
Příprava plánovaná pozpátku

Vytvořeno v kursu pro Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, kombinované studium, tj. „při zaměstnání“

Vybraný text: 

Carmen Bernos de Gasztold – Modlitby z Archy

Modlitba motýla, Modlitba mravence, Modlitba kouhouta, Modlitba kozy, Modlitba kočky

Pane,
co jsem to jenom...?
Už to mám,
moře květů, slunce,
díky, Pane.
Tvé stvoření je tak hezké!
Ten závan ze záhonu růží...
Co jsem to jenom...?
To kapka rosy skulila se
do náruče rozvitého květu samou radostí.
Už bych asi měl..
Už ani nevím!
To vítr kreslil na má křídla svoje nápady.
Na má křídla, víš...
Co jsem to jenom...?
Už to mám!
Chtěl jsem ti jen, Pane, něco říct: 
Amen!

Pane,
já si chci žít podle svého.
Stačí mi trocha opojení ze svobody, 
až srdce závrať roztančí,
a věneček ze vzpomínek
na vůni vzácných trav.
Ostatně, znáš většího ctitele 
strhující krásy hor,
kde vítr a jarní tání
dává řekám pít?
Berani nechápou nic!
Cpou se trávou do umdlení
a jak tupé stádo
sežvýkají při tom páté přes deváté. 
Já miluji klid nebeských výšin
a nedostupných propastí,
to ticho s hlavou plnou květů, 
jež nikdo nikdy netrhá...
Amen.

Pane,
to vážně jen pro potěchu světa
zůstanu i na věčnosti tím,
kdo všechno vždycky odnáší?
Ano, sbírám všechno, co se může hodit,
a nerad skládám ruce v klín.
Kolikrát jsem musel zůstat zticha,
když nějaký tvůj okouzlující zpěvák přiletěl 
a vybral moje zásoby!
Ve tvé spravedlnosti jsou věci,
které těžko pochopím. .
Odpusť, jsem snad smělý, ale
nestálo by za to něco pozměnit?
Copak věčně budu muset říkat
na tu neslýchanou
bezohlednost druhých
- tak se staň?
Amen.

Jen nezapomeň, Pane,
že slunce probouzím.
Hle, služebník jsem tvůj.   
Důstojnost mé služby však
mě nutí
k trošce toho světáctví a pozlátek. 
Vznešenost zavazuje...
říkává se.
Hle, služebník jsem tvůj.
Jen nezapomeň, Pane,
že slunce probouzím.
Amen.

Pane,
já jsem kočka
Ne snad že bych chtěla 
o něco zvlášť prosit. 
Já nic po nikom nechci. 
Ale kdybys náhodou 



měl na půdě
pár bílých myšek 
nebo trochu smetany, 
věděla bych o někom 
a uměl by to
ocenit!

Počkej, ještě něco, 
nezatratíš někdy
to psí pokolení?
To bych mňoukla i své: 
Amen.

Nosná myšlenka: 

Každý z nás je jiný. Každý máme jinou představu o životě. Každý máme jinou roli, jiné 

poslání. A pro každého je důležité něco jiného. Někomu stačí ke štěstí slunečné ráno, louka 

plná květů, někomu hrnek teplého mléka nebo babiččina bábovka a někdo potřebuje dům, 

drahý mobil nebo si skočit padákem. Každý jsme jiný. 

Cíl: 

1. Žák popíše na základě přečtených básní rozdílnost charakterů a postojů jednotlivých 

zvířátek. Ohs: Ano, to je cíl, a můžete ho žákovi ještě líp přiblížit, když si řeknete, co 

myslíte vlastně tím „popíše“ . Opíše, jak jsou podávány textem (co text říká) – tedy 

vypíše na ř. 28 se říká o panu Z „byl velmi tvrdohlavý“, a na ř.36 se o paní G. říká 

„lákalo ji pití“? 

Anebo míníte tím „popíše“ to, že vyvozuje z toho, co je napsáno v textu, co to

patrně znamená:  „v pasáži o kupování auta pan Z pořád míří na to, aby 

dostal nižší cenu“, a paní G se tam nesoustředí na to auto, ale pořád si 

představuje tu láhev griotky, co má v kuchyni“?

Anebo „popíše“ znamená „žák odvodí rozdíly mezi postavami z toho, jak 

jednají a mluví, pojmenuje jejich projevenou vlastnost a posoudí, kdo se tu 

chová lépe, moudřeji, poctivěji, přínosněji atp.“?

