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Příprava na vyu čování Českého jazyka a literatury s cíli v oblastech 

OSV a čtenářství  

Název učební 
jednotky (téma) Modlitba za vodu – mé pocity a emoce  

Stručná 
anotace u čební 
jednotky 

V této hodině žáci na základě přečteného textu formulují vlastní 
pocity, navozené básní od Jana Skácela Modlitba za vodu a 
stejnojmenné písně od Hradišťanu. Žáci pracují samostatně i ve 
skupině. 

Nutné 
předpoklady   
 
(Již osvojené 
znalosti a 
dovednosti žáků, 
které umožní, aby 
jednotka efektivně 
směřovala ke svým 
cílům).  

— 

Časový rozsah 
učební jednotky 90 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
5. ročník 
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Zařazená 
průřezová 
témata (v četně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

Ano      Ano 

Vyučovací 
obor(y)  

 

Český jazyk a literatura 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné a 
vzdělávací strategie 
školy) 

 

• Žák pojmenovává a popisuje svoje pocity a emoce. 

• Žák se seznamuje s pocity a vnímáním svých spolužáků. 

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, které 
chci v dané 
učební jednotce 
naplnit  

OSV 

• Žák rozpoznává a popisuje své emoce, které vyplynuly z četby 
básně a poslechu písně. 

• Žák zhodnotí svou spokojenost se spoluprací ve skupině.  

 

Čtenářství 

• Žák popisuje osobní vztah k básni prostřednictvím vlastních 
emocí.  

• Žák používá postupy, které zefektivňují jeho porozumění 
čtenému textu (kladení otázek autorovi, společná diskuse a 
hledání dopovědi). 

• Žák čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i 
nahlas. 

• Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je. 
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Cíle učební 
jednotky  

  

Český jazyk a literatura 

RVP: 

• Žák vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je.  

• Žák volně reprodukuje text podle svých schopností. 

Školní výstupy: 

• Žák vyjádří hlavní myšlenku přečteného textu. 

• Žáci zformulují dvě otázky, které se vztahují k přečtenému 
textu. 

Hodnocení 

(Z čeho učitel i žáci 
poznají, že bylo 
dosaženo cílů a jak 
to učitel i žáci budou 
hodnotit) 

Učitel dává popisnou zpětnou vazbu k výstupům práce žáků.  

Výstupy práce žáků: 

• vyplněné pracovní listy jednotlivců, 
• nakreslená a nalepená kapka se stručným popisem pocitu 

z básně, 
• otázky a odpovědi nalepené na archu papíru. 

 

Hodnocení: 

• sebehodnocení skupiny – míra zapojení jednotlivých členů 
do práce s formulováním otázek, 

• sebehodnocení jednotlivců – jak se mi dařilo vyjádřit 
vlastní emoce z básně. 

Popis u čební 
jednotky  

1. Motivace: Píse ň Modlitba za vodu od Hradiš ťanu  

Žáci poslouchají se zavřenýma očima (Audioukázka 1).       

 

2. Samostatné čtení básn ě Jana Skácela „Modlitba za vodu“. 

Žáci si v duchu samostatně přečtou báseň (Příloha A). Každý ji 
dostane nakopírovanou.     
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3. Reflexe pocit ů z básně  

Každý žák dostane čtvrtku formátu A4. Úkolem je nakreslit a 
vystříhat kapku vody. Do kapky každý napíše, jaké pocity v něm 
báseň vyvolala.  

Žáci přečtou své pocity na kapkách (mohou uvést, z čeho jejich 
pocit pramení) a přilepí je k mraku na provázky. (Učitel si připraví 
mrak vystřižený z modrého papíru, ke kterému přilepí provázky).       

 

4. Čtení básn ě ve skupinách 

Rozdělíme žáky do skupin po třech. Nejprve si všichni v duchu 
samostatně přečtou báseň. Poté jsou vyzváni k tomu, aby ve 
skupinách vymysleli a zapsali otázky na autora. Každá skupinka 
vymyslí alespoň dvě otázky. Ty zapíše na barevné proužky papíru 
rozdané učitelem.                                    

 

5. Reflexe práce ve skupin ě 

Žáci zhodnotí počtem ukázaných prstů na rukou míru své 
spokojenosti nebo nespokojenosti se spoluprací ve skupině. Učitel 
se několika žáků zeptá, z jakého důvodu měli vztyčený daný 
počet prstů (případně co konkrétně by jim pomohlo, aby mohli 
vztyčit více prstů).   

