
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.4.00/21.2939 

 

Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti 

 

 

Číslo přílohy: VY_12_INOVACE_ČjL 5/11 Mt 
 

 

Autor Mgr. Radek Machatý 

Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

4. 3. 2013/ 7. 3. 2013 

Ročník 5. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Český jazyk a literatura 

Tématický okruh/téma 
Moderní pohádka Karla Poláčka a její znaky 

Metodický list/anotace 
Žák se seznamuje s osobností Karla Poláčka, jeho životem a dílem, přečte si 

ukázku jeho literatury pro děti, pracuje s textem, dokáže formulovat 

odpovědi vyhledané v textu, učí se dělat referát. 

 

 



2 
 

Oznamuje se, že Edudant a Francimor ve škole pozor nedávají a 

při vyučování kouzla provozují 
 

Neptejte se, co vyváděla madame Halabába, když dostala od úřadu přípis, že musí své dítky 

posílat do školy. 

„To přece nesmí být,“ pokřikovala, „když děti budou chodit do školy, kdo zůstane doma, kdo 

bude hlídat dům, ošetřovat zvířata a chodit do lesa hledat čarodějné býlí? Já tadyhle platím 

ukrutné daně, a nikdo nebere na mě ohled. Oni si ti páni myslí, že na ubohou vdovu si mohou 

dovolit, ale to jsou na omylu.“ 

I sebrala se a došla si na úřad, aby to pánům jaksepatří pověděla. Ale nebylo jí to nic platné, 

protože zákon je zákon a podle zákona musí každý chodit do školy. 

A tak nastal den, kdy bylo se oběma bratrům odebrati do školy, aby byli přítomni vyučování. 

Drak Verpanides se s nimi srdečně rozloučil a přál jim mnoho štěstí na dráze vědy. Kocour 

Šmakovník a kozel Rudolf si to nedali vzít, aby dítky do školy nevyprovodili. 

Matinka jim dala s sebou jídla, aby ve škole netrpěli hlad. A kozel Rudolf nesl Francimorovi 

kabelu s učením, aby se nemusel příliš namáhat, ježto byl těla slabého, kdežto Edudant si nesl 

svoje učení sám. 

Kocou kráčel vedle a napomínal bratry, aby dávali pozor při vyučování a dobře se učili. 

„Vědění je moc,“ pravil kocour Šmakovník poučně, „to, co se jednou naučíte, nikdo vám 

nemůže vzít. Podívejte se na mne. Protože jsem se v mládí dobře učil, přivedl jsem to tak 

daleko. Mám dobré místo u vaší paní matinky, a kdybych o to místo přišel, nemusím si dělat 

starosti. Takový vzdělaný kocour jako já vždycky živobytí najde.“ 

Eududant i Francimor museli kocourovi rukoudáním slíbiti, že ve škole budou pozorni a že 

budou všech nařízení a předpisů dbáti. 

„Jsem přesvědčen,“ pravil kocour Šmakovník, „že mne nezahanbíte a že mi vždycky budete 

působit radost.“ 

Všecky děti se ohlížely na nové žáky, kteří do třídy vstoupili. Protože byli největší z třídy, 

přikázal jim pan učitel, že budou seděti v zadní lavici. 

Musíme pověděti, že se bratrům učení pranic nelíbilo. Doposud byli zvyklí svobodě, mohli si 

činiti, co jim libo, ale nyní museli sedět, ruce na lavici, nesměli se vrtět ani mluvit nahlas, 

jinak jim hrozily přísné tresty.  

Byly to dlouhé, předlouhé hodiny a bratři netrpělivě čekali, až je zvonek školníkův 

vysvobodí. Div neplakali, tak se jim stýskalo po domově. A myslili si, že je to velká 

nespravedlivost, když Rudolf, Šmakovník ai Verpanides si pěkně můžou zůstat doma, 

zatímco oni si musejí hlavu mořit. 

Ale tu Francimor, který byl hlava vynalézavá, vzpomněl si na čarodějnické umění a 

všelijakými kouzly zůsobil, že školníkův zvonek předčasně zazvonil, a tak ukončil vyučování. 