Podle toho, jak rozumíte svému „žák popíše“, pak budou vypadat i aktivity, 

kterými ho chcete k tomu přivést, a důkaz o učení, který má být vidět v tom, 

jak žák splní zadání pro důkaz o učení.

2. Žák najde propojení mezi sebou a povahovými rysy jednotlivých zvířátek. Dokáže 

říct, které zvířátko je mu blízké a proč a naopak, které je mu nesympatické a proč. 

Ohs: Zdá se mi, že tady vlastně má udělat tři úkony: jednak poznat, co má zvířátko a

co žák sám, a zadruhé rozhodnout, co na zvířátku se mu líbí, a pak vyhodnotit, jestli 

mu je „sympatické“ celé. Když chceme, aby se žák uměl rozhodovat o tom, kdo je 

mu sympatický, a nebylo to jenom „pudově“, tedy např. že nespadne do party s 

imponujícím vůdcem, tak ho asi těm krokům máme učit.



3. Žák porovná povahové vlastnosti jednotlivých zvířátek s vlastnostmi a chováním lidí 

ve svém okolí. Ohs: Asi tohle už dělá v předchozím kroku, ne? Myslíte, že to sám od 

sebe v tom 2. kroku neprovedl?

4. Žák charakterizuje sám sebe, jaký je, čemu přikládá důležitost. Ohs: I to už asi 

udělal, když se rozhodoval o sympatičnosti? Abychom zase „nerozkrokovali“ 

normální činnosti moc nadrobno, jako strojkem.

Zadání pro důkaz: Ohs: Ještě se mi zdá, že když dáme dětem ten rastr téhle „básně“, tak 

jim těmi otázkami právě prozradíme, nač měli sami přijít: že záleží na tom, co rád dělá, co 

považuje za štěstí atd. Dalo by se to připravit tak, aby právě ty položky díky četbě Archy 

nalezl, rozpoznal, dal jim jména (nebo pro ně jména vybral z nabídky = dopomoc slabším), a

pak sestavil báseň jen s těmi počty a typy (neříkám „druhy“) slov: kdo, jaký, co dělá, něco, 

co je pro něj důležité, co ne…?

1. Představ si, že si na Arše a chceš si tam najít nejlepšího přítele. Jaký by měl být? Popiš 

ho. Může to být nějaké zvířátko, ale může to být i člověk.

Kdo to je? (jedno slovo)

Jaký je? (dvě slova)

Co rád dělá? (tři slova)

Co je pro něj štěstí? (čtyři slova – může být věta)

Co je pro něj neštěstí? (čtyři slova – může být věta)

Co nedělá rád? (tři slova)

Jaký není? (dvě slova)

Co (nebo kdo) je pro něj důležité? (jedno slovo)

2. Představ si, že si kamaráda našel a chceš mu říct něco o sobě. Zkus napsat podobnou 

básničku, jako jsme četli, kde popíšeš sám sebe, jaký si, co máš rád a co je pro Tebe 

důležité.

Aktivita před čtením: 

1. Stručné úvodní informace na téma Noemova archa (jakési opakování některé 

z předchozích hodin literatury) – učitel sdělí v několika větách. Ohs: Jak to děláte, 

záleží na Vás, opravdu chceme, aby se upevnily potřebné vstupní vědomosti 

(background knowledge) – ale napište si, jak se mají ty vědomosti udržet žákovi na 



mysli – jak to žáci zaznamenají, kam, aby to pak mohli pořád vidět? A máte vědět, ke

kterému místu v Arše bude která vědomost potřebná! Jinak je zase pustí z hlavy a 

příště můžete „informovat“ zase… A koukám, že následující aktivita tohle vše 

pokrývá. Proč jsou dvě?

2. Brainstorming a myšlenková mapa na téma: koho můžeme na Arše najít a co se tam 

děje. Možné návodné otázky (otázky dává ze začátku učitel, ale snaží se postupně 

vyvolat diskusi mezi žáky, výsledky zaznamenává na tabuli formou myšlenkové 

mapy): Ohs: Otázky jsou to dobré – jak je dostanete do žáků? Nebudete je asi jen 

tak házet do hejna. Odpověď si má utvořit každý, ne čekat, až to pár bystrých 

vykřikne. Je to brainstorming, ale to neznamená, že někdo ho nemusí dělat vůbec.

