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čtenářská lekce 

SŮL MOŘE 

Ruta Sepetysová 

Americká autorka zasadila děj svého románu do období konce 2. světové války. V lednu 1945 

prchaly z východních částí Německé říše tisíce civilistů před blížící se ruskou armádou. 

Jedinou možnost úniku z obklíčeného území skýtaly lodě kotvící u břehů Baltského moře. 

Jedna z nich, obří plavidlo Wilhelm Gustloff, byla potopena ruskými torpédy nedaleko Gdyně. 

Zahynulo více než 9 tisíc pasažérů, 1239 lidí bylo zachráněno. „Potopení lodi Wilhelm Gustloff si 

vyžádalo víc životů než kterékoli jiné námořní neštěstí v dějinách a v jeho stínu zůstávají i 

mnohem slavnější tragédie lodí Titanic a Lusitania. Přesto o této události mnoho lidí nikdy 

neslyšelo, což je pozoruhodné,“ říká spisovatelka. Historické události přibližuje čtenářům 

pohledem čtyř mladých hrdinů. V knize se rychle a víceméně pravidelně střídají krátké 

kapitoly vyprávěné vždy jedním z protagonistů – krásnou litevskou zdravotní sestrou Joanou, 

patnáctiletou Polkou Emilií a záhadným mladým Prušákem Florianem, kteří se náhodně 

potkají na strastiplné cestě k přístavu, a sedmnáctiletým fanatickým nacistou Alfredem 

sloužícím na W. Gustloffovi. 

Při psaní románu bylo autorčiným cílem připomenout mladým lidem minulost a ukázat válku 

očima mladých lidí různých národností. Stejný je i cíl této čtenářské lekce, při níž si čtenáři 

mimo jiné vyzkouší být v kůži postav. 

Cíl: 

-čtenář vyhledá v textu přímo vyjádřené informace a vyvodí z nich závěry 

- čtenář si všímá, jak jsou v textu podávány postavy a jak jsou prezentována fakta; uvažuje o 

příčinách vyplývajících z dobových souvislostí 

Před čtením: 

Ukažte čtenářům knihu a sdělte jim, kdy a kde se děj románu odehrává. Připravte si 

informace a fotografie týkající se lodi W. Gustloff a její tragédie (viz např. 

https://zpravy.idnes.cz/gustloff-nemecky-parnik-nejvetsi-namorni-katastrofa-vsech-dob-

p7o-/zahranicni.aspx?c=A150130_164120_zahranicni_aba). Vysvětlete, kdo byli pasažéři a 

odkud a proč utíkali. Okomentujte mapky, které jsou součástí přední a zadní předsádky 

knihy. 

Uveďte, že v rámci následující aktivity se čtenáři seznámí se třemi uprchlíky, kteří byli mezi 

asi 10 tisíci pasažéry na přeplněném plavidle. Každý z nich je jiné národnosti – polské, 

litevské a německé (pruské). 

Při čtení: 
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Úryvky označené A, B, C rozdejte rovnoměrně čtenářům. Dovolí-li to složení vaší skupiny, 

přidělte chlapcům Floriana (úryvek A). Požádejte děti, aby si úryvky nejprve potichu přečetly 

a poté samostatně odpověděly na co nejvíce otázek týkajících se jejich postavy: Jak se 

jmenuji? Jaké jsem národnosti? Jaké mám povolání? Kde se zrovna nacházím? S kým? Co se 

právě stalo? Proč utíkám? Co si myslím o Němcích, co o Rusech?  

Po dočtení: 

Vyzvěte přítomné, aby vytvořili trojice A, B, C podle toho, jaký mají úryvek. Ve trojici se tedy 

setkají tři různé postavy, stejně jako je tomu v románu. Úkolem je zjistit o sobě v roli postav 

navzájem co nejvíce informací. Čtenáři ve skupinkách hovoří jménem postav (např. Jsem 

Emilia, pocházím z Polska…), ptají se ostatních dvou, nacházejí souvislosti a zjišťují, za jakých 

okolností se setkali. 

Závěr: Čtenáři ústně ve skupině sdílejí své dojmy. Diskutují o válečném konfliktu, o tom, že 

pohled na válčící strany nemůže být černobílý, říkají, co nového se dozvěděli… 

Čtenáři vědí, že trojici hrdinů se podařilo dostat na loď W. Gustloff, která je měla odvézt do 

bezpečí. Jaké ale byly jejich další osudy? Podařilo se jim přežít tragédii? Odpověď najdou 

v knize.  
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úryvek A 
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úryvek B 
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úryvek C 
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