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Čtenářská lekce  předvídání děje z obsahu, obalu a ukázek z knihy 

 

Spočítej hvězdy – Lois Lowryová 

V Dánsku žily dvě veliké kamarádky, Annemarie a Ellen. Jejich příběh se odehrává 

za 2. světové války, kdy se Němci usadili i v Dánsku. Ellen byla židovská dívka, celé jejich 

rodině proto hrozilo nebezpečí. Rodiče Annemarie se rozhodli, že je zachrání. Ellen a svoje 

dvě dcery odvezli ke strýci k moři. Tam se po nějaké době objevili i rodiče Rosenovi, aby se 

nechali převézt do svobodné země, do Švédska. Všichni museli prokázat velikou odvahu 

a statečnost. Zejména desetiletá Annemarie. 

 

Cíl:  

 Seznámení s novou knihou tak, aby zaujala a získala si čtenáře 

 Předvídání děje z názvů kapitol, obalu a ukázek z knihy 

 děti porovnávají chování hrdiny se svým chováním, které by v jeho 

situaci, vzhledem k rozdílným souvislostem, ve kterých žije, volily 

 zmapovat základní rysy postavy – co dělá, jaká je 

 

Pomůcky: 

 kniha Spočítej hvězdy – Lois Lowryová 

 pracovní list s obsahem z knihy 

 pracovní list s obalem knihy 

 pracovní listy s ukázkami z knihy 

 tabule, fix 

 

Postup čtenářské lekce: 

 

Aktivity před četbou: 
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1. Motivace k lekci: 

 Začínáme otázkami – Co všechno můžeme z knihy vyčíst, aniž bychom 

začali číst první stránku? Co nám při tom pomáhá? (Krátké připomenutí, 

co všechno knihy obsahují, podle čeho si je vlastně vybíráme – obal, 

anotace, první věta, počet stran, ilustrace…) 

 Jsou pro někoho důležité názvy kapitol? Mohou nám při čtení pomáhat? 

Jak? 

 Dnes se zkusíme podívat, jestli nám právě názvy kapitol mohou pomoci 

při výběru knihy.  

 

2. Následuje seznámení s novou knihou podle názvů kapitol 

 

 Každý dostane okopírovaný obsah knihy s názvy kapitol a ten si pročte 
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 Společné předvídání – o čem a jaká by taková kniha mohla být – 

zapisujeme na tabuli (napínavá, detektivní, dobrodružná, smutná, 

strašidelná, maminka se ztratila, tajemná, o smrti, o útěku, o strachu 

před něčím, o rodině, o skupině přátel…) 

 

3. Následuje seznámení s novou knihou podle obalu 

 Ukážeme obrázek z obalu knihy bez názvu (každý může dostat svůj malý 

obr.) 

 

 O čem a jaká by mohla být kniha s takovým obalem? Porovnáme svoje 

úvodní postřehy a jinou barvou doplníme další předpovědi, odhady 

(o dívce, o válce, o Židech) 

 Dokážeme z obsahu a obálky lépe předvídat, o čem kniha bude? Nebo 

nám víc napoví název knihy?  

 Jak by se kniha mohla jmenovat? Zkusíme si vybrat a odhadnout název 

z nabídky – Hvězdy nám nepřály, Spočítej hvězdy, A hvězdy mi daly tebe, 

Hvězdy odvedle, Hvězdy nad hlavou. Zdůvodníme svůj výběr. 

 

 Ukázat knihu nebo okopírovaný obal knihy s názvem 
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 Položíme si otázku – proč má holka na košili hvězdu? Má to nějaký 

důvod? V jaké době byli lidé označováni hvězdou? Co to znamenalo? 

 Vysvětlíme si význam žluté hvězdy – označení Židů, jedná se o příběh 

z 2. světové války – viz úvodní anotace 

 

Aktivity při čtení: 

 Rozdáme každému okopírovaný text s. 98-99  

 Společná četba celé 1. ukázky 
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 Po přečtení ukázky pokládáme dětem otázky: 

 Kdo je hlavní postavou? Jaký má úkol? – důležitá je Annemarie, která si 

bere od maminky (zranila si nohu) košík a vyráží přes les za strýčkem 

 Co v něm nese? - nese v něm jablko, sýr, chleba a balíček 
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 Annemarie celkem poslušně vzala košíček. Jak byste se zachovali 

na jejím místě vy? Odnesli byste poslušně balíček na místo? Chtěli byste 

vědět, co je v onom balíčku?  

 Co se v balíčku asi ukrývá?  

 Připomíná vám ukázka nějaký jiný příběh? – pohádku Červená karkulka 

 Kdo v našem příběhu bude zlý vlk?  - němečtí vojáci 

 

Následuje četba další ukázky z knihy s. 104-109  

 Na s. 109 stačí dočíst …německým psům jeho chleba moc nechutnal. 

