
Kolotoč v Africe – Václav Čtvrtek 

Lenka Macháčková - Městská knihovna Nová Paka  

 

Úvod:  

Pro žáky prvního stupně – 3.třída - lze použít i pro 2. nebo 4. třídu – s drobnými úpravami. 

Na motivy knihy Kolotoč v Africe od Václava Čtvrtka , ilustrace Ondřej Sekora, nakladatelství Amulet 

2.vydání rok 1999 

 

Cíl besedy: 

Seznámení s méně známou knihou spisovatele Václava Čtvrtka. Práce s příběhem, na jehož základě se 

posluchači učí rozdílným podmínkám života v Africe a ve své zemi.  

 

Pomůcky: 

Telegram – velká písmena – může číst celá třída najednou 

Dešťová hůl 

Kartičky se zvířaty českými a africkými  

Loutka černocha 

Obrázky z Afriky 

 

Osnova:  

1. Uvítání v knihovně, seznámení s čtenářskou dovedností třídy 

2. Vyprávění příběhu o Pulkrábkových a jejich kolotoči, telegram 

3. Profesor Afrika – pomoc v nouzi 

4. Cesta do Afriky – mořský kapitán Brebenda 

5. Moře a cesta  

6. Kmen Bambamů 

7. Africká škola 

8. Malý KO-LO-TOČ – slavnost 



9. Stesk po domově, návrat 

10. Návnada pro děti na seznámení s knihou 

 

1. Uvítání v knihovně, seznámení s čtenářskou dovedností třídy 

Do které třídy chodíte???................... 

To už určitě umíte číst. 

Zeptat se: Už se někomu z vás stalo, že jste četli nějaký příběh a ten vás tak pohltil, že najednou jako 

kdyby zmizelo okolí, třeba jste ani neslyšeli, že na vás někdo mluví a vy jste za každou cenu 

potřebovali vědět, jak to dopadne?  

Pokud se někdo přihlásí, tak pochválit a pogratulovat, že už je čtenářem, protože o tom by právě 

čtení mělo být, že dokáže vtáhnout do děje.  

 

2. Vyprávění příběhu o Pulkrábkových a jejich kolotoči, telegram 

Vyprávím příběh o Pulkrábkových – popis pana a paní Pulkrábkových, jejich kolotoče.  

Otázka pro děti: Jaké znáte druhy kolotočů?  

Přesný popis Pulkrábkova kolotoče, zejména černocha uprostřed:  

Úkol: Děti se postaví a zkusí si jak se černoch otáčí s celým kolotočem.  

Při popisu zvířat na kolotoči použijeme kartičky pro děti .  

Úkol: rozdat kartičky se zvířaty a děti rozhodují co je české a co africké zvíře a mají počítat podle 

pokynu knihovnice, kolik zvířat měli Pulkrábkovi na tom jejich konkrétním kolotoči.  

Pulkrábkovi žijí spokojeně a v klidu na kamenném náměstí až do jedné neděle, kdy přijde telegram.  

Úkol: Co to je telegram? Kdy se používá? Děti nahlas přečtou telegram z předem připravené 

pomůcky.  

BI ibib eb ib ebebeb bu bibibi eb bambambam 

 

3. Profesor Afrika – pomoc v nouzi 

Telegram je psán cizí řečí a tak požádají o pomoc profesora Afriku. Ten telegram přeloží.  

Úkol: Děti čtou dopis ze str. 20 – předem vytištěný s větším písmem a trochu upravený. 

 



Paní Pulkrábková se diví jménu KO-LO-TOČ 

Úkol: SEZNAMKA - každý z nás dostal jméno od rodičů a přesto se nám nemusí líbit. Jak se ti líbí tvé 

jméno a zda bys chtěl jiné, kdyby sis mohl vybrat. /Obměna – zdrobněliny našich jmen a které je nám 

příjemné/. 

Pulkrábkovi mají radost z pozvání, ale zároveň je cesta trochu děsí.  

Úkol. Co si vezmeme s sebou na cestu do Afriky? Kde Afrika leží, co je tam jinak než u nás?  

 

4. Cesta do Afriky – mořský kapitán Brebenda 

Problémy s cestou, ale jako zázrakem se objeví kapitán Berenda. Cesta k moři.  

 

5. Moře a cesta  

Pro paní Pulkrábkovou bylo moře úplnou novinkou a tak se kochá / použití dešťové hole, s jejíž 

pomocí lze snadno napodobit zvuk moře/.Cesta na palubě lodi, loď v bouři 

Úkol: Děti se houpou jako loď, plují klidně také si prožijí bouři.  

 

6. Kmen Bambamů 

Uvítání s kmenem Bambamů – popis náčelníka a jeho kmene, popis černošské vesnice.  

 

7. Africká škola 

Paní Pulkrábková je zvídavá žena a čekání na slavnost je zdlouhavé, a tak se vydá do africké školy, 

děti jí namalují obrázky – společně s dětmi si je prohlédneme a konkrétně vidíme, jak Afrika vypadá 

/obměna – pokud je možnost, tak se podívat do knih v knihovně, kde najdeme africkou přírodu a 

život/ .  

V africké škole se děti neučí česky, ale mají bambamštinu a učí se praktické věci, jak přežít v africkém 

prostředí / teplo, nebezpečná zvířata a bubnování.  

Úkol: Bubnujeme společně s dětmi jednoduché rytmy a snažíme se rytmus naučit a udržet.  

 

8. Slavnost -malý KO-LO-TOČ 

Den slavnosti si všichni užijí / loutka černocha – překvapení/ - moc se všem kolotoč líbí – i dospělým. 

 



9. Stesk po domově, návrat 

Pulkrábkovi se těší domů, přijde telegram, že obyvatelům městečka s kamenným náměstím se stýská 

a tak se vydají na cestu domů.  

 

10. Návnada pro děti na seznámení s knihou 

Pokud se chcete dozvědět, co se Pulkrábkovým v Africe přihodilo a co je na cestě po moři potkalo, tak 

si můžete půjčit knihu Kolotoč v Africe od Václava Čtvrtka , ilustrace Ondřej Sekora, nakladatelství 

Amulet 2.vydání rok 1999.  

 

Reflexe:  

Co víme o Africe, co jste si zapamatovali? Kdo napsal knihu, o které jsme dnes vyprávěli? Znáte 

nějaké jeho další literární postavy nebo knihy od tohoto autora?  

 

 


