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ANOTACE
Lekce, při které se zamyslíme nad důležitostí včel.

Vyjdeme z knihy Včelař Josífek. Obrázková autorská kniha slovenské autorky Simony
Čechové vypráví o zprvu osamělém Josífkovi. Ten sice bydlí v pěkné chaloupce plné knih
a všeho, co k životu potřebuje, přeci jen mu ale něco schází. Chybí mu blízkost živého
tvora. Když přemýšlí, zda se z nepříliš úrodného kraje nepřesune jinam, potká na své
prádelní šňůře roj včel. A začne se vytvářet nové přátelství, silný vztah a včely Josífkovi
ukazují, k čemu všemu jsou dobré a užitečné. Na přebalu knihy si můžeme přečíst: „A když
toužíme, aby se něco změnilo k lepšímu, že nejdůležitější je začít u sebe.” A právě i o tom je
kniha o Josífkovi.

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

CÍLE
• Děti se seznámí s tím, že včely jsou pro život na zemi důležité.

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

KNIHA
ČECHOVÁ, Simona. Včelař Josífek. Praha: Labyrint, 2019.

POMŮCKY
Připravené videoukázky, projektor nebo počítač, klíčová slova na velkém papíru.

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.

Místo na vaše poznámky

https://mravencichuva.cz/


EVOKACE
KLÍČOVÁ SLOVA
Ukážeme dětem obálku knihy a přečteme název. Představíme jim klíčová slova
a požádáme je, aby z nich vymyslely krátký příběh. Mohou pracovat samostatně nebo ve
dvojicích.

• osamělý Josífek

• neúrodná půda

• včely

• kniha

• radost

Vyzveme děti, aby sdílely některé příběhy. Oceňujeme, i když poskládají jen část příběhu
nebo spojí klíčová slova do jednoduché věty.

Můžeme se ještě krátce zastavit u dedikace (věnování) v knize. Vysvětlíme dětem, co to je
a k čemu slouží, a zkusíme se krátce zamyslet nad tím, jakou souvislost může mít
s příběhem knihy.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Začneme knihu číst. Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Pokud je to možné, čteme
plynule až na stránku, kde je tento text:

Konec zimy je na dohled. […] smutný Josífek.

Otázka: Jak na vás první stránka působí?

Bydlí tady docela sám.

Josífek často sedává na kopci za rodnou chaloupkou…

Otázka: Comyslíte, že se teď stane?

Otočíme na další stránku, na které vidíme roj včel.

Otázka: Co je podle vás na obrázku? Co Josífek, zdá se, překvapeně sleduje?

Dětem ještě neukazujeme další stránky, na kterých Josífek vyndává knížku Lumír včelaří
z poličky, ale přečteme jim z této dvoustrany část textu:

Na šňůře, kde normálně suší prádlo, visí obrovský černý bzučící chumel. Josífek ještě
nikdy nic podobného neviděl. Neví, jestli se má bát, nebo se radovat.

Otázka: Co byste udělaly v podobné situaci vy? Jak byste si se svým strachem nebo nejistotou
poradily vy?

Ukážeme dětem dvoustranu, o které jsme si krátce povídali.

Otázka: Jak si s tím poradil Josífek?

Čteme dál a zastavíme se u stránky začínající: Josífek by si moc přál mít včelky za
sousedky. Jenže kde bymohly bydlet? Vždyť celé okolí je pusté, nic tu není, nic tu
neroste. V Josífkově údolí jsou jen skály a včelky přece žijí v dutých stromech nebo
v úlech a kolem sebe potřebují hodně květin, ze kterých si berou nektar.

Místo na vaše poznámky
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Ukážeme dětem na fotografii, jak vypadá úl. Ten patrně budou děti znát a nebude pro ně
takovým překvapením. Upozorníme na to, že autorka textu ale mluví i o dutých stromech.
Zeptáme se dětí, jestli už někdy viděly roj včel ve volné přírodě, ne v úlech.

Pustíme dětem kratičkou ukázku z traileru k filmu Zeměmedu (prvních dvacet sekund):
https://www.youtube.com/watch?v=HtAuLsIGJe0.

Poté jim pustíme hned v zápětí ještě jednu krátkou ukázku ze stejného filmu (jde o sestřih):
https://artcamfilms.cz/cs/film/zeme-medu-4eOtiQ.

Otázka: Jak se o včely starala žena v ukázkách z filmu Zeměmedu?

Pokračujeme ve čtení. Po přečtení stránky začínající: Ještě nestačil… se zastavíme
a ptáme se dětí.

Otázka: Pamatujete si, jak se cítil Josífek na začátku knihy? Mohl byste to někdo
připomenout? Mohla se jeho situace změnit? Pokud ano, tak jak?

Čteme dál a zastavíme se na straně začínající: Z Josífka se stane nejenom šikovný
včelař,…

Otázka: Proč Josífek do té doby nezahradničil?

Čteme dál až do konce příběhové části knihy.

REFLEXE
Můžeme položit otázky:

Jak se teď cítí Josífek?

Co by vám nejvíce pomohlo v situaci, kdy byste podobně jako Josífek byly nejisté a bály jste se?

Proč si myslíte, že autorka příběh napsala a namalovala?

Který moment v příběhu byl nejdůležitější a proč?

Můžeme se ještě krátce vrátit k dedikaci v úvodu knihy. Prozradíme dětem, že rodina
Simony Čechové se už dlouhý čas věnuje včelaření. Její dědeček byl také včelař
a pravděpodobně proto mu knihu autorka věnovala.
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