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Lekce, kterámá za cíl ukázat dětem, že i snymalých dětí se mohou
stát skutečností. A že semůžeme v dospělosti věnovat profesi, po
které toužíme.

Při čtení a povídání vyjdeme z knihyMarie Curie, která je součástí úspěšné sérieMalí lidé,
velké sny. Tato série seznamuje poutavým a srozumitelným způsobemmalé děti s
životními osudy mimořádných osobností od návrhářů, umělců až po vědce. KnihaMarie
Curie vypráví příběh slavné vědkyně a dvojnásobné nobelistky Marie Curie Skłodowské.
V obrázkové knize se dozvídáme o jejím dětství, o tom, jak vyrůstala v chudé rodině a jak se
musela z Polska přestěhovat do Francie – země, jejíž jazyk zprvu ani neuměla – proto, aby
tammohla dál studovat. Sledujeme její život a její nadšení pro vědu, to, jak její vynálezy
pomáhaly, i její seznámení s životním partnerem, manželem, se kterým ji pojil kromě lásky
i společný zájem o vědu. A také, jak později při nešťastné nehodě omanžela přišla. Závěr
knihy nám velmi dobře poslouží při dalším povídání s dětmi a pro doplnění vyprávění
o Marii Curie. Najdeme zde dvoustranu, ve které si můžeme přečíst krátký životopis této
významné vědkyně včetně možnosti si prohlédnout čtyři černobílé fotografie z různých
období jejího života. U tiráže knihy najdeme i několik tipů na knihy a odkazy, kde se o jejím
životě a působení můžeme dozvědět víc.

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

Místo na vaše poznámky
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CÍLE
• Děti se seznámí se životem významné vědkyně (případně dalších zajímavých

osobností, v dalších dílech této série).

• V příběhu děti předvídají, jak se bude příběh vyvíjet.

• Děti se zamyslí nad svými vlastními sny a také nad nástroji, situacemi, které mohou
vést k jejich splnění.

KNIHA
VEGAROVÁ, María Isabel Sánchez.Marie Curie. Praha: Nakladatelství Slovart, 2022.

POMŮCKY
Papíry, pastelky nebo jiné výtvarné potřeby ke kreslení, projektor nebo počítač, mapa
Evropy.

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).

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 uvedeny kurzívou tučně.

EVOKACE
PŘEDVÍDÁNÍ, USUZOVÁNÍ
Zeptáme se dětí, jestli přemýšlejí o tom, čemu by se chtěly věnovat, až budou dospělé. Jaká
bymohla být jejich práce, jaké téma by je zajímalo nebo by ho chtěly více poznat? Můžeme
děti vyzvat k tomu, aby nakreslily sebe při práci, kterou chtějí dělat, až budou velké. Společně
si obrázky prohlédneme a povídáme si o tom, jak si svou práci představují. Můžeme se také
zeptat na práci, které se věnují jejich rodiče nebo jiní dospělí, které děti znají.

Na velký papír postupně píšeme nápady na všechna povolání, činnosti, kterým by se děti
chtěly věnovat nebo kterým se věnují dospělí, které děti znají.

Poté dětem ukážeme obálku knihy a požádáme je, aby nám řekly, co na obálce vidí.
Zeptáme se jich, jestli poznávají, co paní na obrázku drží v ruce a k čemu se tato věc
používá. Pokud je potřeba, doplňujeme nápady dětí a představíme jim jméno Marie Curie.
Prozradíme jim, že si za chvíli společně přečteme knížku o tom, čím se tato paní chtěla
v dětství stát, a také, jestli se jí to povedlo.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:

Začneme knihu číst. Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Využívámemetodu
řízeného čtení doplněnou o usuzování a předvídání.

Místo na vaše poznámky
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Jako malá holčička […] bude vědkyně a žádná princezna.

Zeptáme se dětí, zda vědí, kdo je to vědkyně. (Princeznu si nejspíš představit umí,
ale vědkyni?) Co si děti myslí, že vědkyně dělá?

Společně se zastavíme u obrázku na této dvoustraně a ptáme se: Co vidíte na obrázku?
Co se Marii mohlo na práci vědkyně líbit?

Marie pocházela z chudé rodiny, ale byla velice chytrá. […] v zásuvce jako poklad.

Otázka: Co to znamená, když někdo dostanemedaili?

Ve své rodné zemi nemohla […] a odjet do Paříže.