Četba:  

 ve skupinách se zadaným úkolem, kdy jeden čte nahlas a ostatní 

poslouchají; při čtení se mohou střídat, skupiny sedí co nejdál od sebe, 

aby se nerušily 

 společné čtení (každý má svou část textu, kterou přečte na vyzvání) 

 čteme bez přerušení, bez doplňujících otázek 

 děti poslouchají, sledují příběh a hlavní postavu Annemarii 

 

Úkol: budeme sledovat postavu Annemarie a po čtení se pokusíme 

o charakteristiku této postavy 
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Aktivity po četbě: 

 Ve skupinách děti společně sepíšou, jak se Annemarie zachovala, co 

všechno dokázala, pojmenují její vlastnosti – odvážná, statečná, 

pohotová; nevěděla, co nese; měla strach, a proto si klidně vymýšlela; 

zároveň nelhala, protože neznala pravdu; hrála si na svoji malou 

sestřičku, byla veselá, rozverná, až drzá 

 Zachovala se Annemarie správně? Jak byste se zachovali vy? Zkuste 

o tom podiskutovat ve svých skupinkách 

 

Sdílení skupinové práce 

 Společné sdílení charakteristiky hrdinky – můžeme sepsat na tabuli či flip  

 Společné sdílení – jak bychom se zachovali my? 

 Bonusový úkol pro jednotlivce – vyhledat v obsahu název kapitoly, kterou 

právě četli – Můj pes cítí maso 

 První ukázka je z kapitoly Běž! Běž co nejrychleji 
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 Zkusíme odhadnout, kolik let je hlavní hrdince? deset 

 Údaj najdeme v anotaci ke knize. Tu můžeme přečíst, nebo ji rozdat 

k samostatné četbě. 

 

 Ukážeme celou knihu a vrátíme se k původním předpovědím. Porovnáme 

své předpovědi s anotací a s tím, co už jsme se o knize dozvěděli.  

 Nabízí se otázka, zda dívka na obalu je Annemarie – děti by měly 

odůvodnit svoji odpověď, proč ne – Annemarie nemohla být Židovka, 

musela by nosit hvězdu, Němci by ji hned zatkli… 

 Zajímalo by vás, jak se bude příběh dál odvíjet? 

 Co byste se chtěli dozvědět nejvíc? Co by vás na dalším pokračování 

zajímalo?  

 

 Následovat může nabídka dalších knih s podobnou tematikou, jak děti 

prožívaly válku – Z Paříže do Paříže; Přežil jsem Pearl Harbor, 1941; 
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Prostě na mě zapomněli; Běž, chlapče, běž; Ostrov v Ptačí ulici; Někde 

ještě svítí slunce; Chlapec v pruhovaném pyžamu; Příběh Eriky; Zlodějka 

knih; Kdysi; Potom;  

 

Reflexe: 

 

Na tuto lekci jsme si vyčlenili celé klubové setkání. Povedla se nám úvodní část 

– předvídat, o čem a jaká by kniha mohla být. V podstatě děti vyčerpaly všechny 

odkazy v metodice. Potěšitelné bylo, že všichni dobře zareagovali na obrázek 

z obalu. Poznali Davidovu hvězdu, znali její význam a doplnili údaje, o čem 

kniha bude. Pozorně poslouchali názvy knih, ze kterých měli vybírat. Všechny 

své tipy směřovali k Židům a logicky zdůvodňovali svůj výběr. Nejčastěji si 

zvolili titul Hvězdy nám nepřály, hned potom Spočítej hvězdy. 

My jsme si zvolili společnou četbu, aby se každý s textem seznámil (máme 

slabší čtenáře). První ukázka pouze jednomu žákovi připomněla Červenou 

karkulku. Opět se potvrdilo, že klesá znalost klasických pohádek. Všichni se 

však zajímali o balíček. Bylo jim jasné, že musí sehrát nějakou důležitou úlohu. 

Někdo si v úvodu zatipoval, že kniha bude o záhadě, a ten balíček k záhadě 

směřoval. Že vlci budou vojáci, to bylo jasné každému. 

Při četbě druhé ukázky jsme se zastavili, a to u Kirsti, aby si děti uvědomily, že 

je to mladší sestra a že v tuto chvíli bylo velmi důležité, jak se chovala, protože 

Annemarie si z ní brala příklad. A to ji možná zachránilo. Ihned po přečtení 

jsme si vytvořili dvojice a ty sepisovaly postřehy o Annemarii. Polovina dětí 

pracovala velmi dobře, bylo vidět, že četli pozorně, část dala dohromady 

opravdu jen to nejdůležitější – že byla odvážná, ale taky drzá, a že si dobře hrála 

na svoji sestru. 

Sami sebe by si na jejím místě představit nechtěli. Zato se podělili o informace 

o svých dědečcích, kteří válku zažili. 

 


