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Škola není holubník (To se snadno řekne) 
Kateřina řeší zajímavý problém, který se městskému dítěti jen tak nestává. Její teta Růža získá 

kůzlata a ona se jí snaží pomoci v této velmi nečekané situaci. Navíc s klukem, který se jí 

docela líbí. A že se z toho nakonec vyklube docela velký průšvih ve škole? Život přináší samá 

nečekaná dobrodružství… 

 

Kdyby se ztratila máma lidská, tak dáme inzerát do novin. Nebo rozjedeme pátrací relaci 

v televizi, dáme to vyhlásit rozhlasem, zavoláme policii, seženeme detektivy… Kdyby se 

ztratila máma lidská, bylo by to moc zlé, ale dala by se udělat spousta věcí. Ale jak najít 

mámu kozí? 

¨Kozy dumlaly Martinův a můj palec a kromě hlasitého mlaskání nevydávaly žádné zvuky. 

Promluvila teta Růža. „O jejich matce nic nevím. Kozy jsem poprvé viděla o půlnoci. Ale jak 

dlouho byly před tím v krabici, nevím. Kdo je jejich matka, kde ji hledat, na koho se obrátit, 

nevím. Já nevím nic.“ A zakončila svůj projev poněkud dramatickým gestem. Martin začal 

počítat. „To znamená, že nejméně od dvanácti hodin jsou hlady. Teď bude devět. Takže jistých 

devět hodin.“ Aneta vyplivla svůj palec a začala žalostně naříkat. Teta se chytila za hlavu. „Co 

když umřou? Tak dlouho hlady nevydrží. A kdoví odkdy byly v krabici. Ale tam neplakaly. 

Když jsem krabici otevřela, tak spaly. Musely spát i v taxíku, krabice byla zticha.“ 

„Proč jsi je vozila taxíkem, teti?“ 

„Nějak jsem je musela dostat domů. Ale byly potichu.“ 

„Třeba je někdo uspal. Třeba byly nafetované,“ vyhrkl Martin s vyvalenými očima. Žaneta 

pustila jeho palec a přidala se k Anetinu nářku. 

„To je hrozné. Kdo to mohl udělat?!“ vyděsila se teta. 

Podívala jsem se na hodinky. Matika už skončila a my jsme pořád na začátku. A kozy mají 

čím dál tím větší hlad. „Ať to udělal kdokoliv, musíme jim sehnat mámu,“ řekla jsem a teta i 

Martin se na mě podívali. Asi čekali, že řeknu jak, ale to se zmýlili. Nastalo trapné ticho. Po 

chvíli se nesměle ozval Martin. 

„Co třeba zavolat do zoo?“ 

„Co jsi říkal?“ zeptala se teta. 

„Že bychom mohli zavolat do zoo, třeba tam mají přebytečnou kozí mámu nebo by nám 

alespoň poradili…“ 

„Teta Martina pevně objala. Asi hodně pevně, protože jeho obličej získal barvu mých 

červených ponožek. „Ty jsi hlava! Jak to, že mě to už nenapadlo? To je fantasticky 

jednoduché a současně geniální. Katko, nevidělas telefonní seznam?“ 

Seznam byl nalezen a kozy utišeny mým a Martinovým palcem. Teta usedla do křesla a 

vytočila číslo. Martin a já jsme ji sledovali s napětím. Telefon chvíli vyzváněl. 

„Dobrý den. Tady Mrázová. Prosím vás, mohl byste mě přepojit na někoho, kdo by mi mohl 

poradit?“ Ve sluchátku se ozval trochu podrážděný mužský hlas. 

Teta mu chvilku naslouchala a tvářila se ustaraně. 

„Ano jistě. Samozřejmě. S kozami. Víte, mám malé kozy…“ Hlas v telefonu se zasmál a cosi 

řekl. Teta vyvalila oči, zalapala po dechu a zařvala: „Dovolte! Co si to dovolujete, vy, vy 

idiote! Hulvát jeden, on mi to zavěsil, sprosťák,“ a začala znovu vytáčet číslo. Kdosi okamžitě 

zvedl sluchátko. 
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„Pane, já mám doma dvě kůzlata. Rozumíte? A nevím, co s nimi. Potřebuji poradit. ----- Já 

jsem si je nepořizovala. Mně byly darovány. ---- Ano. ----- Ano. ----- Promiňte. Nevěděla 

jsem. Ano. Děkuji.“ Teta položila sluchátko. 

