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Anotace
Kloboukov je obec, která má špatnou pověst. Proč? Protože "horňáci" ze sídliště a "dolňáci" z 
domků u rybníčku se nemají rádi a dělají si samé naschvály. O jedněch se říká, že jsou lenoši, 
a druhé nikdo nenazve jinak než rváči. A přesto tu vznikne jedno velké klukovské kamarádství 
-  Ferka Cihláře z romského sídliště a Pepy Žilky od rybníčku. A že to kluci nebudou mít 
lehké, je  nasnadě. Jejich kamarádství je  podrobeno několika tvrdým zkouškám -  rozbroji 
dospělých, šikaně Lojzovy party a dalšími spletitými událostmi.

Malý Pepa se stane obětí útoku jen proto, že kamarádí s Ferkem – cikánem. Pepu výrostci  
svážou a jen díky tomu, že ho Ferko najde a osvobodí, se nic horšího nestane. Text se věnuje 
problematice vandalství, rasismu, nesnášenlivosti, ale i věrného přátelství.

PŘED ČTENÍM:

Využijeme toho, že daná ukázka má výrazný citový „náboj“ (zcela určitě vzbudí v žácích 
nějaké pocity, reakce) a seznámíme žáky jejím prostřednictvím s metodou Podvojný deník. 
Práce pro ně bude o to jednodušší, pokud si již vyzkoušeli metodu Poslední slovo patří mě 
(mé zpracování textu Zuzajda a Jurajda od M. Podešvové – Obec kdysi a dnes).

Na tabuli zapíšeme následující otázku:

Vzpomínáte si na nějakou situaci, ve které vám bezprostředně hrozilo velké nebezpečí, a měli 
jste opravdový strach? Kdy a kde to bylo? Jak to celé nakonec dopadlo? Krátce o tom 
povězte někomu ze třídy.

(Jelikož se jedná o dost citlivé téma, je vhodné, aby žáci měli možnost povědět o své 
zkušenosti tomu žákovi ve třídě, kterého si sami vyberou. Sdílení v rámci celé třídy 
nedoporučuji. Cílem je pouze navodit u žáků vzpomínku na podobný pocit, jaký asi zažívá 
Pepa v ukázce.)

Pokud již žáci s touto metodou pracovali, přeskočíme následující vysvětlovací a modelovací 
část (kurzíva) a přistoupíme rovnou k samotné práci touto metodou.



„Za chvíli budeme číst text. Budeme ho číst potichu, každý vlastním tempem. Nebudeme ho 
však číst jen tak, ale vytvoříme si při tom každý svůj Podvojný deník. A co to ten Podvojný  
deník vlastně je?

Vyjdeme z toho, že každý z vás dostane papír A4. Tento papír si můžete libovolně postavit na 
výšku nebo na šířku a přeložíte si ho na dvě části tak, aby byla oddělena jeho levá a pravá 
část. Po celou četbu budete mít papír spolu s tužkou u sebe, protože do něj budete průběžně 
něco zapisovat. Vašim úkolem bude vybrat si z celého textu 2 místa, která vás nějak zaujmou,  
ta si nejdříve podtrhnete a po dočtení potom doslovně přepíšete do levé části vašeho papíru.
Ta místa mohou být slovo, slova i několik po sobě jdoucích vět. Všechny možnosti jsou 
správné a záleží opravdu jen na vás, co si vyberete. Co bude ale nejdůležitější a nejobtížnější 
zároveň, tento výběr musíte nějak popsat, vysvětlit. Svůj komentář potom zapíšete vedle 
vybraného úryvku do pravé části papíru.

Je možné, že vás v textu zaujmou více než dvě místa, je ale důležité, abyste se nakonec 
rozhodli právě jen pro 2 místa. Zaujmout znamená, že se vám může něco líbit, může vás to 
překvapit, pobavit, ale i zděsit. Důležité zkrátka je, že ve vás to dané místo vyvolá nějakou 
reakci, pocit.

Pro názornější ilustraci vám nyní na tabuli napíšu myšlenku, která v textu oslovila mě.

omotaný práde lní šňůrou jako zakuklená housenka – 
Vyvolává to ve mně pocit 

obrovského útlaku, přidušení.

V tuto chvíli začnou žáci samostatně pracovat. Text čte každý sám vlastním tempem.