 

6. Rozbor a diskuse 

Žáci si sednou do kruhu. Doprostřed něj položíme arch papíru a 
lepilo. Každá skupinka nalepí postupně jednu otázku po druhé. 
Jedná se o otázky tvořené ve skupinkách na barevné papíry. Žáci 
i učitel společně nad otázkami přemýšlí a snaží se na ně 
odpovědět. Hledají odpovědi v básni, vracejí se znovu k textu a 
debatují o něm. Odpovědi zapisují na arch k otázkám. 

Po ukončení debaty dostane každý žák pracovní list (Příloha B), 
který samostatně vyplní.  

 

7. Hra 

Žáci v původních skupinách sepíší písně, knihy a filmy, ve kterých 
je zmíněna voda. Po sepsání cca 3–5 věcí jsou skupinky vyzvány 
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k tomu, aby si připravily krátké (maximálně 20vteřinové) 
pantomimické předvedení názvu písně, knihy, filmu. Skupinky, 
které chtějí, potom předvádějí pantomimu a ostatní hádají.  

 

8. Promítání powerpointové prezentace Kapky. 

Tato prezentace (Prezentace 1) dětem ukáže jeden z mnoha 
pohledů na vodu a naladí žáky k práci na domácím úkolu.  

 

9. Domácí úkol 

Děti dostanou domácí úkol na téma „Voda, jak ji vidím já.“  
(Mohou o ní nakreslit, napsat, složit hudbu či pár tónů, vyhledat 
zajímavosti atd.)   

Seznam p říloh  

  

Příloha A – Text básně 

Příloha B – Otázky pro žáky 

Prezentace 1 – Kapky 

Audioukázka 1 – Modlitba za vodu 

 

SKÁCEL, Jan. Básně. Brno : Blok, 1996. 454 s. ISBN: 80-7029-
125-7. 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), škola 

 

Mgr. Eva Baladová 

ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice 

K Rybníku 800, 252 42 Jesenice u Prahy  










Dainuoja Inga Jankauskaitė  „Lašeliai“
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D.D.
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Kapky
Přiložený soubor
Prezentace 1.ppt


Modlitba za vodu
Přiložený soubor
Audioukázka 1.mp3
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Závěrečná sebereflexe u čitele 

(následuje po odu čení učební jednotky)   

Co se mi osv ědčilo 
během vyu čování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

Kapky jsme pouze nalepili do mraku. Nedávali jsme je na 
provázky a ušetřili jsme tím čas. 

Nejvíc děti bavila pantomima. 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyu čování 
setkal/a. 

Vzhledem k motivační písni od Hradišťanu, děti dobře 
popsaly pocity, ale obtížněji se jim kladly otázky autorovi. 
Problematické bylo slovní spojení „voda si na nás 
stýská“, u kterého delší dobu hledaly podstatu. 

Co bych p říště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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Modlitba za vodu 
 

Ubývá míst, kam chodívala pro vodu 

starodávná milá 

kde laně tišily žízeň, kde žila rosnička 

a poutníci skláněli se nad hladinou 

aby se napili z dlaní 
 

Voda si na to vzpomíná 

voda je krásná 

voda má 

voda má rozpuštěné vlasy 

chraňte tu vodu 

nedejte, aby osleplo prastaré zrcadlo hvězd 
 

A přiveďte k té vodě koníčka  

přiveďte koně vraného jak tma 

voda je smutná 

voda má 

voda má rozcuchané vlasy 

a kdo se na samé dno potopí 

kdo potopí se ke hvězdám pro prstýnek 
 

Voda je zarmoucená vdova 

voda má  

voda má popelem posypané vlasy 

voda si na nás stýská 

 

(Z knihy: SKÁCEL, Jan. Básně) 
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O čem pro mě báseň byla?  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

V jakých situacích prožívám pocity, které jsem prožíval po přečtení básně? 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 

 

Které konkrétní texty, které jsem dosud četl/a, ve mně vyvolaly silné pocity? Uveďte 

vždy konkrétní text a pocity, které byly textem vyvolány.  
 

 

 

Text – knížka, článek:  Pocity:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