Stačilo pouze zastříhat ušima a vypláznout jazyk, načež zašeptati slova „abr-kabr-domine“, a 

už zvonek sám od sebe zazvonil. 

Když se to několikrát opakovalo, všiml si toho pan řídící, a káral proto školníka. Ten se ale 

hájil, že nezvonil, a tvrdil, že to museli udělat nějací nezbedové. Dával si pozor, aby takového 

ptáčka chytil, ale ovšem se mu to nikdy nepodařilo. Tenkrát si nikdo nepomyslil, že by to 

mohla být kouzla. 
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Podníceni tímto úspěchem, počali si bratři vymýšlet ještě všelijaké jiné kousky k obveselení 

svému i svých spolužáků. Všechny děti, které toho času chodily do oné školy, vzpomínají 

ještě dnes na ta vyražení, která jim způsobili hoši staré čarodějnice. 

Nemohu vypočítat všecky takové kratochvíle, neboť se na to už nepamatuji. Dám vám pouze 

k lepšímu onu příhodu s diktátem, jestli jste o tom neslyšeli, tak dávejte pozor. 

Naše slečna učitelka napsala na tabuli úlohu pod názvem Vyjděme si na procházku. 

„Je krásně, vyjděme si na procházku do blízkého lesa. Ptáčkové tam libě pějí. Potůček bublá. 

Matinka nám dá s sebou džbán a my budeme sbírat jahody. Také tam rostou květinky a my si 

uvijeme věneček.“ 

Učitelka napsala diktát a děti měly z tabule opisovat. Když dopsala, sedla si ke stolu a dívala 

se do třídy. 

Najednou vidí, že děti nepíší, ale vyvalují oči, a pak spustily veliký pokřik. Nevěděla, co se 

děje, ale když celá třída ukazovala prstem na tabuli, obrátila se a s úžasem uviděla, co se stalo. 

Na tabuli na místě slova „les“ vyrostl smrček, a místo slova „ptáčkové“ uviděla jednoho kosa 

a jednoho stehlíka, kteří zpívali z plna hrdla. Místo slova „potůček“ vytékal z tabule 

pramének čisté vody a zurčel jako skutečný lesní potůček. Tabule se zapestřila různými 

květinami, které se samy od sebe svinuly ve věneček. 

To se rozumí, že byl ve třídě poprask a z učení té hodiny nebylo nic. Slečna učitelka běžela 

pro pana řádícího, aby se šel podívat na ten div. Když se ale vrátila, kouzlo se ztratilo a na 

tabuli byl krasopisný diktát jako dřív. Pan řídící se moc zlobil na slečnu učitelku, že ho 

vyrušuje, a nechtěl ničemu věřit. 

Také školníka pokáral za nesprávné zvonění. Hrozně mu vyhuboval a nešťastný školník 

odebral se nejprve do blízké kořalny a tam se opil, načež odešel do města a dal se na vojnu. 

Od té doby nikdo o něm nic neslyšel. 

Edudant a Francimor byli ovšem za svoje čarodějné kousky od dětí ve třídě velmi vážení a 

mnohý chlapce i dívka doma mořili své rodiče, aby je dali na čarodějnictví. 

 

    (Ukázka z knihy Karla Poláčka Edudant a Francimor) 

 

1. Odpověz na otázky z textu ve větách: 

Co napsala slečna učitelka na tabuli? 

___________________________________________________________________________ 

Jak se líbilo bratrům ve škole? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Jak se jmenovala jejich maminka? 

_________________________________________________________________________ 

Kdo nese v příběhu jméno Šmakovník? 

_________________________________________________________________________ 
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Co se stalo, když slečna učitelka napsala na tabuli diktát k opisu?? 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2. Osmisměrka: 

V osmisměrce se ukrývá jméno hlavního hrdiny knihy Bylo nás pět, v níž spisovatel ztvárnil 

sám sebe v době dětství. 