 Kdo jsou obyvatelé Archy? 

 Jak se tam dostali? 

 Co tam dělají?

 Jací jsou? Jsou všichni stejní? V čem se liší? Ohs: Co myslíte tímhle? Přece 

když jsou to zvířátka, tak nejsou stejná. Nebo myslíte na ty páry? A liší se 

tisícem věcí… 

 Co se jim honí v hlavách? O čem asi přemýšlí?  Ohs: Na to by bylo třeba se 

dobře zaměřit, abychom něco vymysleli – museli bychom si představit, jaké 

to tam je, že nejsou na svobodě, že jsou nebo nejsou pohromadě – to sami je

velká aktivita. O co si říct, aby to dětem přineslo výsledek potřebný k četbě 

Archy, a přitom to nezabralo hodinu?

 Na co by třeba mohla myslet taková kočka nebo kohout nebo třeba 

mravenec? Ohs: Vida, když dáte konkretizaci, hned to vidíme líp.

 Chtěli byste tam být? 

 S kým byste třeba chtěli „bydlet v kajutě“? Ohs: Myslíte jako „se slonem, s 

hadem, s čmelákem“? Formulace zadání je důelžitá.

3. Společné zamyšlení se nad výsledkem brainstormingu a podtržení zajímavých 

myšlenek – snaha učitele zaměřit pozornost dětí na body týkající se rozdílností 

obyvatel Archy a jejich myšlení. Ohs: Důležité – ale kdo že podtrhává? Tedy kdo 

rozhoduje? Učí se tu děti, nebo jsou jen vyučovány? Na to pozor.

4. „Pojďme se teď na Archu vypravit, „popovídat“ si s některými obyvateli, zjistit o čem 

přemýšlí a případně si tam najít nejlepšího přítele“. Ohs: To SE MI LÍBÍ JAKO 

VSTUP DO ČETBY. Už u žáků vznikla nějaká zvědavost? Mají své otázky k Arše? 

Kde a kdy je tvořili, a kam si je poznamenali?

Aktivita při čtení: 



Čtení formou řízeného čtení. Žáci dostávají texty jednotlivých modliteb postupně. Básničky  

jsou ve formě pracovního listu, kde jsou otázky k textu. Žáci si v duchu čtou jednotlivé 

modlitby a odpovídají písemně na otázky:

Co si o tomto zvířátku myslíš? Jaké je? 

Co pro něj znamená štěstí?

Je Ti něčím blízké? Čím? Ohs: Pokud nepíšete dětem dopis, píše se „ti“ s malým t.

Je Ti něčím nesympatické? Čím?

Je někdo z tvých kamarádů stejný nebo alespoň podobný tomuto zvířátku? Ohs: A „tvých“ je

s malým t, ano. V dopise však taky s velkým – to děti naučíme i svým příkladem...

Aktivita po čtení: 

1. Učitel vyzve žáky, ať se na základě svých poznámek rozhodnou, které z „přečtených“

zvířátek je jim nejsympatičtější. Ohs: Viz nahoře.

2. Žáci vytvoří skupinky dle vybraného zvířátka. (Pokud si některé zvířátko vybere větší 

skupina dětí, tak ji rozdělíme na menší skupinky, které budou zpracovávat stejné 

zvířátko).

3. Ve skupince si vzájemně sdělí svoje postřehy o daném zvířátku a připraví pro ostatní

společný popis jeho povahy a myšlenek. „Ve skupince si vzájemně sdělte svoje 

postřehy ze čtení. Poznamenejte si, v čem se shodujete případně kde máte rozpory. 

Připravte si pro své spolužáky co jste se o tomto zvířátku z jeho modlitby dozvěděli- 

jaké jsou jeho povahové vlastnosti, proč jste si ho vybrali, čím Vás oslovilo, co je na 

něm zajímavé“.

4. Každá skupinka představí ostatním žákům výsledek své společné diskuse. 

Následuje zadání pro důkaz. Jednotlivé výtvory mohou být nějaký čas (týden) 

vystaveny ve třídě. Na další hodině čtení můžeme tuto aktivitu vyhodnotit a žáci si 

svoje „nejlepší přátele“ založí do svých portfolií. 

Ohs: Nemají to už zadání každý hotové – v předchozích aktivitách to asi udělali?  Ale

vyvěsit a pak si založit, to je dobré!


