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O co v knize jde 
(ne o čem je!) 
 
 
 

Na dvou zcela odlišných hlavních postavách ukazuje kniha 
možnost jejich vzájemného porozumění, vyzdvihuje hodnotu 
přátelství, obětavosti pro druhého a zodpovědnosti za slabší, 
navádí k tomu, že ze sebesvízelnější životní situace vede 
cesta, když člověk neztrácí nápady a především humor, včetně 
schopnosti zasmát se sám sobě. 

 

klíčové 
problémy, 
situace 
 
 
 
 

1. životní handicap způsobený nevšedním vzhledem 
2. výhoda spojení se v takové situaci s někým s podobným 

osudem 
3. kreativní myšlení a nápady bez hranic při řešení 

svízelných životních situací 
4. odvaha a chuť zkoušet prolomit smůlu stále znovu 
5. zodpovědnost za slabší  
6. vztah k časem prověřeným hodnotám a jejich ochrana 

proti falešnému pozlátku 

 

doporučující 
vyjádření pro 
kolegy (pro je 
vhodné knihu dát 
žákům, co s ní 
sledovat a dělat 
atp., vč. ohledu k 
věku čtenářů) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kniha je členěna do tří poměrně dlouhých kapitol, pro menší 
čtenáře je proto dobré předem promyslet rozdělení textu na 
kratší úseky (příběh to dobře umožňuje). Autorův rukopis je 
snadno rozpoznatelný a oblibu jeho humoru mezi dětmi již 
prověřil čas, proto je kniha „sázkou na jistotu“. Autor zde 
typicky laskavým a nenápadným způsobem obrací žáky ke 
skutečným morálním hodnotám, snadno rozpoznatelným a 
přitom nenásilně kontrastujícím s pouhým pozlátkem a 
povrchností. Až dojemně vykresluje obyčejné lidské ctnosti jako 
odvahu, odpovědnost, ochotu přinášet oběti pro druhé, 
přátelství či schopnost dělat si legraci sám ze sebe. Na konci 
knihy je vystřihovánka s postavičkami obou hlavních hrdinů 
s návodem na snadné zhotovení záložky do knihy, což lze 
využít např. ve výtvarné výchově. Nabízí se i propojení 
s hudební výchovou s připomenutím písňových textů autora. 

 

 