 

Tajenka: __________________________________________________________________ 

 

Slova k vyškrtání: 

ARTISTA, ATELIT, CIRHÓZA, DLÁTO, DOPIKA, GEKON, JEDINEC, KMOTR, 

KOLEKTOR, KOLOS, LETENKY, NAIVITA, ODDAT, OCHOTA, OPRAVNA, OTISK, 

PARANOIA, POETI, RIGOL, RODEO, SJEZD, TEPLO, UČITI, VARLE, VOLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co je to gekon? 

___________________________________________________________________________ 

Co všechno může udělat otisk? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Životopis: 

Karel Poláček byl východočeský spisovatel a novinář. Narodil se v roce 1892 v Rychnově 

nad Kněžnou, kde si dnes můžete projít jeho naučnou městskou stezku. Jeho otec byl 

obchodník, a právě zkušenosti s obchodem společně s příhodami svého mládí spojil Karel 

Poláček do své nejznámější knihy Bylo nás pět, kterou psal ve chvílích čekání na transport do 

koncentračního tábora, kam byl jako ostatní židé převezen.  

Jeho další tvorba je bohatá. Působil jako novinář Lidových novin, 

scénárista, redaktor, napsal mnoho knih pro dospělé a pro děti 

Edudant a Francimor v roce 1933. Mezi další díla patří Muži 

v offsidu [čti ofsajdu], Michelup a motocykl, Dům na předměstí, 

Povídky pana Kočkodana a spoustu dalších. 

Dne 21. ledna 1945 byl nacisty popraven v koncentračním táboře 

Gleiwitz.  

 

Dále jsem zjistil(a): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 Sestav referát o Karlu Poláčkovi a využij v něm výše uvedených a zjištěných 

informací. 

 

 

4. V textu je uvedeno mnoho nezvyklých jmen – Šmakovník, Edudant, Francimor, 

Halabába. Zkus vymyslet vlastní zajímavá jména, kterými bys mohl pojmenovat např. 

svého domácího mazlíčka (morče, kočku, psa) nebo postavy ze svého okolí. Zkus 

vysvětlit proč. 

[Jen dej pozor, aby se nejednalo o urážky, sprostá či hanlivá slova – cílem je legrační jméno, 

ne urážka blízkého člověka!] 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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5. Nakresli, jak si představuješ Edudanta a Francimora. Potom se podívej na příběhy 

animovaného večerníčka, který byl na motivy této knihy vytvořen. Porovnej svoji 

představu a postavy z večerníčka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakresli obrázek z jejich třídy a vyučování: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použitá literatura a obrazový materiál: 

Poláček Karel: Edudant a Francimor, Albatros, Praha 2003 

BOHEMIANROOTS. Cs.wikipedia.org [online]. 2012_03_02 [cit. 2013_03_04]. Obrázek 

dostupný pod licencí Creative Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karel_polacek_1892_1945.jpg 
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Edudant a Francimor – metodika a řešení: 

 

1. Odpověz na otázky z textu ve větách: 

 

Co napsala slečna učitelka na tabuli? 

Napsala Vyjděte si na procházku. 

 

Jak se líbilo bratrům ve škole? 

Musíme pověděti, že se bratrům učení pranic nelíbilo. Doposud byli zvyklí svobodě, 

mohli si činiti, co jim libo, ale nyní museli sedět, ruce na lavici, nesměli se vrtět ani 

mluvit nahlas, jinak jim hrozily přísné tresty.  

 

Jak se jmenovala jejich maminka? 

Jmenovala se Halabába. 

 

Kdo nese v příběhu jméno Šmakovník? 

Byl to kocour. 

 

Co se stalo, když slečna učitelka napsala na tabuli diktát k opisu?? 

Na tabuli na místě slova „les“ vyrostl smrček, a místo slova „ptáčkové“ uviděla jednoho 

kosa a jednoho stehlíka, kteří zpívali z plna hrdla. 

 

2. Osmisměrka – tajenka Petr Bajza 

gekon je druh opice 

otisk může udělat bota, prst, obličej, razítko atd. 

 

3. – 5. úkol – individuální hodnocení. 

 

Poznámka: 

Mnoho knih K. Poláčka je zaznamenáno v audioknihách. Doporučuji poslech některé z nich. 

Nabízí se i zhlédnutí seriálového dílu Bylo nás pět – natočeného volně!! na motivy knihy. 