„Tak teď to vzal ředitel a je vyřízeno. Jedeme do zoo. Kozy si vezmou. Díkybohu.“ Aneta se 

Žanetou zase řvaly, jako když je na nože bere. Palec už vůbec nepomáhala. Jestli pojedeme 

s touhle muzikou, tak nás musí z každého dopravního prostředku vyhnat. Martin myslel na to 

samé. „Jak tam pojedeme? Z tramvaje nás určitě vyhodí. A taxík nás s tímhle dobytkem také 

nevezme.“ 

„Mám tady auto. Není moje, nechala si ho tu kamarádka. Ale v nutném případě ho můžu 

použít.“ 

„Ty máš, této, řidičský průkaz? Já tě ještě řídit neviděla.“ 

Teta se na mě pohrdlivě podívala a řekla důrazně: 

„Řidičák mám.“ 

 

(Ukázka z knihy Evy Svobodové Škola není holubník) 

 

 

1. Zjisti podrobnější informace o životě koz (domácí, divoké, horské apod.). Napiš na 

řádky podstatné informace, popiš tělo kozy na obrázku. Nejdůležitější informace napiš 

nebo podtrhni barevně. Do rámečku nalep nebo namaluj obrázek kozy domácí: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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2. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

Jak se jmenovala obě kůzlata? 

_________________________________________________________________________ 

Kam volala teta Růža? 

___________________________________________________________________________ 

Martin přemýšlel o dopravě kůzlat do zoo? O jakých dopravních prostředcích uvažoval? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Kde byla kůzlata schována, než je teta objevila? 

_________________________________________________________________________ 

Co dělal Martin a Katka, aby kůzlata nebrečela hlady? 

_________________________________________________________________________ 

Kam usedla teta Růža při telefonování? 

_________________________________________________________________________ 

 

3. Stručně dopiš, jak si myslíš, že příběh nakonec dopadne: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Sestav osnovu k tomuto příběhu – úvod, stať a závěr: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 

Svobodová Eva: Škola není holubník, Mladá fronta, Praha 2005 
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Cs.wikipedia.org online. 2006_07 cit. 2012_05_15. Obrázek dostupný pod licencí Creative 

Commons na www: http://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Saanenziege.jpg 

Cs.wikipedia.org online. 2012_05_12 cit. 2012_05_15. Článek dostupný pod licencí 

Creative Commons na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_dom%C3%A1c%C3%AD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Saanenziege.jpg
http://bs.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Saanenziege.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_domácí
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Škola není holubník – metodika a řešení: 

 

1. Koza domácí (Capra aegagrus hircus) je potomek několik druhů divých koz - 

zejménakozy bezoárové (Capra aegagrus) z jihozápadní Asie a východní Evropy a dnes již 

vymřelé kozy keltské (Capra prisca). Asijská šrouborohá plemena koz mají původ v koze 

šrouborohé (Capra falconeri). Koza patří do čeledi turovitých a je úzce spjat z ovcí; obě jsou 

v podčeledi kozy a ovce (Caprinae). Dnes existuje více než tři sta plemen koz, které žijí od 

vysokohorských oblastí až po pouště. 

Samice se nazývá koza, samec kozel. Vykastrovaný kozel se označuje slovem hňup, hňup je 

méně agresivní, maso hňupů má slabší specifický zápach. Mládě se nazývá kůzle. Samice 

v říji se prská - popsáno v lidové písni "Když se kozy prskaly, ocasama mrskaly" (zpívá se na 

melodii "Když jsem husy pásala, zimou jsem se třásala"). Gravidní samice se označuje 

pojmem březí nebo skotná. Samice, která porodila, se okotila. Potrat (událost) se nazývá 

zmetání. Potracený plod se nazývá zmetek. 

Koza domácí je jeden z nejstarších domestikovaných druhů. Tisíce let byly kozy chovány pro 

jejich mléko, maso, srst a kůži na velké části země. 
[3]

 V minulém století si získaly oblíbenost 

i jako domácí mazlíčci. 

 

2. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

 

Jak se jmenovala obě kůzlata? 

Kůzlata se jmenovala Aneta a Žaneta. 

 

Kam volala teta Růža? 

Růža volala do zoologické zahrady. 

 

Martin přemýšlel o dopravě kůzlat do zoo? O jakých dopravních prostředcích uvažoval? 

Z tramvaje by je vyhodili, do taxíku nevzali. 

 

Kde byla kůzlata schována, než je teta objevila? 

Kůzlata byla schována v krabici od bot. 

 

Co dělal Martin a Katka, aby kůzlata nebrečela hlady? 

Dali jim cucat prst. 

 

Kam usedla teta Růža při telefonování? 

S telefonním seznamem do křesla. 

 

3. a 4. úkol – individuální hodnocení 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_bezoárová
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jihozápadní_Asie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Východní_Evropa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_šrouborohá
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_šrouborohá
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_šrouborohá
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_šrouborohá
http://cs.wikipedia.org/wiki/Turovití
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce_domácí
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Podčeledi&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kozy_a_ovce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plemena_koz
http://cs.wikipedia.org/wiki/Poušť
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kastrace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estrální_cyklus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potrat
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mléko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Maso
http://cs.wikipedia.org/wiki/Srst
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kůže
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_domácí#cite_note-2
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Domácí_mazlíček&action=edit&redlink=1

