INKLUZIVNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ

Materiál podléhá licenci
Creative Commons Uveďte původ 4.0
Mezinárodní License.

Společně to zvládneme – efektivní podpora a spolupráce ve škole
CZ.02. 3. 61/0.0/0.0/15_007/0000186

Kvído
příběh v pěti dnech
s otevřeným koncem

Na dalších stranách Tě čeká malý otevřený příběh o Kvídovi
a také nějaké otázky na přemýšlení.
Ještě než otočíš - jak si představuješ někoho, kdo se jmenuje KVÍDO?
Napiš (a třeba i nakresli), jak vypadá, jaký je, kde bydlí, kdo jsou jeho rodiče...
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Kvído - příběh v pěti dnech
PÁTEK 5. KVĚTNA
Kvído utíkal. Utíkal opravdu rychle. Školní
batoh na jednom rameni, čepici s velkou
bambulí v ruce, rozepnutá, vlající bunda.

Bylo to divné. Kvído málokdy běžel.
Běhání neměl rád. Svět se mu při něm
míhal, narozdíl od chůze nemohl čmárat
do notýsku. Tužky v batohu se mu lámaly,
vodovky vysypávaly, tuš vylévala.

“Holomku pitomej, táta by tě měl pořádně
seřezat. Zatracený sídliště.”

Doma byla jen babička Věra. Než ho stačila
poslat s košem, zamknul se ve svém pokoji.

Starý pán s holí jen těžko udržel
rovnováhu, jak do něj Kvído narazil.

Dnes běžel tak rychle, že si nikdo nestačil
všimnout slz v jeho očích.

PONDĚLÍ 1. KVĚTNA

STŘEDA 3. KVĚTNA

Kvído miloval ten pocit inkoustového pera
klouzajícího po papíru. Měkká tužka byla
prima, štětec bral do ruky také rád, ale
inkoustové pero, toho se prostě nemohl
nasytit. List za listem papíru plnil čarami a
elipsami.

Kvído se během přestávky před matikou snažil
dopočítat do sešitu úkol. Spíš domatlat, než
dopočítat. Matiku nesnášel. Měl pocit, že
je naprosto porouchaná kalkulačka. Vložíš
příklad, vypadne cokoliv jiného, než správné
řešení. Žákovská podle toho vypadala...

•

Najednou někdo zakopnul o jeho batoh.

•
•
•

„Kvído, vynes prosím koš. Výtah zas nejede
a na mne je těch osm pater hodně.“
„Babi, kdy přijde máma?“
„Má odpolední, to už budeš spát.“
„Zejtra máme tělocvik, nevyprala bys mi
prosím tepláky?

Až dneska si Věra všimnula, jak Kvído nad
notesem opírá špičku jazyka o horní ret,
zatímco silné brýle pomalinku klouzají po
kořeni nosu.
ÚTERÝ 2. KVĚTNA
•
•
•
•

„Čus Kvíďane, hustý tepláky...“
„To ti dal fotřík svoje?“
„Nechceš tam z každý strany máznout tři
proužky křídou?
„Jsi blbej, nebo co? Kašli na něj, Kvído, je
to naprostej pitomec.“

Kvído spíš šel než běžel. Přišlo mu, že s
ostatními má společné jen to, že nesnášejí
venkovní běhací těláky ve Stromovce.
Popadl těžký kámen a hodil ho do louky za
potok.

•
•

„Co děláš?“
„Co? Zdrhám před Petrem. Promiň, Kvído,
ale když tys ho měl tak blbě položenej...“

Víčko láhve povolilo úplně.
Nikdo si nevšimnul, že uvnitř batohu ze špatně
zavřené láhve vytéká šťáva do Kvídova skicáku
a rozpíjí dlouho budovaný svět velmi přesných
geometrických tvarů.
ČTVRTEK 4. KVĚTNA
Kvído se poﬂakoval po sídlišti. Máma byla v
práci, babička se svými třemi sestrami na kaﬁ.
Po druhé straně ulice šla skupinka holek a
něčemu se smála. Slyšel jen útržky jejich
rozhovoru.
•
•

„...přesně takovýho, jako je von, máme taky
ve třídě... jsou všichni divný.... se vždycky
bojim, když....“
„... u nás ve škole jednoho prej poslali do
praktický školy... prej propadal, pral se...“
„Jak, praktický?....“

„Já tátu nemám, hňupové...“

•

Byl daleko za skupinkou. Nikdo si nemohl
všimnout, že kámen doletěl o mnoho dál, než
by ho dokázal hodit kdokoliv z jeho spolužáků.

Kvído vzteky nakopnul prázdnou plechovku
od energetického nápoje. Nikdo si ale už
nevšimnul, že ji sebral a hodil do kontejneru.

Kvído - příběh v pěti dnech

PŘEČTENO? Pracuj nyní ještě chvíli sám.

Do každého z pěti čtverců napiš
nebo nakresli to pro Tebe důležité z
každého Kvídova dne. Jedna věta je
až až, jednoduchý obrázek funguje
stejně dobře.
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Co všechno ses dozvěděl o Kvídovi? Čeho
sis na něm všimnul?

Bylo to jen krátké seznámení s Kvídem.
Napadá Tě, čeho dalšího si na tomhle
Kvídovi nikdo nevšimnul?

Co na Kvídově pětidenním příběhu Ti
přijde uvěřitelné a co třeba ne?

Dal sis práci nahlédnout do příběhu. Nyní je čas pracovat ve dvojici nebo malé skupince
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1. Prohlédněte si společně vaše poznámky na předchozí straně. Vaším úkolem bude
nejprve přemýšlet o tom, co se Kvídovi mohlo přihodit v pátek.

2. Nyní se stáváte spisovatelským týmem a vaším úkolem bude vžít se do Kvída a napsat
dva mikropříběhy - Kvídova sobota 6. května a Kvídova neděle 7. května. Kvída nyní
znáte, je tedy na vás, jaké budou. Pracujte rychle, stručně, v bodech a heslech. Pište,
jako byste sami byli Kvído.

Nyní je čas diskutovat jako celá třída nebo větší skupina
1. Kvídův týden by klidně mohl být tématem vyprávění různých lidí. Najde se mezi vámi
někdo, kdo by měl chuť krátce odvyprávět Kvídův příběh třeba jako Kvído, Kvídova
spolužačka, Kvídova maminka, starý pán z pátečního odpoledne? Použijte vaše
poznámky na předchozí straně.
2. Přijde vám Kvído jiný? Dokážete říci, v čem?
3. Jací lidé vám přijdou jiní? A jací třeba divní? Dokážete říci, z čeho se tenhle váš pocit
bere?
4. Všimli jste si někdy, jak se chováte, když jste sami a když jste ve skupince?
5. Jak vy sami hledáte cesty k lidem / spolužákům, kteří vám přijdou jiní?
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