
Práce s textem metodou Čtení s předvídáním 
 
Čtenářské dovednosti: předvídání, shrnování, hledání souvislostí  
 
 
Hana Doskočilová: Šimsa 
 
Vhodné pro téma Vandalství  
Pro 1.-3. třídu 
 
Anotace: 
Šimsa je docela obyčejný kluk. Žije jen s dědečkem, který je na invalidním vozíku. Přesto je 
Šimsa veselý kluk, s kterým je legrace. Umí vymýšlet překvapení a k tomu ještě dělá dobré 
skutky a přitom o tom ani neví. Malý prvňák tak svými činy leckdy předčí i velké kluky.  
 
V ukázce někdo pomaluje zeď na klukovském školním  záchodě nápisem Cikáni kradou. Není 
až tak důležité, kdo to udělal, ale jak se k tomu třída postaví. V ukázce se třída dohaduje, jak 
s tím naloží. Text lze využít k objasnění (diskusi nad pojmy) pojmů vandalismus, rasismus, 
kolektivní odpovědnost 
 
 
PŘED ČTENÍM: 
 
„Promyslete si, co všechno si představíte pod slovním spojením „ošklivý nápis“. Co podle vás 
může být takovým nápisem? Zkus si také promyslit, proč nějaký nápis považujeme za ošklivý.“ 
 

- nechat alespoň 1 min. na individuální promýšlení; pak rozhovor ve dvojicích nad 
těmito otázkami 

- otázky by měly být napsané na tabuli, aby se k nim děti mohly opakovaně vracet 
- na rozhovor ve dvojicích nechat 3 – 5 min. 
- Poté: chtěl by nám někdo svůj názor říci? Vyvolala bych max. 3 žáky. 

 
„Nyní budeme číst text, ve kterém se o jeden ošklivý nápis také jedná. Nebudeme ho číst jako 
obvykle. Na některých místech vás zastavím a společně budeme mluvit/psát o tom, se 
v příběhu stalo a ještě stát může.“ 
 
 
Ukázka: 
 
Ošklivý nápis 
 
A jak se Šimsa Ferky zastal! 
 
Na klukovských záchodech v prvním patře se jednoho dne objevil nápis přes půl zdi: CIKÁNI 
KRADOU! 
Pana školníka z toho div neranila mrtvice. Vždycky měl školu jako ze škatulky, a najednou 
tohle! Rozběhl se pro paní ředitelku, aby na vlastní oči viděla tu spoušť. 
"Panebože, kde se to v těch dětech bere?" vzdychla paní ředitelka. 
 
 

… PAUZA … 
 



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

 
 
A začalo velké vyšetřování... 
Samo sebou že se nic nevyšetřilo. Kdo dokáže napsat na čistou zeď takovou špinavost, ten se 
přece nepřizná! A nápis na zdi strašil už třetí den. 
"Nevěřím, že to psal někdo z naší třídy," řekla prvňákům paní učitelka. ,,Ale stalo se to u nás 
ve škole, dokonce na našem poschodí, takže na nás na každém zůstal kousek ostudy. Proto 
navrhuji, abychom se složili, každý dáme korunu, pan školník koupí barvu a tu zeď znovu 
vymaluje. Kdo je pro?" 
Nastalo hrobové ticho. 
"I holky? To není správný," jako první se ozvala Dáda. "Bylo to přece na klučičím záchodě!" 
"Já též nezaplatím," prohlásil Ferko. "Však su Cikán, teda Rom, tak bych o nás nepsal tyto 
sprostoty." 
"Copak my to psali? My to taky nepsali!" volali kluci jeden přes druhého, a ve třídě to 
najednou vypadalo jako někde na trhu. 
 

… PAUZA … 
 

 Co se v příběhu stalo? 
 Co si myslíš, že se stane teď? Myslíš, že navrhne paní učitelka jiný postup? 
 Zkus najít pro své nápady důkazy v příběhu. 

 
 

Jenom Šimsa vstal a mlčky sáhl do kapsy. Z přesně odpočítaných peněz na mléko a rohlíky 
vzal korunu a odnesl ji paní učitelce. 
"Tobě to připadá spravedlivý?" podivil se Roman. 
"Ne," broukl Šimsa nevrle. ,,Ale co tady Ferko? Je Cikán, a nekrade. Tak proč má na tu 
čmáranici koukat?" 
"No jo, jenomže oni někteří z nich fakticky kradou!" vyhrkl Zdenda. 
"My zase někteří píšeme po zdech sprostý nápisy!" odsekl Šimsa a šel si sednout zpátky do 
lavice. 
Chvíli se nedělo vůbec nic. Až potom se začala trousit koruna za korunou. Nakonec dali 
všichni, dokonce i holky! I Ferko dal. 
 
PO DOČTENÍ:  
 
 Jak ukázka končí? 
 Odhadoval jsi takový závěr? 
 Proč si myslíš, že paní Doskočilová tento příběh napsala?  
 Kdybys měl ukázce přidělit body od 0 do 10, kolik bys jí dal? Proč? 


