
Můj medvěd Flóra 

Daisy Mrázková 
 

Práci s knížkou jsem zaměřila na dvě roviny a) prožitek, senzitivitu, podporu zájmu o četbu b) na 

čtenářské dovednosti, pro které knížka poskytuje vhodné motivy, text a ilustrace:   

Realizováno s dětmi ve věku 6 – 8 let (předškolák, prvňáček a dva druháci), domácí škola 

 

Eva Zirhutová, pedagožka, vedoucí NNO Učení Bez Učebnic 

 

 

1. Můj plyšový medvídek 

Děti si přinesly své plyšové medvídky. Povídali jsme si, jak se u nich doma objevili, kde mají v jejich 

pokojích své místečko, s kým spí, zda mají jméno a pod. 

 

 

                                                       
 

 

2. Čteme knížku 

Prozradila jsem dětem, že knížka, kterou si budeme číst, bude o medvídkovi, který je těm jejich podobný, 

ale v něčem je jeho příběh úplně jiný. Zeptala jsem se jich, zda se dá z prvního černobílého obrázku 

knížky poznat, čím bude asi příběh jiný? Nevěděly. Odkryly jim to až obrázky a text na dalších několika 

stránkách. Četla jsem pomalu a podporovala děti v tom, aby dohledávaly v ilustracích, co bylo v textu jen 

naznačeno: Jaká nepříjemná zima venku panuje; co viděl Péťa v očích medvěda (co mu ty oči říkaly), jak 

příjemně teplo bylo medvídkovi u kamen apod. Příběh medvídka Flóry byl pro děti silným zážitkem. 

 

3. Otázky bezprostředně po dočtení knížky 

 

Otázky na postavy 

Otázky jsem zaměřila na to, jak jednotliví členové Péťovy rodiny vnímali z ulice přineseného medvěda. 

Nalistovala jsem k té které postavě pasáž v knížce a znova ji dětem přečetla. Děti z citátu vyvozovaly, 

kdo byl rád, že Péťa medvěda přinesl, komu z rodiny to asi bylo celkem jedno a kdo s tím špinavým 

medvídkem měl problémy. 

Na otázku, jak by reagovaly na nalezeného medvěda děti, všichni vehementně kývaly, že oni by ho určitě 

domů vzaly. 

Vyjasnění neznámých slov 



V knížce se vyskytují výrazy, kterým děti nerozumějí. Vyjasnění (některých z nich) jsem ponechala až po 

dočtení knížky.  

Např. pro výraz slovník jsem nabídla dětem tři významy, ze kterých měly nejprve odhadnout jeho 

význam: Slovník je a) jméno slavného člověka b) knížka se slovy, která tam jsou vysvětlena c) jméno 

krále z pohádky Byl jednou jeden král. Pak jsem jim přečetla větu z knížky: Flóra má na klíně slovník. 

Obrací listy. Představení skutečného slovníku a bohatství jeho slov jsem naplánovala až na pozdější dobu. 

 

4. Příběh ve fotografiích 

Neprotahovala jsem zbytečně dlouho rozbor textu. Děti udělaly dvojice, každá dvojice dostala fotoaparát 

nebo mobil a 15 vět. Úkolem bylo pořídit pro každou větu fotografický obrázek. 

Viděla jsem, že děti  pořizují pro každou větu záběrů víc. Nechala jsem je a po dokončení úkolu je 

vyzvala, aby vybraly vždy jen jeden obrázek a ostatní vymazaly. Nakonec mě mohly požádat o pomoc s 

oříznutím některých fotek.  Promýšlení záběrů a fotografování si ohromně užívaly. 

Do výuky bych doporučila tuto aktivitu nabídnout jako dobrovolný domácí úkol. 

 
Petr jde ze školy domů. 

U cesty leží plyšový medvěd. 

 

Má smutné oči. 

Helenka pomáhá Petrovi mýt medvěda. Voda je samá bublina. 

