
Práce s textem metodami Čtení s předvídáním a Řízené čtení 
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V. Steklač: Boříkovy lapálie 
 
Vhodné pro téma Odpady 
Pro 4. –6. třídu 
 
Anotace: 
Bořík, Čenda, Mirek a Aleš – to je holešovická parta kluků, která do všeho strká zvědavě nos. 
Kluci by se rádi proslavili jako detektivové a teď dokonce budují vlastní klubovnu, kterou 
pojmenují Haraburďárna. A vyvstává kolem toho celá řada dalších problémů: například kdo 
se stane vůdcem? A jakkoli si holek moc nevšímají, tentokrát rozhodne o vůdcovství jejich 
holčičí kamarádka Růženka.  
 
V ukázce kluci shánějí starý papír, aby se jejich třída stala nejlepší sběrnou třídou. Při tom 
ale narazí na železné šrouby na nádraží, které se tam, dle kluků, jen tak povalují. Kluci vše 
naloží a odvezou do sběrny. Poté se ukáže, že ukradli šrouby do pražců. Kluci se ale ke 
krádeži nepřihlásí a jejich třída se díky nim stane nejlepší sběrnou třídou. Ukázku lze využít 
k tématu o odpadech – co jsou odpady, kde všude je možné odpady najít, kam s nimi, co je 
odpad a co už soukromý majetek, čím vším mohu sběrem odpadu prospět atd. 
 
 
PŘED ČTENÍM: 
 
Paní učitelka zveřejní následující sadu obrázků (na tabuli, kopie do lavice). 
 
„Prohlédněte si pozorně následující tři obrázky. Představte si, že všechny tyto věci najdete na 
zdánlivě opuštěném místě, ale ne v bezprostřední blízkosti popelnic. Budete je všechny (nebo 
některé z nich) považovat za odpad, který už nikdo nepotřebuje? Nebo spíše usoudíte, že je to 
něčí majetek, který tu zůstal odložen? Vzali byste takové věci v případě potřeby do sběru, 
nebo byste si mysleli, že na to nemáte právo? Povězte si o tom navzájem ve dvojicích v lavici 
a zkuste své rozhodnutí zdůvodnit.“ 
 
 
 

 
 
 



SAMOTNÉ ČTENÍ: 
 
„Nyní si přečteme příběh, ve kterém je parta kluků postavena před podobný problém, nad 
kterým jsme se právě zamýšleli. Text nebudeme číst zcela obvyklým způsobem. V textu se 
nachází místa přerušená pauzou, na kterých se zastavíme, a s pomocí určitých otázek budeme 
nad textem hlouběji přemýšlet.“ 
 
*Otázky, u kterých nejsou jiné instrukce, jsou určeny ke sdílení v rámci celé třídy. 
 
 
Ukázka: 
 
Učitelka přišla do třídy hrozně ustaraná, zavolala ke stupínku sběrovou referentku 
naší třídy a zeptala se, jak na tom s tím sběrem jsme. Potom zoufale pokývala hlavou. 
"Jistě čtete noviny. Financování škol ze státního rozpočtu není samospasitelné. Záleží na 
každém z nás. I na sběru. Čtrnáct kilo, a už máme pomalu konec měsíce. Budeme poslední a 
bude to ostuda.“ 
Potom přišel do naší třídy pan ředitel: "Čtrnáct kilo, to je ostuda. Myslím, že vaše třída bude 
v soutěži poslední. Už máme pomalu konec měsíce a vy si neuvědomujete, že to všechno 
děláte pro sebe. Vždyť z výtěžků sběru by naše škola chtěla zřídit kosmetický salón pro starší 
žákyně a kuřárnu pro starší žáky." 
Miroslava honem řekla, že to ještě doženeme. 
"To jsem velice zvědav," řekl pan ředitel a nechal po třídě kolovat vlaječku s nápisem: 
Nejlepší sběrná třída - náš příspěvek k samofinancování ekonomické reformy. 
"Taková krásná vlaječka," řekl smutně náčelník, "a vy budete nejhorší z celé školy!" 
"Slibte mi," řekla třídní, "že do soboty to dáme do pořádku.'" 
Začali jsme křičet, že to do pořádku dáme, protože máme Miroslavu Drábkovou rádi. Po škole 
jsme sice chtěli jít hrát fotbal, ale Mirek řekl, že fotbal se hrát nebude, a i kdyby se celá třída 
na sběr vykašlala, my čtyři nesmíme naši třídní zklamat. 
 

