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Hlavním záměrem navržené práce s knížkou Robinson je prožitek z dobrodružství, které malý Robinson 

zažívá na pustém ostrově. Aktivity nad jednotlivými dvojstranami jsou navrženy tak, aby jimi děti 

získávaly vlastní nové zkušenosti (chuť slané vody, objetí plyšového zvířátka, když mám strach, chutě 

tropických plodin, tajuplnost podmořského světa...) 

Hlavním čtenářským cílem je rozvíjet schopnost dětí převyprávět příběh s oporou o ilustrace, opakovaně, 

vždy znovu a znovu před každou další novou dvojstránkou. 

Ověřeno se skupinou osmi  dětí ve věku 4 – 9 let. 

 

Vyvržen na ostrově  

Práci s knížkou jsme začali na dvojstraně Vyvržen na ostrově. Dohodli jsme se, že předchozí stránky zatím 

otevírat nebudeme. 

Vyzvala jsem děti, aby se pokusily přijít na to, jaká událost mohla předcházet tomu, že malý kluk se ocitnul 

sám na ostrově v širém moři. Dětské náměty jsem doplnila a tři navržené předchozí události zformulovala: 

 

1. Kluk se sám chtěl projet na rodinné lodi, rodiče mu to nechtěli povolit. Tajně tedy loď odvázal. Přišla 

však bouře a vítr loď odvál daleko na moře. 

 

2. Kluk si četl dobrodružnou napínavou knížku Robinson Crusoe. V noci se mu zdál sen, že je Robinsonem 

a prožívá sám přečtená dobrodružství. 

 

3. Kluk si četl dobrodružnou napínavou knížku Robinson Crusoe. Chtěl si vyzkoušet, jak by on sám 

dokázal žít na liduprázdném ostrově. Požádal rodiče, aby mu to umožnili a po nějaké době pro něj na 

ostrov přijeli. 

 

Každý si vybral variantu, o které se domníval, že ji nakreslil malíř na předchozích stránkách. 

První, s čím se Robinson ve vzniklé situaci na ostrově setkal, bylo zjištění, že má žízeň. Kolem dokola bylo 

jen moře slané vody a uprostřed neprostupný prales. Robinson se nejprve pokusil uhasit žízeň mořskou 

vodou. Byla odporně slaná. Děti si vyrobily slaný roztok a jednu až dvě lžičky okusily. 

Robinson musí najít „sladkou“ vodu, jinak na ostrově nepřežije. Hledá cestičku do nitra ostrova. Marně!! 

Nalézá jen neprostupnou džungli, nikde ani stezička. 

Tropickou džungli si děti vytvořily na kartonu vystřiženém ve tvaru ostrova pomocí tiskátek vyrobených 

z brambor a různých odstínů zelených remakolek. 



        

 

Jsem tu úplně sám? 

Robinson hledá vodu. Musí ji najít, jinak na ostrově nepřežije. Při prodírání si ani nevšimnul, že kolem něj 

jsou zvířata, která ho zvědavě pozorují. Cestou necestou, jde za králíčkem. Ten možná blízkost vody cítí 

lépe nežli člověk. Robinson našel studánku!! Ještě nikdy mu voda nechutnala tak, jako tato. 

Děti si přinesly z domova vodu, dojeli jsme si pro vodu do studánky v lese, nachytali trochu dešťové 

vody...Děti zkoušely rozpoznat, která je která, zda se chuť vody mění. 

Nakonec jsme si pozorně prohlédli ilustraci v knížce, rozpoznávali zvířátka a odhadovali, zda některé 

z nich může být pro Robinsona nebezpečné (divoká kočka?). Pozorněji jsme prozkoumávali ptáky a 

motýly. 

Děti pak z barevných plastelín a korálků vytvářely tropické ptáky a motýly. Uschovali jsme je na listech 

pampelišky na pozdější dobu, kdy je použijeme na modelaci Robinsonova ostrova. 

 

                

 

Jak tady budu vůbec žít? 

První noc byla pro Robinsona těžká. Ještě nikdy nebyl v noci sám. Měl králíčka, toho tisknul pevně k tělu... 

Děti se dohodly, že večer každý sám dojde za šera někam v domě nebo kolem domu, kde ještě nikdy 

nebyly samy. Kdo chce, může si vzít s sebou plyšáčka. 

