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ANOTACE
Lekce, při které se s dětmi zamyslíme nad tématem ztráty domova, uprchlictví a války.
Kniha The Journey/Cesta přímo popisuje příběh, kdy maminka a děti musí uprchnout ze
svéhoměsta, kde se válčí. Autorka Francesca Sanna knihu vytvořila na základě vyprávění
příběhů lidí z celého světa, kteří podobný příběh skutečně zažili. Mezi obecnějšími
zprávami, které o válce a migraci můžeme slyšet v médiích, nechává autorka v knize zaznít
osobní vyprávění příběhu o útěku, se všemi emocemi, obavami a detaily, které jsou jeho
součástí.

Silný příběh, který kniha vypráví, velmi dobře doplňují výrazné autorčiny ilustrace. Díky
nimmůžeme během lekce také pracovat s emocemi, které v nás ilustrace probouzí, s dětmi
je pojmenovávat a reflektovat.

Pro děti může být obtížné představit si, co zažívají lidé, kteří prchají z domova. Proto se při
této lekci zaměříme na jejich vlastní zkušenost (například vzpomínky na jejich vlastní
cestování a porovnání této zkušenosti s příběhem, který čteme).

Důležitou součástí lekce je práce s ilustracemi, které příběh dotvářejí.

CÍLE
• Děti se zamyslí, jaké je to cestovat a pobývat mimo domov.

• V napínavém příběhu předvídají, jak se bude osud hlavních hrdinů vyvíjet.

• Porovnávají, jak se liší jejich vlastní cesty mimo domov, s cestou, kterou zažily děti
v příběhu.

Místo na vaše poznámky

https://mravencichuva.cz/


KNIHA
SANNA, Francesca. The Journey. London: Flying Eye Books, 2016.

SANNA, Francesca. Cesta. Praha: Albatros, 2022.

(Metodický list jsme připravily na základě čtení původního vydání knihy v angličtině.
Český překlad knihy vyšel v červnu 2022.)

POMŮCKY
papíry, pastelky

Red. pozn.: Pokud knihu čteme s více dětmi a není možné zajistit, aby děti viděly
dobře na ilustrace, doporučujeme náhled knihy promítat na zeď. Protože se jedná
o obrázkovou knihu, je velmi důležité, aby byly pro děti ilustrace dobře přístupné.

V textu uvádíme návrh vět, které dětem při lekci říkáme, pro lepší pochopení jsou věty
vyznačené kurzívou. Stejně jsou také uvedeny názvy knih. Věty, které jsou citací z knihy,
jsou uvedené kurzívou tučně.

EVOKACE
UŽ JSEM BYL/A NĚKDY DALEKO MIMO DOMOV?
Na začátku programu se spolu s dětmi zamyslíme a ptáme se: Byly už jste někdy za
hranicemi našeho státu? Pokud ne, nevadí a vyzveme děti, aby si zkusily vzpomenout,
jestli už někdy byly mimo svoje město (na výletě, u babičky, na dovolené…).

Každému z dětí dáme k dispozici papír a pastelky. A vyzveme je, aby na papír nakreslily,
co mimo domov (v cizí zemi) zažily. Co se jim líbilo? Na co si vzpomínají? Starší děti mohou
svůj zážitek také napsat.

PŘEDSTAVENÍ OBRÁZKŮ
Pokud je ve skupině málo dětí, představíme si naše obrázky společně. Každý může krátce
říct, co nakreslil, co při svých cestách zažil.

Pokud je skupina větší, a mámemožnost děti rozdělit do více skupinek, ve kterých bude
i další dospělý, uděláme to. V případě, že dalšího dospělého nemáme k dispozici, necháme
děti, aby si obrázky ukázaly ve dvojicích, a mymezi nimi procházíme a sledujeme, příp. jim
pomáháme v jejich práci.

Děti si obrázky nechají u sebe a řekneme jim, že se nyní podíváme na jednu knížku, která
s cestováním souvisí.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
Připravíme si knihu Francescy Sanny s názvem Cesta a nejdříve dětem ukážeme obálku
a název knihy zakryjeme rukou. Ptáme se dětí, zda mají nápad, jak by se kniha mohla
jmenovat. Poté název knihy prozradíme a dál se zaměříme na ilustrace.

Společně obálku popisujeme a ptáme se dětí, co na ní vidí. Pokud děti samy postupně
nezmíní některé detaily, sdílíme s nimi i naše vlastní postřehy: Vidím ještě černé ruce,
které vylézají z rostliny, a pána, který vypadá rozzlobeně…

Když knihu otevřeme, zastavíme se u předsádky knihy a společně se zamyslíme, co se na ní
odehrává.

