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ANOTACE
Volně navazující díl o ptákovi Nohovi a ptáčkovi Nožičkovi vypráví o tom, jak se setkali
s obrem Bumbrlou, který tuze rád závodí. Bumbrla se rozhodl, že k závodu vyzve i Noha.
Jenže ačkoli k závodu sice nakonec dojde, nezávodí v něm vůbec Noh a z jasného favorita
je díky bystré mysli poražený. Milý a laskavý příběh je vyvedený v sytých barvách
počítačovou ilustrací a kniha je typem na pomezí obrázkové knihy a komiksu.
Doporučujeme pro společné čtení nebo pro samostatné čtení začínajících čtenářů
či čtenářek. Knize volně předchází tři knihy.

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

CÍLE
• Děti se zamyslí nad tím, jestli může někdo, kdo působí jako slabší, být i někdy lepší,

a co mu k tomumůže pomoci.

KNIHA
Fischerová, Daniela. Pták Noh a ptáček Nožička: Jak Nožička závodil s obrem Bumbrlou.
Praha: Meander, 2022.
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POMŮCKY
Velký papír, fix, projektor nebo počítač, kniha Pták Noh a ptáček Nožička: Jak Nožička
závodil s obrem Bumbrlou, pro každéhomalý lísteček a pastelky, pracovní list.

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
USUZOVÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Ukážeme dětem obálku knihy a zeptáme se jich, o čem si myslí, že by kniha mohla být.
Poté je seznámíme s názvem titulu a znovu se zeptáme, co je k názvu napadá. Můžeme
modelovat myšlení otázkami jako: Jak na vás obr působí? Může takto malý ptáček vyhrát
v závodu nad obrem? Comyslíte?

Poté děti vyzveme, aby se zamyslely nad tím, zda někdy byly v situaci, kdy závodily
s někým, kdo působil, že nad ním nikdy nemohou zvítězit. Mohlo se to stát v nějakém
závodu, soutěži, ve sportu, ale třeba i v situaci, kdy bylo potřeba myslet.

Rozdáme dětem lístečky a pastelky a požádáme je, aby na lísteček nakreslily tuto situaci.
Poté, co mají hotovo, je znovu požádáme, aby svou zkušenost sdílely ve dvojicích. Můžeme
i náhodně několik dětí nechat sdílet svou zkušenost ve skupině.

Vrátíme se ke knize a řekneme dětem, že se pustíme do společného čtení.

Místo na vaše poznámky

https://mravencichuva.cz/


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

V jednom lese […] A když vyhrál, po poraženém něco chtěl.

Napadá vás, co by mohl chtít tentokrát? A po kom?

Jednou se přivalil […] Co to jen Nožičku napadlo?

Myslíte si, že má Nožička šanci vyhrát? Co si myslíte, že se stane?

Pták Noh […] Bumbrla řval mocným obřím hlasem o pomoc.

Co se tady stalo? Co Nožička udělal? Bude chtít Bumbrla ještě závodit s Nohem?

Nožička polechtal […] Chvilku se kutálel po zemi a konečně si sedl. Au!

A co se stalo tady? Proč se pták Noh rozhodl vrazit do obrových zad?

Tak co? […] A děkujeme za rohlíčky, paní obrová!

REFLEXE
Pro reflexi zvolímemetodu s názvem životabáseň. Jejím smyslem je záznam našeho pocitu
a dojmu. Děti dostanou k dispozici několik začátků vět a jejich úkolem je věty doplnit tak,
aby vyjádřily jejich dojmy. Výroky v životabásni se nemusí rýmovat.

Máme-li kolem sebe děti, které ještě neumějí psát, pracujeme společně. Pokud děti umějí
číst, předáme jim natištěný list se začátky vět a necháme je výroky doplnit. Pracovní listy
rozdáme i dětem, které psát neumějí.

Na závěr s dětmi ještě sdílejte, zda se tato jejich situace v něčem podobá té, kterou si
kreslily na začátku.

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
Přečtěte si další knihy ze série
o Nohovi a Nožičkovi.

Zkuste si s dětmi zmapovat, zda
znáte další příběhy, ve kterých zvítězí
slabší nad silnějším.

Přečtěte si část Bible o Davidovi
a Goliášovi (Velká dětská Bible nebo
edice manamana David a Goliáš)
a příběhy mezi sebou porovnejte.

https://mravencichuva.cz/
https://mravencichuva.cz/?s=noh+a+no%C5%BEi%C4%8Dka
https://mravencichuva.cz/?s=noh+a+no%C5%BEi%C4%8Dka


TVOŘÍME ŽIVOTABÁSEŇ
na téma ptáček Nožička

PTÁČEK NOŽIČKA

KTERÝ UMĚL

KTERÝ MUSEL

KTERÝ SE BÁL

KTERÝ MĚL RÁD

(Jedním slovem)

Pracovní list
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