 

Něco k snědku 

Robinson našel na ostrově vodu, dokázal, že se v noci nebojí, dalším úkolem bylo zjistit, co na ostrově 

roste, čím se bude živit. 

Děti nejprve pojmenovávaly plodiny, které rozpoznaly z obrázků. Přišli jsme na to, že na ostrově roste 

ovoce, které neroste u nás, tzv. tropické ovoce. Děti se rozdělily do dvou skupin a šly na výzvědy 



k rodičům, na internet, podívat se do knížek, aby zjistily a zapsaly, jaké plodiny rostou v tropech. Znovu 

jsme pak pátraly se seznamy v rukách v ilustraci co je co. 

V prodejně Lidl jsem koupila vždy jeden plod od každého druhu tropického ovoce: mango, avokádo, 

granátové jablko, ananas, kiwi, batáty. . Děti si narýsovaly tabulku, na horní řádek napsaly druhy ovoce, do 

prvního sloupečku pak svoje jména. Ochutnávaly kousky tropických plodin a hodnotily body jejich chuť. 

Nakonec sečetly číselné údaje u každého ovoce a udělaly pořadí, které plodiny jim chutnaly nejvíce, které 

nejméně. Sečetly body u každého jména a zjistily, komu z nich chutná tropické ovoce nejvíce a komu 

nejméně. 

 

                                       

Mapa 

K dvojstraně mapy nebylo třeba připojovat žádnou aktivitu. Zkoumání toho, co Robinson na ostrově našel, 

co vytvořil, jak žil... bylo tak zajímavé, že to děti zcela pohltilo. Vždy znovu, zvláště, když jsme se 

k dvojstraně několikrát vrátili vždy při novém převyporávění příběhu. děti se samy překotně hlásily o 

slovo, kdo bude život na ostrově popisovat. 

Hostina  

Děti se dohodly, že si podobně jako Robinson udělají hostinu z jednoho druhu tropické plodiny. Navrhly 

citrón.  Upekly jednoduché máslové sušenky, nazdobily je polevou z citrónu a cukru, ochutily vanilkovou 

zmrzlinu citrónovou šťávou a připíjely citronádu. 

                               

 

Ostrov je teď mým domovem 

Prohlíželi jsme si čtyři obrázky, povídali si o Robinsonově statečnosti a šikovnosti, o tom, jak tráví volný 

čas, o podvodním světě kolem ostrova, který Robinson pozoruje při potápění. 

Děti si rozpůlily křídovou čtvrtku formátu A4, na jednu stranu nanesly vodou naředěné různé odstíny 

modrých remakolek, čtvrtku přeložily a uhladily dlaní. Do vzniklých obrazců pak fixy dokreslily podvodní 

svět. 



 

                                

                                                 

Vyhlídka na moře 

Po prohlédnutí dvojstrany, na které Robinsob pozoruje moře jsemm děti vyzvala, aby nasbíraly různý 

přírodní matriál: kameny, klacky, větvičky, listy..., aby vytvořily na měkkém podloží (hlíně, cestě, 

pískovišti) obrys Robinsonova ostrova, pokryly ho přírodninami, které sesbíraly a umístily tam plastelínová 

tropická zvířátka. 

                                    



 

Stopy v písku 

Po prohlédnutí dvojstrany Stopy v písku jsme se vrátili na dvojstranu Vyvržen na ostrově. Připomněli jsme 

si tři varianty příběhu, které mohly vyvržení lodičky na ostrov předcházet. Děti se rozpomněly, kterou 

varinatu podle nich asi malíř Petr Sís nakreslil, a pak teprve  jsme si přečetli prvních ....stránek knížky. 

Nakonec jsme celou knížku (poprvé vcelku) pomalu procházeli list po listu a povídali si o tom, jaká 

překážka na Robinsona kde čekala, jak se mu jí podařilo překonat, co se musel naučit. Děti jeho chování 

vztahovaly k sobě, uvažovaly, jak by se zachovaly ony, s čím by si poradituměly a s čím ne, jakých 

překážek by se bály, jakých v jejich životě bojí, co by si samy chtěly vyzkoušet, překonat a pod. 

  

  


