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autor Kateřina Janouchová 
- Spisovatelka publikující švédsky 
- Novinářka česko-ruského původu 
- Autorka literatury se sexuologickou tématikou 

 

název Jak jsem přišel na svět 
Kniha byla nominována na literární cenu "Cena Český Bestseller - 
2009 - Populárně naučná literatura pro děti a mládež ". 

 

vydavatel Mladá fronta  

místo, rok, počet 
stran, (cena) 

Praha, 2006, 60 stran, 219,- Kč  

typ ilustrací Mervi Lindman (finská ilustrátorka) 
- pěkné, hravé, konkrétní, pro děti zajímavé a líbivé obrázky 
- vtipné, přirozené a hojně barevné ilustrace 
- obrázky korespondují s textem, dotvářejí celkovou atmosféru  

a pomáhají dětem lépe si představit situace 
- s obrázky se dá dále pracovat 
- obrázků je mnoho - desky, obálka 

 

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

V knize se pojednává o tom, co se celých dlouhých devět měsíců děje 
v maminčině bříšku. Jde o to, aby děti lépe porozuměly tomu, jak 
přicházejí na svět. Malý chlapec se zamýšlí nad tím, jak přišel na svět 
a jak to celé probíhá.  

 

klíčové problémy, 
situace 
 
 
 
 

1. kniha vypráví o cestě na svět 

2. příběh vypráví malý chlapec 

3. autorka barvitě popisuje veškeré skutečnosti týkající se početí, 
těhotenství a porodu 

4. v knize autorka zmiňuje také možnosti umělého oplodnění  
a adopce 

5. s dětmi se také dočteme o možnostech císařského řezu anebo 
porodu doma 

6. kniha začíná tím, jak se maminka s tatínkem potkali  
na tak velikém světě a končí příchodem miminka domů  
z porodnice 

7. autorka a ilustrátorka přiblíží dětem pomocí knihy také otázky 
kolem anatomie těla ženy a muže 
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doporučující 
vyjádření pro 
kolegy (pro je 
vhodné knihu dát 
žákům, co s ní 
sledovat a dělat 
atp., vč. ohledu k 
věku čtenářů) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Kniha je určena dětem předškolního věku – od 5 let,  
ale seznamování s určitými částmi knihy může proběhnout  
i v mladším věku, což je na zvážení každého. 

- S knihou se dá pracovat jak ve skupině dětí předškolního 
věku, tak individuálně v případě, že pociťujeme, že dítě je 
ostýchavé, uzavřené,… 

- Dětem celý příběh pomůže rozumnou cestou si uvědomit, jak 
to vlastně celé probíhá a že děti nenosí čáp nebo vrána. 

- S knihou lze dobře pracovat zároveň pomocí obrázků, které 
jsou sympatické a barevné. A jejich dostatek. 

- Kniha obsahuje celou řadu důležitých myšlenek – děti mají 
najednou šanci uspořádat si vše, co jim doposud nebylo jasné. 

- „Aby mohlo děťátko přijít na svět, musí si ho tatínek 
s maminkou napřed vyrobit. Tomu vyrábění se taky říká sex. 
Možná si myslíš, že sex je přece švédsky šest? No, na tom něco 
je, ale sex je i to, co spolu dělají dospělí, aby jim bylo hezky a 
aby měli děti.“ 

 

 