Ukázka:

DUPOT OKOVANÝCH BOT NA LESNÍ PĚSINĚ
se pořád blížil, a netrvalo dlouho a Pepu dole u potoka obstoupilo pět rváčů Lojzy Krále.
"Tady se s tím cigošem slejzáš, jo? Tak to my si tu s tebou na tu černou hubu počkáme."
"Hlavně kluka nenechte zdrhnout. Mohl by svýho kámoše varovat. Svažte ho a hoďte někam 
do křoví!"
V mžiku ležel Pepa na zemi, omotaný prádelní šňůrou jako zakuklená housenka. Nemohl se 
pohnout, nemohl ani volat o pomoc, protože mu pusu zalepili náplastí.
Dál už si ho pak nevšímali, šli hlídkovat na druhý konec pěšiny směrem k sídlišti. Pepa se 
trochu bál, kdo by se nebál? Ale taky byl trochu rád, že aspoň Ferka nechytili. Ten by od nich 
teprve dostal co proto ...
Náhle docela blízko zašustila tráva, ozvalo se podivně cvaknutí a Pepovi se přímo před očima 
blýskl
VYSTŘELOVACÍ NŮŽ
Kdyby takový nůž držel v ruce někdo jiný, šlo by o život. Ferko však jediným šmiknutím 
přeřízl prádelní šňůru, Pepu rozmotal a špitl mu do ucha:
"Dobrý, Pepane. Ale teď musíme honem!"
A oba kluci se proplížili zadem, jeden nahoru, druhý dolů, a uháněli k domovu.
Lojzova parta vůbec nic nezpozorovala…



PO ČTENÍ:

Nyní nastává čas, aby se všichni žáci včetně paní učitelky sešli spolu se svými texty a 
vyplněnými podvojnými deníky nejlépe v kruhu tak, aby na sebe co nejlépe viděli a mohli na 
sebe pohodlně vzájemně reagovat. Tato část hodiny je vůbec ta nejdůležitější, protože 
hromadné sdílení pomůže žákům ještě lépe pochopit smysl celé jejich dosavadní práce a 
utříbí jejich různé pocity a myšlenky z průběhu četby.

Nejjednodušším postupem je postupovat v textu chronologicky po odstavcích.

„Koho z vás zaujalo nějaké místo v prvním/druhém/posledním odstavci?“ (prostor dostanou 
postupně všichni žáci)

Paní učitelka by neměla opomenout příležitosti, které se nabízejí k vzájemnému porovnání, 
bez povšimnutí. Např. pokud si vybere více žáků stejný úryvek, měla by zdůraznit různé 
možnosti jeho chápání (jak se liší jednotlivé komentáře, možnost rozvinutí krátké diskuse). 
Paní učitelka by měla vždy respektovat subjektivnost pohledu každého žáka, neměla by 
komentáře klasifikovat jako nevhodné, nesprávné. Tato metoda se používá právě proto, aby 
žáci dostali možnost vyjádřit se zcela otevřeně, bez rizika, že to bude chybné.

Plánujeme-li tuto metodu zavádět do výuky pravidelně, vyzveme žáky, aby své zápisky 
shromažďovali v portfoliu a mohli se k nim vrátit. 

Paní učitelka si může při opakovaném zavádění metody do výuky podvojné deníky žáků 
vybrat a opatřit je svým komentářem, případně opravit gramatické chyby v žákově 
komentářích (to by se ale nemělo dít dříve, než se pro žáky stane podobná forma zápisu 
běžná).
Jiná možnost je, že se dětí zeptáme, zda o to již mají zájem. Pokud vidíme, že někomu 
vyjadřování myšlenek nečiní potíže, můžeme se ho zeptat, zdali má zájem o to, abychom mu 
v jeho komentáři chyby opravily. Listy s podvojným deníkem, jejichž autoři už stojí o další 
zdokonalování, mohou opatřit nějakou samolepkou, symbolem. Ta pak učiteli dává znamení, 
že se nemá zabývat jen myšlenkou v komentáři, ale i gramatickou správností vyjádření.

V úplném závěru hodiny by žáci měli dostat možnost vyjádřit se k práci s novou 
metodou.

 Bylo pro vás lehké nebo těžké objevit v textu pasáž, kterou jste si vypsali? Proč 
ano, proč ne?

 Bylo pro vás lehké nebo těžké zdůvodnit svůj výběr?

Pokud žáci s metodou nepracují poprvé, směřujeme závěrečné otázky ke konkrétnímu 
textu a k samotnému průběhu hodiny.

 Utkvěl vám nějaký komentář? Který a proč?
 Převládá ve vás nyní nějaký pocit, který ve vás text zanechal? Smutek? Zlost? 

Soucit? Pochopení? Pokuste se zdůvodnit, odkud tento pocit pramení.