…PAUZA… 
 Co jsme se z textu zatím dozvěděli? Pokuste se informace stručně shrnout. 
 V ukázce se mluví o náčelníkovi, ale v přeneseném významu. Kdo je v tomto 

případě jako náčelník označen a jaký to má smysl? Povězte o tom někomu ze 
třídy. 

 
"Správně," řekl Aleš a připadal si hrozně důležitě. 
Čenda suše podotkl, že si starý papír nemůže vycucat z prstu a že by rád věděl, kde Aleš          
s Mirkem chtějí ten sběr sehnat.  
"Nejdřív obhlídneme terén," řekl Mirek. "Každý zvlášť se půjde kouknout, kde by se dal 
nějaký papír sebrat nebo sehnat, a za čtvrt hodiny se tady před hřištěm zase sejdeme." 
"Výborně!" zařval Aleš, až jsme se všichni lekli. 
Honem jsme se rozešli. Čenda k samoobsluze, Aleš do parku, Mirek na náměstí a já na 
nádraží. Bubenské nádraží bylo dost prázdné, protože u nás jezdí hlavně nákladní vlaky, a 
nikdo si mě nevšímal. Žádný papír jsem sice neviděl, jen na nástupišti leželo pár kelímků od 
limonády a sáčky od bonbónu, zato vedle skladiště se válely zrezavělé železné šrouby. Vrátil 
jsem se před hřiště první a ti tři přišli společně. 
"Tak co?" zeptal jsem se Mirka. 
Mirek zahanbeně přiznal, že žádné větší množství starého papíru nikde neviděl, leda v koších 
na odpadky. 



"Ty koše si běž vybírat sám," ušklíbl se Čenda a Mirek se ho hned zeptal, jestli on, Čenda, ví 
o něčem lepším. 
Čenda zavřel pusu a radši mlčel. 
"Já měl smůlu ," vzdychl Aleš. "Měl jsem vyhlídnutou hromadu papíru , ale jeden chlápek mi 
to překazil." 
"Jak to?" zeptal se Mirek. 
"No," řekl Aleš, "v parku na lavičce seděl chlap a čet děsně tlustý noviny. Pánové, nelžu, ty 
noviny vážily určitě nejmíň kilo. Tak jsem k němu šel a zeptal jsem se, jestli by mi ty noviny 
nedal, když už je stejně čte na poslední stránce.. .No a ten chlap mi je nedal, " řekl smutně 
Aleš. 
Zůstal jsem jenom já. 

…PAUZA… 
 Ještě jednou si pozorně přečtěte, na jaká místa se Bořík, Čenda, Mirek a Aleš 

vydali hledat starý papír. Proč si vybrali právě tato místa? Kdybyste dostali 
stejný úkol, na jaká další místa byste se ještě vypravili a proč? Porovnejte své 
nápady se sousedem v lavici. 

 Co si myslíte, že se nyní v příběhu stane? Jaké důkazy pro své tvrzení v textu 
nacházíte? 