Zabalíme ho do osušky. 

U kamen mu bude teplo. 

Dáme mu šaty. Bude se jmenovat Flóra. 

Flóro, tady jsou naše plyšové hračky. Seznamte se. 

Flóra si hraje.  

Floŕa se učí. 

Flóra se kouká do mapy. Hledá, kde žijí medvědi.  

Flóra dostala dopis. Píše jí medvěd z Kanady. 

Jedeme na výlet . 

Floŕa je šťastná. 

 

     



            

                                

 

5. Medvědi 

Otevřeli jsme si knížku na stránce, kde sedí Flóra na mapě světa. Probouzí se v ní zájem o medvědy. 

Děti si vzaly papír a tužku. Dostaly úkol a) ve dvojici zapsat krátkými větami, co vědí o medvědech b) 

zajít za dalšími dvěma dětmi/lidmi, od každého získat jednu informaci a zapsat ji. 

Společně jsme si pak informace o medvědech sdělovali.  

6. Dopis 

Domluvili jsme se, že naší Flóře vyrobíme překvapení. Dostane dopis od medvěda z Kanady. V dopise 

měly děti použít získané informace. 

 

                               

 

7. Dobrodružství s kanadskými medvědy 

Zestručnila a upravila jsem šest příběhů z knížky Franka Dufresneho Dobrodružství s kanadskými 

medvědy a dětem je přečetla.  

 
Nad bobří řekou 

 

Není nic horšího, nežli se přiblížit k medvědici, která se právě stará o svoje mláďata. Bojí se o ně, jako každá máma, ale na 

rozdíl od jiných maminek, dokáže svoje děti bránit mohutnými drápy a ostrými zuby. Radím vám dobře, pokud narazíte na 



medvědici s medvíďaty, raději nenápadně zmizte. 

Šel jsem jednou kamzičí pěšinou do hor. Dole pod cestou u Bobří řeky jsem uviděl medvědici. Pochutnávala si na malinách. 

Chvíli jsem jí pozoroval, když tu najednou zaslechnu nad sebou slabounké medvědí zakňučení. A jéje. Věděl jsem, že je zle. 

Pode mnou u řeky medvědice, nade mnou ve křoví medvíďata a já uprostřed mezi nimi. Medvědice výhružně zabručela a 

rozběhla se nahoru strání. Skočil jsem k nejbližšímu stromu, chytnul se spodní větvě a soukal jsem se nahoru. Než se mi to 

podařilo, byla medvědice u mě. Zahryzla se do podpatku mojí boty a táhla. Já se držel, co mi síly stačily. Chvíli jsme se tak 

přetahovali, když tu najednou prasknul řemínek a bota spadla na zem. Medvědice se na ní ani nepodívala. Přivolala svá dvě 

medvíďata  a odkráčela s nimi po pěšině dolů k řece. 

 

 

Baribalové 

 

Největší darebáci, zloději a komedianti mezi medvědy jsou baribalové. Příběhů o nich je na stovky. Povím vám jeden, který mi 

vyprávěl můj přítel Tom Hill. 

Jednou našel Tom v lese medvídě velké jako kotě. Vzal ho k sobě do srubu a krmil z lahve jako miminko. Z medvíděte 

vyrostla roztomilá medvědička. Dal jí jméno Matylda. Matylda si myslela, že je Tom  její máma a nechtěla se od něho hnout.  

Marně se jí snažil odehnat do lesa za ostatními medvědy. Zvykla si na něj a zvykla si i na jeho dobré jídlo. Placky a polévky jí 

chutnaly víc nežli ryby v potoce. Nejradši ale měla lívance se sirupem. Tak přešlo jaro a léto a nastaly chladné podzimní dny. 

Matylda zmizela. Jednoho dne byla ta tam a celou zimu o sobě nedala vědět. Po zimě, jak už to chodí, přišlo jaro.Tom zrovna 

smažil lívance. Srub voněl malinovým sirupem, když tu se najednou ozvaly jakési podivné zvuky pod podlahou chatrče. 

