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ANOTACE
David Lyall a kocour Tibbles se roku 1894 přestěhují na malý ostrov Svatého Štěpána
nedaleko Nového Zélandu. Jejich úkolem je strážit maják. Tibbles je šťastný, že na něj
konečně nikdo neútočí prakem, že je tam hezky. Jedno dne přinese svému člověčímu
příteli ptáka. A ukáže se, že je to neznámý druh! A to se běžně nestává, že by byl objeven
nový druh ptáka. Začíná dobrodružné objevování a kocour Tibbles při něm rozhodně
nechybí. Komiks s textemMichala Šandy a ilustracemi Davida Dolenského vypráví příběh
podle skutečné události a otevírá ekologické téma a předzvěst toho, co někdy přineslo
zdomácnění zvířat v místech, kde nebyla původní. Příběh je určený všemmladým
čtenářům od předškolních dětí po školáky. Komiks získal prestižní české ocenění Muriel
v kategorii Nejlepší komiks pro děti.

Důležitou součástí lekce je práce s ilustracemi knihy, které příběh dotvářejí, a poslech
informací, které jsou v knize představeny.

CÍLE
• Děti se seznámí s méně známým druhem ptáka a s okolnostmi

jeho vyhubení.

• Děti si vyzkouší shromáždit si informace o určitém druhu ptáka
na základě poslechu vyprávění, čtení knihy a pozorování ilustrací.

Místo na vaše poznámky
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KNIHA
ŠANDA, Michal. Tibbles. Praha: Meander, 2021.

POMŮCKY
Velký papír, fix, projektor nebo počítač, kniha Tibbles, obrázek ptáka (promítaný nebo
vytištěný), pro každého papír s obrázkem a tvrzeními, dále si můžeme připravit mapu světa
nebo glóbus.

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
vyznačeny kurzívou. Stejně jsou také uvedeny názvy knih. Věty, které jsou citací z knihy,
jsou uvedeny kurzívou tučně.

EVOKACE
USUZOVÁNÍ, UVĚDOMĚNÍ SI VLASTNÍ ZKUŠENOSTI
Na začátku lekce dětem ukážeme obrázek ptáka z knihy (obrázek je součástí této lekce).
Pokudmámemožnost, obrázek dětem nejprve promítneme na velkém plátně a společně
ho popisujeme. Ptáme se dětí, co na obrázku vidí. Dále se dětí ptáme: Comůžeme o ptáku
říct? Jaký je? Jak si myslíte, že je velký? Jaký má tvar zobáku? Jakémá peří? Kde se
vyskytuje? Myslíte si, že jste již podobného ptáka někdy viděli? Jaké další ptáky znáte?

Nápady zapisujeme na velký papír, aby děti zápis viděly. Zapisujeme všechny nápady dětí.
Různě staré děti budou ptáka popisovat různými způsoby (podle barev, velikosti, ale také
podle druhu). Shrneme si s dětmi, co jsme si o ptácích zapsali. Zopakujeme také, že jsme
zmínili různé druhy ptáků. Ptáme se jich, co si myslí, že znamená slovo „druh“.

Prozradíme dětem, že si dnes budeme číst knížku o úplně novém druhu nelétavého
ptáka, který dostal jméno pokřovník. (Pro pozdější práci je důležité, abyste dětem tuto
vyznačenou informaci během zadání práce opravdu řekli.) Děti upozorníme na fakt,
že objevit nový druh zvířete není úplně obvyklé.

Zeptáme se dětí, jestli již někdy slyšely o práci ornitologa, případně vyzveme děti, které
slovo znají, aby nám vysvětlily, čím se ornitolog zabývá. Poté děti vyzveme, abychom si
nyní společně práci ornitologa vyzkoušeli. Budeme totiž zkoumat, jaký je pták, o kterém
budeme v knize číst.

Nyní budeme pracovat s předem připravenými otázkami.

Každému z dětí rozdáme papír s obrázkem ptáka a s tvrzeními, na které budeme hledat
odpovědi.

• U každé věty budeme zaznamenávat odpověď ANO nebo NE, podle toho, jestli
s tvrzením souhlasíme nebo ne.

• Některé informace můžeme znát již nyní, další se dozvíme během čtení. Zároveň se již
nyní můžeme přiklánět k jedné z odpovědí.

• Děti, které již umí psát, mohou odpověď zapsat, mladší děti mohou použít jako
odpověď značky, např. ANO (fajfka), NE (křížek).

• U mladších dětí tvrzení přečteme společně a necháme děti, aby si zaznamenaly
odpovědi, které již vědí; starší děti necháme pracovat samostatně.

• Pokud pracujeme s mladšími dětmi, můžeme zvolit pouze prvních pět otázek,
se staršími dětmi pracujeme se všemi otázkami nebo si obtížnost otázek upravíme
podle potřeby.
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• Poté, co si děti samy zaznamenají odpovědi, projdeme si tvrzení znovu společně
a zaznamenáváme na velký papír odpovědi, které již jistě víme a na kterých
se shodneme. Zbytek tvrzení necháme nevyplněné, papíry odložíme a k aktivitě
se vrátíme po přečtení knihy.

