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Zážitky z cest

Vzdělávací oblasti a průřezová témata: 

Český jazyk a literatura – Jazyková výchova
Člověk a jeho svět – Místo, kde žijeme

Anotace: 

Děti porovnávají koníkovu cestu s vlastními cestovatelskými zážitky. Zamýšlejí se nad vybranými slovními spojeními 
v textu a zapojují své smysly, aby se pokusily vžít do koníkovy plavby na kontejnerové lodi.

Cíle: 

Žáci
. si vybaví své vlastní cestovatelské zážitky a vzájemně je sdílejí;
. si vyjasní význam vybraných slov a slovních spojení v textu a nahradí je jinými vyjádřeními stejného významu;
. si z textu, ilustrací a zvukových (případně i čichových) vjemů vytvářejí bližší představu koníkovy cesty;
. porovnají svoje cestovatelské zážitky s popsanou koníkovou cestou a formulují otázky, co dalšího by ještě
 chtěli o koníkově cestě zjistit.

Čas: 45 min

Pomůcky: knížka Největší přání (str. 12–17), pracovní list 5: Zážitky z cest, 2 sklenice, plastové obaly, 2 papírové 
krabičky, plastové dílky (např. z nějaké stavebnice) v nádobě či obalu, několik drobných kovových předmětů, příp. 
zázvor, černý čaj, česnek, pomelo

Postup:

. Vyzvěte děti, aby vzájemně mezi sebou zjistily, kdo kam nejdál cestoval a jakým dopravním prostředkem to bylo. 
Každý osloví 2 spolužáky a jejich odpovědi zapíše do tabulky v pracovním listě 5: Zážitky z cest.

. Pobavte se nejprve s dětmi o jejich vlastních cestovatelských zážitcích:
Kam nejdál jste cestovali? 
Čím jste cestovali? 
Víte, jak daleko to bylo (kolik kilometrů)? 
Jak dlouho cesta trvala a jak vám ubíhala?
Jaké to bylo? Co si z té cesty pamatujete? 
Co všechno jste cestou vnímali (viděli, slyšeli, cítili…)? 
S kým jste cestovali? 

. Pokud ještě děti neznají koníkovo putování na vlnách, 
vyzvěte je, aby zkusily odhadnout, v čem by mohla být 
koníkova cesta podobná té jejich a v čem se podle nich bude 
lišit. Svoje nápady mohou zaznamenat do Vennových diagramů 
v pracovním listě 5: Zážitky z cest.

. Připomeňte si společně cestu modrého koníka nebo si o ní přečtěte v knížce. 
Čtěte nejprve od str. 12 až po první odstavec na str. 14. 

. Zeptejte se dětí, co o koníkově cestě vypovídají uvedená slova či slovní spojení (můžete si je vyjasňovat v průběhu 
společného čtení). Jak jinak by se to také dalo říct?

(…) vedro bylo k zalknutí (…)
(…) nezvyklé šumění občas prořízl kovový zvuk (…)

Michaela Eliášová (ZŠ Příbor)
„Žáci se těšili na pokračování příběhu, na to, zda se jim potvrdí jejich předpovědi, které si napsali minulý týden. Společně zrekapitulovali předchozí děj. Pobavily je krátké ,zprávičky‘ o věcech, které s nimi cestují, nejvíce smíchem reagovali na zprávu o medu a zázvoru. Bylo nutné vysvětlit, co je to IQ a pozdvižení v�módním světě. … Lekci hodnotím jako zdařilou, líbí se mi využití smyslových vjemů, které posilují prožitek a pochopení příběhu.“



43(…) obrovský tlak je zamáčkne jak sardinky do krabičky (…)
(…) připadalo mu to jako věčnost (…)

. Prohlédněte si znovu obrázek kontejnerové lodi a nechte děti vžít se do koníkovy cesty a do toho, co koník vnímal. 
Nejprve jim můžete ještě položit otázku, zda na tak obrovské lodi cestovali podle nich pouze plyšoví koníci, nebo 
ještě někdo další. Podívejte se s dětmi na ilustraci tmy na str. 14–15. Vybídněte je, aby zavřely oči, představily si tak 
tmu a zaposlouchaly se do zvuků. Vy budete pomocí různých předmětů vydávat postupně tyto zvuky:

cinkot sklenic
ostrý šustot plastových obalů
decentní tření krabiček z papíru
tlumené rachtání plastových dílků
zvonivý břinkot drobných kovových předmětů

Děti budou odhadovat, co by to všechno mohlo být, tzn. kdo další mohl společně s plyšovými koníky cestovat. Připo-
meňte si také, co koník na lodi cítil. Můžete si ukázat zázvor, černý čaj, česnek a pomelo, případně si k nim i přivonět.

. Jestliže děti zaznamenávaly své představy o koníkově cestě do Vennových diagramů, mohou nyní zhodnotit, co 
se naplnilo nebo co předem netušily. Co ještě o koníkově cestě nevíme a chtěli bychom zjistit?

Lenka Zajícová (ZŠ logopedická, s. r. o
., Ostrava) 

„Mě samotnou lekce bavila, dobře se mi učila. Žáci působili uvolněně, 

měli zájem plnit dané úkoly, kladli sami otázky – k�poslední aktivitě, 

zajímali se: Jestli si 
koníka někdo koupí? Jestli ještě někdy koník potká 

Li? Co se děje, když loď dopluje? Jestli koník někdy potká plastového 

koníka od Li? Jestli potká švadlenku? Jestli mu někdy ustříhli baťůžek? 

Co se s�ním dělo dál, jestli si
 ho někdo koupil? Jestli cestoval ještě 

dál? – velmi logicky kladli otázky, pěkně reagovali na text.“
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1. Najdi dva spolužáky a zeptej se jich, kam nejdál cestovali a jakým dopravním prostředkem to bylo.

 Odpovědi zapiš do tabulky:

Jméno Kam nejdál jsi cestoval/a? Čím jsi cestoval/a?

2. Porovnej svoje cestování do nějakého vzdáleného místa s�koníkovou cestou. Do diagramů zaznamenej, co máte 

podobného (do prostoru, kde se diagramy překrývají), a co je odlišné. 
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