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ANOTACE
Obrázková kniha Daisy Mrázkové vypráví příběh o pozoruhodném setkání jedné smutné
babičky a Úterý, které se rozhodne babičku rozveselit. Příběh o ztracené panence Slečně
Brambůrkové a její dlouhé cestě světem, díky které zažila radost spousta dalších lidí.
Poetický příběh o radosti, smutku i situacích, které mohouměnit životy druhých. Jako
i ostatní knihy Daisy Mrázkové přináší tento příběh poselství, které nekončí na stránkách
této knihy, ale je příležitostí pro rozvíjení dalších povídání s dětmi.

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

CÍLE
• Děti si uvědomí, jaký může být každý den, který prožívají.

• Děti si vyzkouší předvídat, jak bude příběh pokračovat, a v rámci reflexe i navrhovat,
jak jinak by se mohl příběh rozvíjet.

• Během výtvarné aktivity si děti vyzkouší některou z výtvarných technik a rozvinou svou
představivost a výtvarné cítění.

KNIHA
MRÁZKOVÁ, Daisy.Nádherné Úterý čili Slečna Brambůrková chodí po světě. Praha: Baobab, 2022.

POMŮCKY
Velký papír, fix, projektor nebo počítač, kniha Nádherné Úterý čili Slečna Brambůrková
chodí po světě, velké papíry k malování a kreslení, barvy nebo jiné pomůcky, které
potřebujeme kmalování obrázku oblohy (připravíme podle typu výtvarné aktivity,
kterou zvolíme), pro starší děti volné papíry a tužky k zapisování

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.

Místo na vaše poznámky
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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 pověsíme nebo položíme před děti velký papír, uprostřed kterého
uděláme kruh. Děti na dnešní lekci přivítáme (můžeme jim popřát Dobrý den!).

Řekneme dětem, že dnešní den je pro naši lekci velmi důležitý, protože se jím budeme více
zabývat. Řekneme dětem: Dnešní den je pro mě … (Doplníme podle svého názoru a rovnou
doplníme, proč jsme den takto popsali.)

Např. je:

… krásný, protože svítí sluníčko.

… radostný, protože jsem se těšil/a, že se s vámi opět uvidím.

… speciální, protože vám chci představit krásnou knihu jedné autorky, kteroumámmoc
rád/a.

Ptáme se dále dětí: Jaký je dnešní den pro vás? Jak byste ho popsali?
U dětí, které již samy dokáží bez potíží slova zapisovat, můžeme zařadit ještě samostatnou
fázi této práce. Každé dítě nejprve zapíše slovo/slova na svůj papír, poté je představí
ve dvojici kamarádovi a až poté je zapíšeme na společný papír.

U menších dětí pracujeme rovnou společně. Slova, která děti říkají, zapisujeme na papír
okolo kruhu. Slova se snažíme zapisovat ve formě přídavných jmen. Pokud děti potřebují,
snažíme se je podpořit, aby k popisu dne použily přídavná jména a vysvětlení, proč je
podle nich takový, jak ho popisují. (U starších dětí můžeme zadání rovnou upřesnit: Jaká
přídavná jména můžeme použít k tomu, abychom dnešní den popsali?) Vždy se snažíme
zapsat všechny nápady dětí.

Když máme všechny nápady zapsané na papír, ptáme se dětí: Jaký je dnes den v týdnu?
(Pokud pracujeme s menšími dětmi, můžeme se zaměřit na dny v týdnu více do hloubky,
u starších dětí si den v týdnu pouze pojmenujeme.) Název dnešního dne napíšeme
doprostřed velkého papíru (do připraveného kruhu).

Spolu s dětmi si zopakujeme, jak dnešní den popsaly. Např.: Dnes je… krásné, radostné,
speciální pondělí. Dětem napovíme pár slovních spojení a necháme je opakovat další
a vzpomínat, jaká slova použily, případně přečíst, jaká jsou napsaná na papíře.

Pokud chceme lekci věnovat více času, můžeme vymýšlení rozšířit o další den/dny.

Pokudmáme více času nebo si lekci chceme rozdělit na více částí, můžeme zařadit
výtvarnou aktivitu:

S menšími dětmi se zaměříme na pozorování dnešního dne. Podíváme se na nebe
a pozorujeme, jaké je venku počasí. Dětem rozdáme velké papíry a výtvarné potřeby podle
techniky, kterou se rozhodneme tvořit. (Můžeme se inspirovat tvorbou Daisy Mrázkové
a na vlhký papír nanášet barvy pomocí akvarelových pastelek nebo roztírání méně
tekutých barev špachtlí. Nebo použijeme barvy, které se mohou do sebe vzájemně vpíjet,
jako například vodové barvy. U úplně malých dětí můžeme papír barvit také pomocí
namočených krepových papírů.)

