Lekce ke knize Čik od Wolfganga Herrndorfa
Anotace:
Kniha Čik je road movie, příběh vyprávěný čtrnáctiletým klukem Maikem. Jeho maminka je
alkoholička, tatínek zkrachovalý realitní makléř, ani jeden z rodičů se o syna nezajímá. Maik,
přezdívaný Cvoky, je zamilovaný do spolužačky Tatjany, maluje jí k narozeninám tři měsíce
obraz, ale nakonec není pozván ani na oslavu. Je z toho úplně zničený a v tuhle chvíli za ním
přijde ruský spolužák Čik, další outsider, a přesvědčí ho, aby si s ním sedl do ukradené Lady a
vydal se za příbuznými do Tramtarie. Je úplně jedno, že neví, kde Tramtarie leží, prostě jedou
pryč od všeho a užívají si přítomnost naplno.

V lekci si děti vyzkouší práci s klíčovými slovy a zažijí s Maikem nespravedlnost, která se mu
stala ze strany učitele. Budou mít možnost se k tomu vyjádřit, případně se svěřit se svým
podobným zážitkem.

Cíl:
- vyzkoušet si práci s klíčovými slovy
- napsat příběh
- zjistit, jak příběh napsal hlavní hrdina knihy a co se mu kvůli tomu stalo
- prožít křivdu postavy, případně se vypovídat z podobného zážitku

Před četbou
Představíme stručně knihu. Můžeme se dětí zeptat, co si myslí, že znamená Čik, nebo si
dovysvětlit pojem „road movie“.

Četba
ukázka str. 24
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Po četbě
Stejný úkol jako Maik si vyzkoušíme také. Pan učitel z knihy nám zadal čtyři klíčová slova:
„dovolená“, „voda“, „záchrana“ a „bůh“. Zkusíme napsat příběh, ve kterém se tato čtyři slova
objeví. Kdo nechce psát, může si příběh jen promyslet a zapsat si pouze záchytné body.

Poté si děti vypráví (čtou) příběh ve dvojicích, kdo chce, řekne (přečte) ho i ostatním.
Nakonec přečteme příběh, který napsal Maik. (Ukázka str. 26-31)

Necháme chvíli doznít emoce a pak se dětí ptáme:
Co vy na to? Líbil se vám příběh Maika? Bylo to od učitele spravedlivé? Jak byste reagovali na
místě Maika? Jak na místě učitele? Stalo se vám někdy něco podobného? Proč tedy dostal
přezdívku Cvoky?

V dílně čtení lze navázat při vlastní četbě úkolem, jestli se v jejich knize stala také nějaká
nespravedlnost nebo jestli má postava nějakou přezdívku a proč.
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