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

Kniha přibližuje čtenářům neobvyklý týden druháčka Josífka a jeho rodiny. 
Autorka vede čtenáře k zamyšlení, proč je důležité si plnit své povinnosti, 
poslouchat rodiče a mít rád svou rodinu. 

 

 

klíčové problémy, 
situace 
 
 
 
 

Teta se rozzlobila na Josífka, že jí ušpinil oblečení.  

Josífek píše domácí úkol o své rodině a v něm si stěžuje na rodiče, kteří 
podle něj, myslí jen na povinnosti a nechtějí mu dovolit dělat si, co chce. 

Maminka se začíná chovat divně, ráno nevstává s Josífkem a on se tak musí 
vypravit do školy úplně sám. 

Za Josífkovy prohřešky nenásleduje žádný trest a taky je doma čím dál větší 
nepořádek.  

Josífek se navíc musí o sebe starat úplně sám. 

Josífka si může dělat, co chce (nemusí uklízet a učit se, pojídat chipsy, hrát 
na počítači). 

V bytě je neskutečný nepořádek. Sousedka vidí tu spoušť a chce na rodinu 
zavolat sociálku, aby byly děti umístěny do dětského domova. 

 Josífek to zaslechl a od té chvíle začal sám od sebe uklízet a zapojuje do 
úklidu i svou malou sestřičku. 

Byt je uklizen. Přijíždí teta Drahuše a zastává se rodiny před zvědavými 
sousedkami. 

Josífek se lépe chová ke své sestřičce Haničce .  

Znovu čte úkol o rodině a musí ho opravit. Napíše, že má rád své rodiče i 
sestřičku.  

A konečně! Vše je zase jako dřív. Maminka se opět o vše stará. 

 Josífek je šťastný a dokonce se těší, jak se bude učit. 

  

 



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

Kniha je vhodná pro začínající čtenáře, protože je psána jednoduchým, 
srozumitelným jazykem a doplněna barevnými ilustracemi. Po obsahové 
stránce je čtenářům velmi blízká, neboť zachycuje každodenní život 
v rodině. 

Kniha může žáky pobavit i vychovávat. Paní učitelka může s žáky přečíst 
určité pasáže a povídat si o plnění povinností ve škole i doma. Vhodné je 
využít dramatickou výchovu a některé situace vyzkoušet hraním rolí. 

Knížka přináší dětem ponaučení. 

Fungující a šťastná rodina se neobejde bez vzájemné pomoci a plnění si 
svých povinností. 

 

 


