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ANOTACE
Lekce, která má za cíl nadchnout děti pro poezii veselým příběhem a ve které se děti
stanou policisty a policistkami.

Vyjdeme z knihy Nezbedný semafor. V pořadí čtvrtý sešitek edice Mikroliška, ve které
vycházejí krátké příběhy – někdy ve verších, někdy jako krátká próza, které vždy ilustruje
některý z výrazných ilustrátorů či ilustrátorek. Nezbedný semafor je veselý příběh ve
verších. Vypráví o tom, jak si z dlouhé chvíle semafor usmyslel, že změní svoje barvy na
růžovou amodrou. Zmatení účastníci silničního provozu díky tomu zažívají nevšední,
někdy až perné chvíle. Nakonec se ale situace vyřeší. Nezbedný semafor nadchne všechny
malé nadšence do aut, tramvají, kol, motorek či autobusů, zároveň se seznámí s poezií
jakožto žánrem a přitom se ještě skvěle pobaví. Nezbedný semafor se objevil i v hudebním
albu určeném dětem, za kterým stojí také Šárka Krejčí a které se jmenuje Čas na lelky.

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

K lekci nás inspirovala Bára Kosinová, která o práci s Nezbedným semaforem hovořila
v rozhovoru, který najdete v Knihovně Mravenčí chůvy.

CÍLE
• Děti se seznámí s poezií.

• V příběhu předvídají, jak se bude příběh vyvíjet.

KNIHA
KREJČÍ, Šárka. Nezbedný semafor. Praha: Běžíliška, 2014.

POMŮCKY
Připravená hudba, 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. Příp. některé kopírky
umí alespoň knihu zvětšit na formát A4 či A3 (formát sešitku je totiž velmi malý).

Místo na vaše poznámky

https://mravencichuva.cz/
https://mravencichuva.cz/bavi-me-detem-ukazovat-jaka-kouzla-jsou-ukryta-v-knihach/


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

Předvídání, usuzování
Ukážeme dětem obálku knihy a přečteme název, jméno autorky i ilustrátorky. Necháme je,
aby si obálku mohly dostatečně dobře prohlédnout. Nabídneme jim, že si můžeme dnes
zahrát na policisty a policistky a přijít na to, jak si poradit se situací, která v knize nastala
a o které se z knihy za chvíli dozvědí.

Ptáme se, zda je na obálce něco zvláštního a zda je na ní něco, co by námmohlo prozradit,
co se v knize bude dít.

Máme-li možnost, můžeme si k lekci přinést nebo vyrobit rekvizity, které si děti mohou
půjčit (policejní plácačky, čepice, odznaky), příp. si je dopředumůžeme vyrobit.

Ptáme se dětí, zda vědí, co jsou verše či báseň, a zda už četly nějakou knihu ve verších,
příp. jakou. Můžeme děti seznámit s příklady toho, co je pro verše často typické – rýmy.
Prozradíme, že jim to za chvíli ukážeme přímo v knize, kterou budeme číst.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Začneme knihu číst. Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Využívámemetodu
řízeného čtení doplněnou o usuzování a předvídání.

Na ulici nastal zmatek, […] vymyslel si bezva fór.

Pokud děti neměly nápady, co je na titulní straně zvláštní, zeptáme se ještě jednou na
tomtomístě.

Otázka: V textu se objevilo spojení „protože měl dlouhou chvíli“. Co toto spojení znamená? A
co znamená slovo „fór“?

Otázka: Comyslíte, že může fór, který si semafor vymyslel, způsobit?

Růžově amodře svítí, […] sepsat o tom hlášení.

Otázka: Co asi znamenají barvy, které si semafor pro svůj fór vymyslel?

Je to jasný jako facka, […] růžová je pro holky.

Otázka: Proč si myslíte, že modrou přiřadil klukům a růžovou holkám?

Otázka: Je mezi vámi někdo, kdomá rádmodrou, i když je holka? A někdo, kdomá rád
růžovou, i když je kluk?

Můžete přidat svůj pohled, že máte rádi růžovou/modrou, jste-li holka/kluk, pokud to tak
opravdumáte.

Jenže každý nepochopil […] dopravnímu podniku.

Otočíme na další stránku a ptáme se dětí, co se na dvoustraně asi stalo. Necháme je sdělit
jejich postřehy a přečteme jim, co autorka k situaci vypráví.

Dodávka se […] houkačky.

Otázka: Víte, co autorkamíní slovem houkačky?

https://mravencichuva.cz/


Zapeklitá situace […] s tramvajákem hádají.

Otázka: Co by podle vás mohlo pomoci všem účastníkům silničního provozu, kteří se potýkají
s tím, co semafor způsobil?

Dva cyklisté […] sepisuje protokol.

Otázka: Kdomyslíte, že situaci vyřeší? Jak si myslíte, že ji vyřeší?

Chlapi v černých uniformách […] prý hned namístě vymění.

Otázka: Kam si myslíte, že poputuje semafor?

S likvidací […] ze školky.

REFLEXE
Otázka: Tak to je konec příběhu. Vyřešili podle vás hlavní hrdinové situaci dobře? Máte další
nápady, jak byste si vy jako policisté či policistky s nezbedným semaforem poradili?

K reflexi použijememetodu pětilístku. Vyzveme děti, aby si samy zapsaly (umí-li psát) nebo
společně zapíšeme „protokol“ pomocí pětilístku.

Smyslemmetody je tady shrnout téma do výrazů, které vystihují námět knihy.

Pokud byste měli dojem, že potřebujete s metodou děti nejprve seznámit, můžete použít
metodu trojlístku, kdy využijete jen první tři řádky.

Na tabuli nebo flipchart napíšeme čáry v několika řádcích, na které budeme zapisovat
slova podle zadání (příp. dětem rozdáme připravené šablony, do kterých si samy slova
zapíší či si celé vyhotoví samy amy jim na tabuli zapíšeme zadání).

Jednoslovný název tématu

Dvě slova o tom, jaké téma je

Tři slova popisující, co téma dělá

Věta právě o čtyřech slovech vystihující to podstatné o tématu

Jednoslovný opis tématu (synonymum, metafora, přirovnání)

Pokud pracujete se skupinou nečtenářů, myslete na to, aby se děti a jejich výpovědi
prostřídaly (např. abyste nezapsali slova jen od jednoho dítěte). Řekněte dětem, že aktivita
nemá žádné správné řešení, povzbuzujte je v hledání slov, která námět knihy vystihnou.

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
Můžeme dětem pustit krátkou ukázku písně na YouTube, kterou složila autorka
textu knihy Nezbedný semafor. Máte-li k dispozici CD Čas na lelky nebo Spotify,
můžete dětem pustit celou stejnojmennou píseň. CD je výborné!

Aktivita: Přehrajte si knihu jako divadlo.

https://mravencichuva.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=VkFnZakWp5I&list=PLE891j-kIsMTxyU_aJD0flOnhKwBX5ohy&index=3
https://open.spotify.com/track/0Aur9PdxOyMnoT80QJauZq?si=5d41e1dcad684c80