Otázka: Víte, co je to univerzita? A proč myslíte, že v dřívějších dobách směli do školy chodit
pouze chlapci?Můžete dětem také vysvětlit, že Marie Curie pocházela z polské Varšavy
a přestěhovala se do Paříže, a ukázat si na mapě, jak daleko jsou oběměsta vzdálená.

Marie pilně studovala. […] nejlepším studentem v Paříži.

Otázka: Jaké to je podle vás, když najednou žijete v nové zemi a učíte se vše v novém jazyce?
Znáte také nějaký cizí jazyk?

Upozorníme děti také namalé barevné obrázky, které na dvoustraně vidíme, a zeptáme se
jich, co myslí, že znázorňují? Prozradíme jim, že odpověď již brzy při čtení knížky získáme.

Jednoho dne […] oba milovali vědu.

Otočíme na další stránku a zeptáme se dětí, kdo si myslí, že je pán na obrázku.

Zanedlouho už Pierre s Marií […] pan a paní Curieovi!

Otázka: Co to znamená, že se lidé „vzali“?

Ve skrytu laboratoře ti dva […] vzrušující průlom.

Otázka: Co by podle vás mohlo být radium a polonium?

Za svůj výzkum získali Nobelovu cenu […], které se té cti dostalo.

Otázka: Jak se asi Marie cítila, když jako první žena dostala tak významné ocenění?

Pak měl ale Pierre […] zůstala sama.

Otázka: Jaké pocity měla Marie teď?

Se smutkem v srdci […], což vyvolalo velké nadšení.

Ukážeme dětem obrázek na této stránce a také se vrátíme k předchozímu obrázku,
kde Marie získává svou první Nobelovu cenu. Pokud je to možné, oba obrázky si položíme
vedle sebe.

Ptáme se dětí: Jak se tváří Marie na tomto a předchozím obrázku? Co znamená prázdné
místo mezi muži v hledišti?

Když vypukla válka, […] zraněných vojáků.

Otázka: Comyslíte, že znamená obrázek, na kterém vidíme vojákovo zranění? Co vám
připomíná?

Můžeme dětem vysvětlit, jak rentgen funguje a v čem byl jeho objev při léčení lidí velkým
přínosem.

Po konci války […] na Pařížském institutu.

Otázka: Proč si myslíte, že se Marie na tomto obrázku usmívá?

Učila je, že v životě není čeho se bát, […] jak pomáhat potřebným.

Otázka: Proč myslíte, že je na obrázku Marie znázorněna jinak než ostatní postavy?
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REFLEXE
Otázka: Tak toto je konec příběhu. Myslíte si, že se Marii podařilo v životě věnovat tomu, co si
jako malá holčička přála? Co potřebovala znát, umět, jakámusela být, aby se dokázala stát
tím, kým se stala?

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, nebo si je 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.
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DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
DALŠÍ ZDROJE O ŽIVOTĚ A PRÁCI MARIE CURIE:
V závěru knihy najdeme dvoustranu, na které jsou uvedeny další informace o životě Marie
Curie. Můžeme si s dětmi prohlédnout fotografie a přečíst si text.

V tiráži knihy najdeme odkazy a informace o dalších knihách, které se věnují životu Marie
Curie. Najdeme zde také odkaz na prohlídku pařížskéhomuzea Marie Curie, na jehož
stránkách je možné si prohlédnout některé místnosti i virtuálně.

DALŠÍ ZDROJE K TÉMATU CHEMIE PRO DĚTI:
Na čtení knihy můžete navázat dalšími aktivitami, při kterých se děti setkají s chemickými
prvky. Pomoci vámmůže například tato kniha:

BARTFIELD, Mike. Atom v kupce sena. Praha: Pikola, 2019.

JAK FUNGUJE RENTGEN?
Na stránkách České televize si můžete pustit krátký dokument o fungování rentgenu
a rentgenovém záření: edu.ceskatelevize.cz/video/2009-rentgen

DALŠÍ KNIHY ZE SÉRIE MALÍ LIDÉ, VELKÉ SNY:
Můžete si přečíst také další knihy z této série, které v češtině vyšly:

Obrázková kniha o dívce, která si přála stát se spisovatelkou:

mravencichuva.cz/anne-frankova/

Obrázková kniha slavné série o mexické umělkyni:

mravencichuva.cz/frida-kahlo/

Obrázková kniha slavné série o britském přírodovědci:

mravencichuva.cz/david-attenborough/
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