útulných zásuvkách 
starého šicího stroje s výhledem na vysavač. Žili klidně a spokojeně až do chvíle, kdy se na 
smetišti objevil potkan Eda – dobrodruh z Prahy, který všude byl, všechno viděl a všemu 
rozumí, a hlavně nesnáší klid a nudu. Čtveřice sympatických kamarádů tak rázem zažívá 
mnohá zajímavá dobrodružství.

V ukázce se potkan Eda, aby unikl před nudou, rozhodne, že postaví město a aby toho nebylo 
málo, prohlásí se rovnou za starostu tohoto města. Do své nové role se natolik vžije, že 
okamžitě začne své krysí kamarády Hodana a Huberta otravovat nesmyslnými rozkazy a 
příkazy, rázem s nimi jedná z pozice velké, ale směšné autority. Situace dojde tak daleko, že to 
oba krysáci nevydrží a opouští dosavadní společné bydliště na smetišti, kde Eda nakonec 
zůstává sám. Text je vhodný k objasnění důležitosti kompetencí starosty a ostatních městských 
zastupitelů a k vyzdvihnutí důležitosti přátelství.

PŘED ČTENÍM:

Paní učitelka žákům nejprve položí otázku: Víte, kdo je to starosta?
Otázku žáci promýšlejí nejprve ve dvojicích, potom paní učitelka zapisuje jejich odpovědi na 
tabuli.
Pokud ani po této aktivitě nebude všem žákům jasné, kdo přesně je starosta, paní učitelka 
tento pojem vyjasní. Pro komplexní pochopení ukázky je to velmi důležité.

Poté paní učitelka zapíše na tabuli otázku:
Jaké 2 z následujících vlastností by starosta určitě měl mít?
a pod ni následující výčet různých vlastností:
hodný, bohatý, upovídaný, spravedlivý, rozhodný, hezký, vytrvalý, schopný naslouchat, 
usměvavý, zodpovědný

„ Přečtěte si teď potichu každý sám úkol napsaný na tabuli. Na chvíli se zamyslete a každý 
sám za sebe vyberte 2 vlastnosti (ne více, ne méně), které jsou podle vás pro správné 
vykonávání funkce starosty nejdůležitější. Své rozhodnutí se pokuste zdůvodnit. Až budete mít  
vše promyšlené, podělte se navzájem o své rozhodnutí se sousedem v lavici.“

SAMOTNÉ ČTENÍ:

„Nyní si přečteme text, ve kterém se s jedním starostou potkáme. Pamatujte při čtení na 
vlastnosti, pro které jste se rozhodli, a pozorujte, zda je má starosta z našeho vyprávění.  



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.“

*Otázky, u kterých nejsou jiné instrukce, jsou určeny ke sdílení v rámci celé třídy.

Po prvním křížku:

 Dokážete nahradit zastaralé slovo uštrikovat dnes běžně používaným výrazem? 
Poraďte se nejprve se sousedem v lavici.

 Eda z ukázky trochu popletl jména planet sluneční soustavy. Dovedete ho opravit 
a vyjmenovat názvy planet správně?

 Co se asi v příběhu nyní stane? Budu ráda, když pro svou předpověď budete 
hledat v textu i nějaký důkaz, který vaše tvrzení může podepřít. Povězte o tom 
někomu ze třídy.

Po druhém křížku:

 V právě přečteném úryvku se vyskytují dvě nářeční slova (respektive lidové 
výrazy typické pro oblast Moravy). Jedno má stejný význam jako slovo chlapci, 
druhé znamená zmatení, popletení. Dokážete v textu tato dvě slova objevit? 
Poraďte se nejprve se sousedem v lavici.

 Za koho se prohlásil Eda a co má v plánu udělat?
 Co má podle Edových představ nyní představovat budík, který před chvílí Edu, 

Hodana a Huberta vzbudil

Po třetím křížku:

 Proč Hodan a Hubert opustili své dosavadní obydlí v šicím stroji? (Zde by měla 
paní učitelka žáky motivovat ke komplexním odpovědím --> záměrem je, aby žáci 
dokázali stručně a výstižně shrnout dosavadní děj ukázky).

 Jak se Hodan a Hubert cítí? Lze o tom najít v textu nějaké zmínky?
 Jak bude asi příběh pokračovat? Zkuste najít pro své nápady důkazy v textu. 

Povězte o tom někomu ze třídy, s kým jste si už dlouho o četbě nepovídali.

PO ČTENÍ:

 Proč skončil Edův experiment Město a jeho hra na starostu fiaskem? Jaké 
důkazy pro své tvrzení v příběhu nacházíte? (paní učitelka by opět měla vyžadovat 
komplexní odpověď vycházející z děje celé ukázky. To ale není možné, pokud toho 
děti ještě nejsou schopné. Určitě může paní učitelka děti vyzvat, ať se nad otázkou 
zamyslí, ale děti nejsou v tomto věku schopné analyzovat, zda je jejich odpověď 
komplexní. To v našich školách posuzují paní učitelky a ne vždy to dokážou. Řízené 
čtení napomáhá tomu, aby odpovědi dětí, které se debaty zúčastní, daly dohromady 
ten komplex. Pokud je to pro paní učitelku nedostatečné, může se doptávat.)

 Našli jste u Edy ty vlastnosti, pro které jste se na začátku hodiny rozhodli? 
Zkuste pro svou odpověď najít důkazy v textu. 

 Změnil se po přečtení příběhu váš názor na 2 nejdůležitější vlastnosti starosty? 
Proč ano, proč ne? Povězte o tom sousedovi v lavici.