Vyzveme děti, aby namalovaly nebe, případně počasí, které venku je.
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Se staršími dětmi můžeme vyzkoušet malovat nebe více podle prožívání konkrétního dne –
vyzveme děti, aby se podívaly na slova, kterými popsaly dnešní den, a namalovaly nebe
na základě pocitu z tohoto dne. Tedy např. můžememalovat nebe, které bude podle nás
krásné, radostné, speciální…

Po skončení malování děti vyzveme, aby, pokud chtějí, svůj obrázek popsaly.

Nyní dětem představíme knihu, kterou dnes budeme číst, a řekneme jim, že název této
knihy bude trochu podobný, jako aktivita, kterou jsme nyní dělali. Představíme dětem
název knihy: Nádherné Úterý. Ptáme se jich: Proč si myslíte, že se kniha takto jmenuje?

Necháme děti, aby vyslovily svůj názor, a náš názor jim zatím neprozrazujeme.

Ukážeme dětem titulní stranu knihy a společně si prohlédneme obrázek. Ptáme se jich,
co na obrázku vidí. Poté jim prozradíme i podtitul knihy: Čili Slečna Brambůrková chodí
po světě. Ptáme se dětí: Kdo si myslíte, že je Slečna Brambůrková?

Necháme děti, aby vyslovily svůj názor, a naši odpověď jim zatím neprozrazujeme.

Přichystáme se ke společnému čtení.

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU NOVÝCH INFORMACÍ
ŘÍZENÉ ČTENÍ:
Čteme pomalu, aby ilustrace vynikly. Necháme děti, aby si ilustrace mohly dobře
prohlédnout. Využívámemetodu řízeného čtení dopilněnou o usuzování a předvídání.

Úterý bylo nádherné od rána. Už v půl páté udělalo nad světem světle růžové nebe,
po kterém pluly ve veselé řadě malé bílé mráčky s vroubkovanými okraji jako takové
piškoty. „Nádherný den,“ řekl každý, kdo právě vstával a otvíral okno.Úterý mělo radost
a rozhodlo se být ještě nádhernější. /… / jestli má na světě všecko v pořádku.

„Je všecko všude dost nádherné? Copak to mám tamhle nenádherného?“ /…/ vykřiklo
Úterý a letělo a sedlo si k ní.

Ptáme se dětí: Proč si myslíte, že je babička smutná?

Babička měla bílé vlásky, ruce složené v klíně. /… / Babička přeložila ruce v klíně
a vypravovala:

„I měla jsem jednou svátek a maminka mi ušila takovou malou panenku. /… / Úterý
poslouchalo jako pěna.

Krátce se zastavíme a uvědomíme si, kdo je Slečna Brambůrková.

„Dlouho jsem ji neměla! Ztratila jsem ji jednou, když jsem šla mamince nakoupit… /… /
Babička jen vzdychla.

„Krásnou Jolantu Alici Milevu Brambůrkovou jste nevytrousila z košíku, ale vytáhl vám
ji cestou kluk, který šel za vámi.“ /… / Co s ní dělal, s chudinkou?“
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„Nebojte se. Přišlo mu to za chvíli líto, strašlivě líto /… / „A to se podívejme,“ řekla
babička rozčileně.

„V té zahradě ležela na lehátku taková holčička po nemoci. /… / „A v tom přes zeď
přiletěla Slečna Brambůrková!“ vpadla babička.

Holčička vstala a vzala si ji a prohlásila, že už je zdravá, /… / „To se podívejme,“
opakovala babička.

„Holčička se naučila hrát. Jednou hrála na koncertě. /… / Jeho chlapeček totiž bydlel
na venkově u babičky.“

„A napsal?“ /… / „To se na to podívejme.“

„Chlapeček seděl na stromě a zpíval si vysokým hláskem.

A jel kolem kočár – tenkrát ještě jezdily kočáry /… / a seděl na větvi a nechtěl dolů,
ačkoli ho volala.

A tak bílá slečna zase nasedla a odjela /… / sedí malý zlatovlasý chlapeček.“

„A co dál?“ /… / Nedávno si ho také prohlížel jeden chlapec a říkal si…

Na tomtomístě čtení zastavíme (pozor, jedná se o zastavení uprostřed odstavce) a ptáme
se dětí: Co si myslíte, že si chlapec říkal? Nad čím přemýšlel?

