
 
 

„Školní čtenářské kluby na 2. st. základní školy“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589. 

Projekt je financován v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státním rozpočtem ČR. 
 

 

Čtenářská lekce – rozečtení knihy s předvídáním  

 

ŘVI POTICHU, BRÁCHO Ivona Březinová 

 

Tato kniha ukazuje čtenáři, co přináší soužití s někým, kdo je jiný než ostatní. 

Kdo má svůj svět a v něm svoje vlastní pravidla, která se nesmějí porušit. Takový 

je Jeremiáš, autista, který připravuje horké chvilky své sestře, dvojčeti Pamele, 

a mamince, která se svými dětmi zůstala sama. Obě dělají vše pro to, aby se 

Jeremiáš měl dobře a byl spokojený. Ne vždy se jim to však podaří. 

 

Cíl:  

 seznámení s novou knihou tak, aby zaujala 

 rozečtení nové knihy 

 předvídání 

 

Pomůcky: 

 zabalená kniha 

 tabule, fixy 

 

Postup: 

Aktivity před četbou: 

1. Knihu zabalit tak, aby nebyl vidět její název. 

2. Přiblížení a postupné představení knihy pomocí otázek a předvídání. 

 Každá kapitola má svoji barvu – PROČ?   

 Je jich 7 – PROČ? 

 Vše zapsat na tabuli VLEVO 

 

3. Ukázat obal knihy, napsat název Řvi potichu, brácho VPRAVO   
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 proč má brácha řvát potichu – sepsat všechny reakce 

 

Aktivity při četbě: 

4. Četba a poslech – úvodní kapitola, sledovat a pozorně poslouchat (možné 

si v duchu připravit otázky pro ostatní), které odpovědi jsme dostali, 

označit ty správně předvídané, doplnit chybějící 

 

 

s. 7 – 9 (…jak daleko to mají z domu.) 
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HNED NAVÁZAT s. 12 (Máš hlad…) – 14 (… a nechal se odvést.) 
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Aktivity po četbě: 

 

5. CO JSME MOHLI VYSLEDOVAT: 

Rituály; hodiny v hlavě; jídlo kulaté, tvarohové koláče s rozinkami; stejný hrnek; 

žádné změny; auta na svém místě; barvy po dnech; obrázkový rozpis dne – co 

udělá a neudělá (není to tam); oblíbené pachy, popelnice… 

Modrá = pondělí 

 

6. O kom bude kniha? 

Kluk Jeremiáš – je jiný, žije ve svém světě autisty podle svých pravidel; ostatní 

se musí přizpůsobit, on to neudělá; 

Dívka Pamela – jeho sestra, musí se denně vyrovnávat s poruchou svého dvojčete 

Láska a porozumění – rodiny, okolí, kamarádů… 

 

7. Porovnat zápisy na tabuli – odškrtnout správně předvídané postřehy 

 

s. 109 – 112 vycházka s kamarádkami a Jeremiášem 

další informace o tom, jak se Jeremiáš chová, v čem je jiný 
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8. Sdílení dalších postřehů a informací o Jeremiášovi, o tom, jak se žije 

s takovým bráškou 

 

Reflexe ze čtenářské lekce 

 

Děti pružně reagovaly na úvodní otázky, měly velmi pěkné nápady na důvody 

barev (duha, roční období, rozkvetlá louka), jejich počet hned napověděl dny 

v týdnu, ale také odpovídal duze. Otázka, proč by měl řvát potichu, vyvolala 

bohatou diskusi.  

Při poslechu ukázky bylo ticho, ihned následovala další diskuse dětí na téma 

„jinakosti“, přesně si všímaly „rituálů“. Povídali jsme si o tom, zda taky máme 

nějaké své rituály, zda někdo kolem nás má svoje zvyky. Děti byly hodně sdílné, 
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jeden chlapec má podobné problémy, tak sám sebe trochu poznal. Byl rád, že 

taková knížka existuje, a hned si ji půjčil domů. 

 

 