Místo na vaše poznámky
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ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Začneme knihu číst. Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Necháme děti si obrázky dobře
prohlédnout. Protože příběh začíná smutně, necháme případně také prostor pro emoce
dětí. Pokud je to možné, čteme plynule až na stránku, kde maminka vyndává knihu
z knihovny a děti se jí ptají:

„Co je to zamísto?“ ptáme sematky. „Je to bezpečnémísto,“ říká nám. „A kde je to
místo?“

Povídáme si o tom, jaké to je, když se my chystáme za hranice nebo na výlet na neznámé
místo. A jak přípravy na cestu asi mohly vnímat děti v tomto příběhu?

Pokračujeme ve čtení dál a zastavíme se na stránce, kde vidíme temný les. Na jeho konci
stojí zeď:

„Konečně dorazíme na hranici. Je to obrovská zeď amy ji musíme přelézt!“

Ptáme se dětí: Jak si myslíte, že bude příběh pokračovat? Dáváme prostor různým názorům
a jejich scénářům.

Při dalším čtení opět necháváme dětem prostor, aby vnímaly ilustrace. Na některých
místech mohou samy popisovat detaily, které je zaujaly. Jedním z takovýchmíst může být
stránka, na které vidíme, jak maminka pláče. Pokud děti potřebují, necháváme prostor
k tomu, abychom se o situaci více bavili.

Na stránce, kde je nakreslený trajekt, na který se nalodilo spoustu lidí, se zastavíme.
Zkusíme si představit, jak malý prostor lidé na lodi mají. Ptáme se dětí: Jak si myslíte, že se
děti v knize cítily právě v této chvíli?

Při plavbě namoři si všímáme ilustrací, které znázorňují rozbouřené moře a všelijaké
mořské bytosti, které jsou pod lodí.

Když se dostaneme při čtení na konec knihy, k obrázku, na kterém vidímemnoho ptáků,
zastavíme se. Jeden z nich nese i maminku s dětmi. Ptáme se dětí: Co asi může znázorňovat
tento obrázek?

S dětmi si povídáme omigraci a uprchlictví. O ptácích, kteří migrují, a o uprchlictví, které
zažívají lidé, kteří musí odejít z míst, kde nemohou žít. Ptáci mohou znázorňovat také
naději, že každý najde místo k životu.

POJMY, KTERÉ SE VÁM MOHOU HODIT
MIGRACE A UPRCHLICTVÍ
Podle OSN jsoumigranty osoby, které pobývají mimo zemi svého původu déle
než jeden rok. Nezohledňuje přitom důvody, kvůli kterým došlo k odchodu ze země.

Uprchlíkem je člověk, který utíká ze své země, protože má strach z pronásledování nebo se
cítí ohrožen na životě. Pokud je člověk uprchlíkem, měla by mu být automaticky zajištěna
základní práva a mělo by být především vyloučeno jeho navrácení do země, kde mu hrozí
nebezpečí (tzv. principle of non-refoulement = nevydání).

Zdroj: www.amnesty.cz/migrace/terminologie

https://mravencichuva.cz/
https://www.amnesty.cz/migrace/terminologie


REFLEXE
Vrátíme se k obrázkům, které jsme kreslili na začátku lekce.

Vybídneme děti, aby se znovu podívaly na své obrázky a zamyslely se, co zažily při cestě
do ciziny (na vzdálené místo) ony a co děti, o kterých jsme četly v příběhu. Necháme dětem
prostor, aby mohly říct, v čem jim přijdou zážitky odlišné.

Starší děti vyzveme, aby téma, o kterém se dnes mluvilo, vyjádřily pomocí jedné věty.

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
PŘEČTEME SI JEŠTĚ JINOU DĚTSKOU KNIHU NA PODOBNÁ TÉMATA.
NAPŘÍKLAD:

Témamigrace a uprchlictví:
• TAN, Shaun. Eric. Praha: Kniha Zlín, 2010.

• TAN, Shaun. Nový svět. Praha: Labyrint, 2012.

• ŠRÁMKOVÁ, Jana. Lední medvědi odcházejí za štěstím. Praha: Běžíliška, 2016.

• VADAS, Marek. Na útěku. Praha: Labyrint, 2017.

• DAVIES, Nicola. King of the Sky. London: Walker Books, 2017.

Téma války:
• ROMANYŠYN, Romana; LESIV, Andrij. Válka, která změnila Rondo. Brno: Větrnémlýny, 2022.

• SÍS, Petr. Nicky & Věra. Praha: Labyrint, 2021.

• MEIROVÁ, Tamar. Francesco Tirelli a jeho zmrzlinářství. Praha: Práh, 2019.

• CHANG, Pei-Yu. Kufr pana Benjamina. Praha: Albatros, 2019.

• DAVIES, Nicola. The Day War Came. Sommerville: Candlewick Press, 2018.

Starším dětemmůžeme příběhy lidí, kteří museli odejít ze svých domovů, přiblížit také
s pomocí filmů z projektu Jeden svět na školách. Například filmy Nora zpívá pro Sýrii
a Jsem tu nový.

https://mravencichuva.cz/
https://www.jsns.cz/lekce/15707-nora-zpiva-pro-syrii
https://www.jsns.cz/lekce/15706-jsem-tu-novy