Návrh tvrzení:

1. Pták na obrázkumá dvě nohy.

2. Pták na obrázku je větší než kočka.

3. Pták na obrázkumá zelené a hnědé peří.

4. Pták na obrázku žije převážně v křoví.

5. Pták na obrázkumá zahnutý zobák.

6. Ptáka na obrázkumůžeme spatřit u nás v ČR.

7. Pták na obrázku byl objeven v Evropě.

8. Pták na obrázku nežije na ostrově.

9. Pták na obrázku byl objeven před více než sto lety.

10. Pták na obrázku neumí létat.

Nyní dětem ukážeme knihu Tibbles. Vyzveme je, aby popsaly, co vidí na titulní straně knihy.
Přečteme název knihy a ptáme se jich, co si myslí, že název znamená. Poté začneme
společně knihu číst.

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

Kamaráde, budeme se stěhovat, […] Tahle nicotná tečka v Cookově průlivu je Štěpánův
ostrov.

Na tomtomístě se můžeme zastavit a ukázat si na mapě, kde leží Anglie a kde Štěpánův
ostrov.

Copak mi to neseš, […] to je ale podivný ptáček…
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Jakožto starý mládenec […] ovšem v žádném atlase nikdy neviděl.

Děkuji mockrát, kapitáne! […] jde o dosud neznámý druh ptáka.

V Londýně malíř John Gerrard […] svoji kresbu vytisknout v dílně na litografickém lisu.

Podíváme se s dětmi znovu na ilustraci, kterou jsme před začátkem lekce popisovali,
a vyzveme děti, aby se zamyslely, co dalšího nyní o ptákovi víme.

Štěpánův ostrov se Tibblesovi zalíbil. […] jak se pod majákem tříští vlny o útes.

Na ostrově se mohl Tibbles setkat […]

Neznámý druh ptáčka? Prvotřídní senzace! […] Nově objeveného ptáka logicky musel
ve své sbírce mít.

Tady v křovinách nastražím ornitologickou síť. […] latinsky Traversia lyalli
Rothschild, 1894.

Na tomtomístě se staršími dětmi můžeme zastavit a odpovědět si společně na otázku,
před kolika lety byl pták pokřovník ostrovní objeven.

Copak je to s tebou, Tibblesi? […] Snad ho nezachvátila nějaká zákeřná nemoc…

Na Štěpánův ostrov přijíždí delegace […] pokřovníka nenajdou žádného.

Ptáme se dětí: „Proč si myslíte, že žádného pokřovníka nenajdou?“

Necháme děti, aby vymyslely své teorie, až poté otočíme list a knihu dočteme.

Proto tak obrovitánsky ztloustl! […] sám za necelý rok i vyhubil.

REFLEXE
Po přečtení knihy vyzveme děti, aby si znovu vzaly své papíry s tvrzeními. Otázky si znovu
přečteme a necháme děti zaznamenat odpovědi. Nejprve děti pracují samostatně, poté
(pokudmáme ve skupině více dětí) je vyzveme ke konzultaci odpovědí se sousedem
ve dvojici. Na závěr odpovědi společně zaznamenáváme na velký papír. Diskutujeme
o případných neshodách. Pokud některé z dětí vybralo odlišnou odpověď, necháme ho své
tvrzení obhájit. Může se stát, že některé odpovědi budeme vnímat rozdílně.

Např. tvrzení č. 10: Pták na obrázku neumí létat. V textu knihy není přímo zmíněno, že je
pták nelétavý, zmiňovali jsme v přípravné fázi před čtením. Případně si můžeme dohledat
informace o pokřovnících.

V závěru reflexe se můžeme vrátit k poslední části příběhu a otázce: „Proč si myslíte,
že ornitologové žádného pokřovníka nenašli?“ a můžeme dál rozvinout, co někdy přineslo
zdomácnění zvířat v místech, kde nebyla původní.

DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:
Čtení knihy můžete doplnit i videospotem k udílení výročních cen Muriel, kde je kniha
představena.

Věnujte se dále tématu vyhubených druhů a přečtěte si např. knihu Opi, která představuje
různé druhy opic a jejich výskyt.

Pokud se vám kniha líbí, můžete navázat čtením další knihy těchto autorů, tentokrát
dvojjazyčného příběhu (v češtině a ukrajinštině) o dvou spolužácích Viktorovi a Biktopovi.
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Pokřovník

ANO × NE

1. Pták na obrázkumá dvě nohy.

2. Pták na obrázku je větší než kočka.

3. Pták na obrázkumá zelené a hnědé peří.

4. Pták na obrázku žije převážně v křoví.

5. Pták na obrázkumá zahnutý zobák.

6. Ptáka na obrázkumůžeme spatřit u nás v ČR.

7. Pták na obrázku byl objeven v Evropě.

8. Pták na obrázku nežije na ostrově.

9. Pták na obrázku byl objeven před více než sto lety.

10.Pták na obrázku neumí létat.

Pracovní list

https://mravencichuva.cz/