 
Řekl jsem klukům, aby neztráceli naději, protože můj orlí zrak zjistil kořist. A pověděl jsem 
jim o těch šroubech na nádraží. 
"Bořík má pravdu ," pokýval uznale hlavou Mirek. "Proč bysme vlastně měli shánět starej 
papír, když železo je těžší a bude víc vážit." 
"No jo," řekl Aleš, "ale jak ty šrouby odtáhneme do sběrny?" 
Čenda řekl, že to nebude žádný problém, protože může přivézt z domova kočárek.  
Přijeli jsme s kočárkem na nádraží a začali nakládat železný šrouby. Nikdo si nás nevšímal a 
každý šroub vážil nejmíň půl kila. Naložili jsme kočárek až po legrační stříšku s bílejma    
krajkama a Čenda kolem nás pořád poskakoval a křičel, abychom dávali pozor a nic neodřeli. 
Do sběrny, která je na kopci za naší školou, jsme museli kočárek tlačit všichni čtyři.  
"Co to vezete?" vykulil na nás ve sběrně oči pán od váhy, protože neviděl napřed ty šrouby, 
ale jen fungl nový kočárek a nás, jak strašlivě hekáme. Vysypali jsme šrouby na váhu, ten pán 
si to zkontroloval a řekl, že jsme pašáci, protože ty šrouby vážily šedesát kilo. 
Aleš kasíroval a pak navrhl, že bychom se v cukrárně mohli zastavit na malé občerstvení. 
Tak jsme zajeli s kočárkem k cukrárně a Čenda dostal o dvě laskonky navíc, aby nebrečel, že 
jsme trošku poškrábali kočárek. 
 

…PAUZA… 
 Myslíte, že se kluci rozhodli správně, když si bez přemýšlení odvezli všechny 

železné šrouby, které našli v blízkosti skladiště? Proč ano, proč ne? Své 
přesvědčení se pokuste zdůvodnit. 

 Bude mít jejich rozhodnutí nějaké důsledky? Jaké by mohly být a jak se k nim 
kluci postaví? Povězte o tom někomu ze třídy. 

 
Když jsme posvačili, řekl Mirek, že šedesát kilo je sice hodně, ale že si všimnul, že těch 
šroubů je na nádraží mnohem víc. Takže bychom si mohli vydělat i na biják a jít večer na 
grotesky. Všichni jsme byli pro, kromě Čendy, který měl strach o kočárek, ale nakonec se 
nechal přesvědčit.  Takže jsme nakonec do sběrny tlačili kočárek ještě třikrát. Bylo to na nás 
vidět. Byli jsme zpocení a zmazaní. Bylo to vidět i na kočárku. Byl poškrábaný a kolečka se 
mu rozjížděla do stran. Taky jsme trošku nabourali střechu se směšnými bílými krajkami. 
Ale večer byla legrace.  



A ve škole byla velká sláva. Nejdřív pan ředitel ve školním rozhlase oznámil, že všem žákům 
školy zakazuje chodit na bubenské nádraží, protože tam nějací uličníci ukradli šrouby na 
pražce, a potom slavnostně vyhlásil nejlepší třídu ve sběru. Byla to naše třída a nejlepšími 
sběrači jsme byli my čtyři. 
Miroslava Drábková nám dojatě poděkovala a řekla, že je ráda, protože jsme ji nezklamali. 
Byla to velká sláva a sám náčelník nám předal vlaječku. 
 
 
PO ČTENÍ: 
 
 Překvapil vás závěr ukázky? Pokud ano, jaký jste čekali? 
 Vzpomeňte si teď na naši úvodní aktivitu před čtením, kdy jste se rozhodovali, 

zda věci z obrázku byste považovali za odpad nebo spíše za opuštěný majetek. 
Viděli to kluci z naší ukázky stejně jako vy a jak to souviselo s tím, jak se 
nakonec zachovali? Povězte si o tom navzájem ve dvojicích v lavici. 

 Proč asi autor do své knihy zařadil takovou zápletku? Plyne z ní nějaké 
ponaučení? Jaké? Povězte o tom někomu ze třídy. (Na úplný závěr hodiny je 
vhodné sdílení této otázky v rámci celé třídy. Svůj názor by měli sdělit alespoň tři 
žáci, ostatní by měli dostat prostor na ně reagovat.) 

 
 


