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Povídku najdeme v knihách: 

Kaleidoskop a jiné povídky (2009) 

Kaleidoskop (1989)  

Labyrint (1962) 

 

Je zapotřebí zajistit místo k tvoření pro 4 cca 7 členná družstva, propisku a papír pro každé družstvo. 

Stejně tak je třeba si připravit klíč, podle kterého rozdělíte děti do skupin. Osvědčil se mi náhodný 

výběr dětí. Když jim dám možnost vybrat si, s kým budou ve skupince, bývají výsledky skupin značně 

rozdílné. Utvoří se skupina premiantů a skupina slabších žáků. Osvědčilo se mi rozdělit je pomocí 

míčků 4 barev. Házím míčky, říkám chytejte a posléze si děti sednou k sobě podle barev míčků, které 

drží v ruce. Do družstev však třídím děti až v průběhu předčítání, zpočátku sedí bez rozdělení. 

Nejprve řeknu pár slov o Ray Bradburym. Narodil se v roce 1920 ve státě Illinois. Říkám dětem 

zajímavost, že v roce 1932 se kouzelník dotkl při produkci nosu Raye Bradburyho a řekl: „ Žij věčně!“ 

Proto se údajně Bradbury stal spisovatelem.  

Povídku začnu číst, ale po chvíli ji spíše vypravuji a sleduji při tom reakce dětí, ptám se na jejich názor. 

Několikrát zdůrazním, že pokud lovec sejde ze stezky a zabije byť i nepatrného živočicha, může 

nenávratně změnit historii. Dočtu až k místu, kdy vystrašený Eckels odhazuje pušku a dětem řeknu, že 

odteď záleží na nich, jak povídku zakončí. Rozdělím je do výše uvedených družstev, nechám jednolivé 

členy družstev nejprve podepsat celým jménem na papír, který ihned seberu, potom řeknu, ať dopíší 

povídku dle vlastního uvážení. Připomenu jim, že mohou změnit celou historii lidstva, nebo vůbec nic. 

Že to, jak povídka dopadne, záleží pouze na nich. Když děti pracují, vyplňuji jim zatím podle papírků 

se jmény certifikát nadějného spisovatele. Poprosím o pomoc i paní učitelku. Dám dětem asi 10 – 15 

minut času, připomínám, že čas kvapí, aby pracovaly, pokud je nutné, trochu poradím. Na konci děti 

přečtou, co vymyslely, za svou práci dostanou odměnu- certifikát nadějného spisovatele a potlesk 

publika.Úplně nakonec řeknu několika větami, jak povídku ukončil spisovatel a poděkuji dětem za 

jejich dobrou práci. 
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