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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 narazí Šimsa při venčení svého nového psa na dva velké kluky, jak sáňkují ze stráně 
až přes silnici. Díky včasnému Šimsovu zákroku neskončí kluci pod koly auta, jen sáňky se 
zničí. Pomocí textu lze dětem nastínit, kde všude je vhodné sáňkovat, na co si přitom dát 
pozor, že při sáňkování je třeba dbát na bezpečnost. Text také nabízí pohled na situaci, kdy je 
třeba se rychle rozhodnout a volit mezi menším a větším zlem.

PŘED ČTENÍM:

„V dnešní hodině budeme číst příběh, ve kterém bude hlavní postava volit mezi menším a 
větším zlem. Podívejte se nyní na následující obrázky a zamyslete se potichu každý sám, co si 
vlastně představíte pod pojmem menší a větší zlo.“

Obrázky níže zveřejníme na tabuli nebo rozdáme kopie do každé lavice. Žákům dopřejeme 
1-2 minuty k individuálnímu zamyšlení. Poté dáme žákům příležitost, aby si o svých 
zkušenostech a nápadech chvíli ve dvojici popovídali. Pak přejdeme k četbě textu. 

           



SAMOTNÉ ČTENÍ:

„Nyní už nás čeká četba. Číst budeme nahlas a budeme se u toho střídat. Na několika místech 
se zastavíme a já budu ráda, když mi řeknete, co vás napadá k otázkám, které vám na 
„zastávkách“ položím.“

Od této chvíle až do konce hodiny už probíhá hlasité sdílení v rámci celé třídy. Paní učitelka 
klade na vymezených místech textu otázky a dopřává žákům čas, aby se nad otázkami 
zamysleli. Žáci odpovídají do pléna nebo někdy ve dvojici, podle toho, jaké pokyny dostávají. 
Žáci mohou na sebe i reagovat. Když sdílení nad četbou nevedeme pouze mezi jednotlivci a 
učitelem, ale necháme některé otázka probrat žáky pouze ve dvojici, dáváme žákům najevo 
důvěru v to, že se baví k věci – k položené otázce.

Ukázka:

Dva velcí frajeři

/a jak se Šimsa bál, že jim bude muset zaplatit sáňky/

Se sáňkováním to na sídlišti za moc nestojí. V parku jsou kopečky o málo větší než krtčí 
hromádky a jinde se sáňkovat nesmí. Naštěstí je u školy docela velké kluziště, a tak druháci 
chodili spíš bruslit.
Šimsa ne. Jednak neměl brusle, jednak neměl čas. A když mu chvilka přece jen vybyla, šel 
s Fánkem ven a učil ho čekat. "Tohle musí umět každý pes," tvrdil strejda Žilka.
"Jak mu řekneš ZŮSTAŇ, musí čekat na místě jako přibitý. To není žádné sekýrování! Všude 
s tebou pes nemůže, a kde bys ho pak hledal?"
Žilkovi se to mluví, když má Hafana. Jenomže hafánek Fánek to ne a ne pochopit. Jinak je 
poslušný, ale čeká hrozně nerad. I uvázaný se pokaždé z vodítka nějak vyvlíkne a za chvíli ho 
má Šimsa zase za patami.
Většinou to oba dva brzy přestalo bavit a radši z můstku nad silnicí pozorovali, jak dole jezdí 
auta.
A právě z toho můstku jednou uviděli dva kluky frajery, sáňkovali příkrým svahem až k 
silnici, a přes silnici, a teprve o protější svah se zastavili. Po můstku chodili lidé, kroutili nad 
tím hlavou, ale šli dál. Jen jakási stará babka s pěti taškami se naklonila přes zábradlí a 
zavolala:
"Nechte toho, kluci, vždyť vás zajedou!"
Jenomže oni ji stejně neposlechli.

…PAUZA…

 Co se v příběhu doposud stalo?
 Jak bude příběh podle vás pokračovat?
 Jaké konkrétní důkazy v textu pro své tvrzení nacházíte?

Šimsu napadlo, že by měl aspoň jeden z těch kluků vždycky na můstku hlídat, jestli z druhé 
strany něco nejede. Mimoděk se ohlédl - a úplně v něm zatrnulo. Ze zatáčky se velikou 
rychlostí řítil červený bavorák. A ti dva sáňkaři se zrovna chystali zase nasedat. 
Na vysvětlování nebyl čas.
"ZŮSTAŇ!" poručil Šimsa Fánkovi. Jako blesk seběhl ke klukům a skopl jim sáňky na silnici.
Bylo to na poslední chvíli. Vzápětí kolem zahučel bavorák a ze sáněk zbyla placka.



…PAUZA…

 V přečtené ukázce Šimsa volil mezi větším a menším zlem. Co bylo v tomto 
konkrétním případě menší a co větší zlo?

 Šimsa svým rychlým zásahem zachránil kluky před jistou tragédií. Jaká asi bude 
jejich první reakce? Hledejte pro své tvrzení důkazy v textu.

Kluci zůstali paf, ale hned se vzpamatovali:
"Cos to udělal, blbečku? Ty sáňky nám zaplatíš!"
Povalili Šimsu do sněhu a bušili do něho jako do koberce. Sám proti dvěma neměl žádnou 
šanci...
Roztrhl je až pan učitel Chroust, který šel náhodou kolem. Klukům strašlivě vynadal, byli 
z jeho fotbalového oddílu, a Šimsa se mezitím vytratil. Měl starost o Fánka, aby neutekl! 
Štěně však čekalo na můstku jako přibité.
Cestou domů je oba dohonil pan učitel Chroust a prohlásil:
"Ti dva už si u mě ani nekopnou!"
"Jo, ale co sáňky? Jsou na placku."
"Mohli být na placku i frajeři. Někdy se zkrátka člověk musí rozhodnout jen mezi větším a 
menším zlem."

PO ČTENÍ:
 Jak ukázka končí?
 Očekávali jste takovou reakci od zachráněných kluků a dokážete ji 

pochopit?
 V čem udělali kluci při svém sáňkování zásadní chybu? Jaké z toho plyne 

ponaučení?
 V samém úvodu hodiny jste se zamýšleli nad tím, co to vlastně znamená 

menší a větší zlo. Napadla vás nějaká situace, která by se alespoň trochu 
podobala té z našeho příběhu? Prožili jste takovou situaci na vlastní kůži? 
(zájemci se mohou podělit s celou třídou o svou vlastní zkušenost, nikoho ale 
v tomto konkrétním případě nevyvoláváme)