Krátce na to vpochodovala do srubu Matylda.  Posadila se na zadek a začala mávat tlapami na uvítanou. Přespala celou zimu 

pod podlahou chaty a za tu dobu jí pořádně vyhládlo. Už to nebyla malá medvědička. Vyrostla.  Něco jí ale z dětství přece jen 

zůstalo. Chtěla si s Tomem hrát. Jenže hrátky s velkým  medvědem, to dá rozum, by mohly pro Toma špatně dopadnout. Co 

naplat, Matylda musí z domu pryč. Tom vzal z police bandasku, nalil do ní malinový sirup, dal Matyldě přivonět a přešel 

s bandaskou do motorového člunu. Matylda šla za ním jako pejsek. Pak už jen zbývalo odjet s medvědicí po proudu řeky tak 

daleko, aby se nedokázala vrátit a vypustit jí do lesa. 

 

 

                              
 

 

 8. Medvědi potřetí 

Učení a povídání o medvědech jsme zakončili shlédnutím zajímavě zpracovaného dokumentu pro děti od 

šesti let o životě kanadských medvědů grizzly. Sestřih dokumentárních záběrů ze života jedné medvědí 

rodiny v průběhu jednoho roku je ve filmu velmi poutavě zpracovaný. Možná až moc. Menší děti je ale 

třeba ujistit, že to s medvědy dopadne dobře.  

9. Flóra – druhé čtení 

Podruhé už četly Flóru děti samy (druháci). Četbu jsme nepřerušovali. Po dočtení jsme se zaměřili 

zpracování knížky po formální stránce: jak zajíměvě je uspořádaný  text a ilustrace, jakými výtvarnými 

technikami malovala malířka obrázky v knížce, (děti odhadovaly kdy použila prsty, kdy vyškrabávala do 



husté barvy, obtiskávala ...). Upozornila jsem je na první a poslední dvě stránky (jsou vyhotoveny ve 

hnědozlatém odstínu), děti  hledaly důvod proč. Rozpomínaly se, který autor má podobně zpracované 

knížky (Petr Horáček), kdy odstín případně struktura těchto stránek koresponduje s obsahem knížky. 

Vzali jsme si dvě knížky o zvířatech a srovnávali je s knížkou Můj medvěd Flóra – čím jsou si podobné, 

čím se liší.   

                            

 

10. Daisy Mrázková 

Teprve nyní jsem dětem odhalila, že knížka je přepisem skutečné události v rodině malířky a spisovatelky 

Daisy Mrázkové a jejích dvou dětí Petra a Helenky. vyzvala jsem je, aby, až budou u PC, zadaly jméno 

malířky a podívali se na její portrét. 

11. Postava medvídka Flóry  

Děti si nakreslily každý svého medvěda Flóru a technikou frotážování barevných papírů na struhadlech a 

hrubých strukturách ubrousků  připravily „látku na šatičky„ pro Flóru. „Oblečenou Floŕu“ jsme dali 

doprostřed stolu. Děti ve dvojici listovaly knížkou, promýšlely a zapisovaly na lístečky a) slova 

vystihující JAKÁ FLÓRA JE (přídavná jména) b) CO DĚLÁ c) S KÝM SE V NOVÉ RODINĚ 

SETKALA. Pomocí špejlí pak děti lístečky kolem medvěda roztřídily.  

        

 

12. Co se mi v knížce nejvíc líbilo (a proč) 

Každý sám si pak vybral stránku (dvojstránku), která se mu nejvíc líbila. Povídali jsme si pak proč, 

porovnávali své výběry. Práci jsme zakončili zjištěním, že jsme v něčem každý jiný, že se nám líbí jiné 

části příběhu, ale stejné máme to, že se nám knížka líbila a těšíme se na další od stejné autorky. 

 

   

 