…jak by rád měl takový strom na zahrádce. Přišel domů:

‚Tatínku, pročpak nemáme nějaký pěkný strom?‘ /… / až si ustřádal na strom.“

„A koupil ho?“ /… / „Bez slečny Brambůrkové by ho neměl.“

„Co se s ní vlastně stalo?“ /… / Jsem ráda, Úterý, že jsem se tě dočkala!“ A pomaloučku
šla parkem dál.

Úterý se za ni dívalo a pak pohlédlo na hodinky a řeklo si: /… / až bylo tma po celém
světě a Nádherné Úterý mohlo jít spát.

REFLEXE
Po přečtení knihy se dětí ptáme, jak se jim příběh líbil, co je zaujalo, nebo co se jim naopak
nelíbilo.

Vrátíme se k názvu knihy: Nádherné Úterý a ptáme se dětí: Proč bylo podle vás Úterý
nádherné? Pro koho bylo nádherné?

Připravíme si stejný papír s kruhem jako na začátku lekce a doprostřed kruhu napíšeme:
Nádherné Úterý.

Pokud pracujeme s dětmi, které již umí psát, rozdáme dětemmalé lepicí papírky
a vyzveme je, aby napsaly alespoň jedno slovo, které popíše, jaké podle nich Úterý v knize
ještě bylo.

Ptáme se dětí: Jaká další slova byste pro popis tohoto dne použily?

Pokud děti ještě neumí psát, zapisujeme slova na papírky my a děti je poté nalepí na papír
kolem kruhu. Mohou samozřejmě napsat i více slov. K vysvětlení opět použijeme tato
slova:

Např.: Úterý je/bylo… nešťastné, protože babička přišla o svou panenku.

… překvapující, protože se panenka zase našla.

…

Ptáme se dětí, jestli i ony někdy přišly o nějakou věc, kterouměly rády, a co se s ní dělo dál.
Na povídání můžeme navázat vymýšlením vlastních příběhů.
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DOPLŇUJÍCÍ AKTIVITY:

Rozvíjení příběhu
Zkusme s dětmi rozvíjet své vlastní verze příběhu. Co jiného se mohlo se Slečnou
Brambůrkovou stát? Jak jinak by se mohl její příběh odvíjet?

Přečtěme si společně část příběhu a v určitémmístě zastavme, pojďme vymýšlet další
pokračování. Může to být například místo, kdy chlapec v galerii pozoruje obraz. Děti
mohou pracovat samostatně nebo v menších skupinkách. Příběhy si poté společně
můžeme představit.

Vlastní příběh: Co se stalo, když jsem ztratil/a nebo přišel/přišla o…
Navážeme na otázku, kterou jsme dětem položili v rámci reflexe. Vymýšlíme své vlastní
příběhy: Co se stalo, když jsem ztratil/a nebo přišel/přišla o…Děti mohou vymýšlet každé
svůj vlastní příběh nebomůžeme vymýšlet jeden příběh dohromady a postupně jej rozvíjet.

Čtení dalších knih Daisy Mrázkové
Obrázkové knihy Daisy Mrázkové přináší řadu příběhů a témat, které můžeme s dětmi
rozvíjet a číst si o nich. Tvorba této autorky je opravdu velkým bohatstvím, a pokud vás její
knihy zaujmou, může být skvělé pokračovat v jejich čtení. Některé knihy si můžete
prohlédnout také v Přehledu knih namravenčím webu.

Pokračování výtvarné aktivity: Malované nebe
Pokud jsme v první části lekce zařadili i výtvarnou aktivitu a malovali nebe, můžeme
později ve tvoření pokračovat. Inspirací nám bude tvorba Daisy Mrázkové. Když barvy
uschnou, můžeme použít černou fixu nebo redispero a dokreslit na nebe černé obrysy –
např. zvířata, přírodu, aj.

Barvy nebe
Vrátíme se s dětmi na začátek příběhu, kde je vyobrazené nebe. Můžeme dál pozorovat,
jak se nebe v jednotlivých dnech proměňuje. K pozorování nebemůžeme číst také krásnou
knihu Všechny barvy počasí od Britty Teckentrupové (vydalo nakladatelství Host).
V Knihovně Mravenčí chůvy si můžete přečíst také recenzi na tuto knihu od dvanáctileté
Magdaleny.

Můžeme si také vytvořit svůj Atlas mraků podle aktivity z Jděte ven. K pozorování oblak
námmůže pomoci také kapesní atlas Oblaka z nakladatelství Bylo nebylo.

Měnil, až vyměnil…
Příběh, který jsme četli, námmožná připomíná jiné příběhy, kde jedna situace přímo
ovlivnila další. Kdy jeden předmět putoval z místa na místo. Můžeme s dětmi takový příběh
dále rozvíjet a vymýšlet si další vlastní verze.
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