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Čtení z knih Ireny Douskové. Otázky a úkoly k pochopení textu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Irena Dousková 

 

 

 

 

1. Jméno dětského hrdiny z knih Marka Twaina 

2. Jméno dětské vypravěčky knihy Persepolis 

3. Příjmení dětského vypravěče knihy Bylo nás pět 

4. Příjmení autorky nejslavnějšího deníku z druhé světové války 

5. Dospívající vypravěč z knihy Prima sezona 

6. Jméno dětského hrdiny z knihy Ch.Dickense 

7. Příjmení autora knihy Smrt krásných srnců 

8. Jméno dívky, kterou B.Němcová nazvala jako divá 

 

a)  Vyhledej, co má společného tajenka s knihou Hrdý Budžes. 

b) Urči, co mají společného jednotlivé řádky v křížovce s knihou Hrdý Budžes. 

c) Vyhledej, co mají společného níže uvedené knihy s knihou Hrdý Budžes 

d) Vyhledej autory těchto knih 

e) Vyhledej další knihy, které mají stejné znaky 

Brambora byla pomeranč mého dětství 

Báječná léta pro psa 
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Kniha Kraft 

Opilé banány 

 

 

Otázky k níže uvedenému textu z knih Ireny Douskové  

1. Přečti si obě ukázky z knih Ireny Douskové  a charakterizuj vypravěče obou knih.  

2. Popiš slovní zásobu vypravěče knihy Hrdý Budžes. 

3. Popiš slohové zvláštnosti, které má Hrdý Budžes a srovnej je s některou z knih ze světové 

literatury. 

4. Srovnej, jak se cítily vypravěčky v uvedených úryvcích. 

5. Porovnej roční období, ve kterých se odehrávají obě ukázky. 

6. Vyhledej, kdo je „Budžes“ uvedený v názvu knihy. 

7. Z obou ukázek vypiš vlastní jména a zjisti jejich původ. 

8. Vyhledej, kdy obě knihy vyšly. 

9. Vyhledej, kdo udělal dramatizace obou knih. 

Ukázka (Hrdý Budžes) 

Protože už je hezky teplo, začaly zase potíže s tělocvikem. S tím jsou potíže vždycky, ale na jaře, když 

se vyleze z tělocvičny na školní hřiště nebo na stadion, je to ještě o dost horší než jindy, poněvadž to 

znamená, že se zase bude běhat a navíc se na to bude spousta lidí koukat. 

Už jenom vysvlíknout se do trenýrek nestojí za nic. Hned je břicho vidět ze všech stran a nedá se s tím 

nic dělat. V plavkách je to zrovna tak, ale to mi nevadí, protože plavat umím dobře a rychle. Jenže mi 

to není nic platný, poněvadž plavat se školou nikdy nechodíme. 

Nic jinýho neumím, i když pořád chodím někam cvičit a docela mě to baví. Ale ve škole mě to nebaví 

vůbec. Jenom mám před každou hodinou strach, protože školní tělocvik není vymyšlenej kvůli cvičení, 

ale kvůli mučení tlustejch a nešikovnejch dětí. A to jsem já oboje. 

Včera to se mnou vypadalo moc špatně, protože se konal sportovní den. Vyučování bylo jenom do 

deseti hodin a potom musela jít celá naše škola a všechny ostatní ničínský školy na ničínskej sportovní 

stadion běhat a skákat, protože měl Vladimír Iljič Lenin narozeniny. 

Napřed ale byla spousta proslovů a recitovaly se básně. Z naší třídy recitovala Válová, která sice, když 

musí mluvit před lidma, tak koktá, ale její tatínek je důstojník a ty naše závody uspořádali ničínský 

důstojníci. Strašně jsem jí záviděla, protože nemusela běhat. Měla jen říct tu básničku a potom 

pomáhat roznášet kytky a medaile. Jenže ona vůbec nebyla ráda. Měla strach, že něco zapomene a 

strach z toho svýho koktání a největší strach měla ze svýho tatínka pana Vála a z pani učitelky 



 
Verecký, který jí to recitování nařídili. Pořád chodila kolem dokola pódia, kde se říkaly ty proslovy a 

kde měla recitovat, a vždycky, když došla k jednomu místu, kde rostlo takový malý křoví, vlezla 

dovnitř. Za chvíli zase vylezla a šla znova kolem dokola. 

Já jsem seděla sama kousek dál na trávě, dívala jsem se na Válovou a bylo mi jí líto. Taky mi bylo líto 

mě, poněvadž jsem věděla, co mě čeká, a mrzelo mě, že si to třeba nemůžeme vyměnit, když bysme 

byly obě dvě radši. Mě by nějaký recitování nemohlo rozházet. 

Jak jsem byla vzteklá a smutná, zamačkávala jsem mravence, co mi lezli pod nohama a někdy i po 

nich. Najednou někdo povídá: „No prosím tě, co to děláš?“ Otočila jsem se a za mnou stál jeden 

voják, v ruce měl strakatej praporek na startování závodů a dost se mračil. Nic jsem neřekla. 

„No tebe jsem se ptal, holčičko, jen se na mě podívej. Co ti udělali ti mravenci?“ 

„Nic,“ řekla jsem a taky jsem se zamračila, aby viděl, že se ho nebojím. 

„Tak proč to děláš, proč jim ubližuješ?“ 

„Nevim.“ Kopala jsem jen tak do země, až mě rozbolel palec u nohy. 

„Mravenci chtěj bejt taky na světě jako třeba ty, a když jim ublížíš, taky je to bolí. I když neuměj 

mluvit.“ 

„Půjdete to říct?“ zeptala jsem se. Voják mávnul rukou, jako že ne, a sednul si vedle mě na zem. 

„Stalo se ti něco?“ 

„Nestalo. Jsem naštvaná, protože musím závodit a nechci. Budou se mi smát.“ 

„To se musí vydržet,“ řek voják. „To nic není.“ 

„Vám se to řekne, když jste velkej, tak si můžete dělat, co chcete, a nemusíte dělat nic, co nechcete.“ 

„Kdepak, kdepak, to se ti jen zdá.“ 

„A co třeba musíte, co ani trochu nechcete?“ 

„Hele, já se jmenuju Honza, nemusíš mi vykat. Třeba musím bejt na vojně. To fakt ani trochu nechci. 

Ale naštěstí už jenom čtrnáct dní.“ 

Chtěla jsem se zeptat ještě na něco o těch mravencích, ale pak jsem si všimla, že na pódium leze 

Válová. 

„Hele,“ upozornila jsem Honzu, „ta to má taky špatný.“ 



 
A špatný to teda vopravdu bylo. Válová byla napřed celá bílá, pak úplně zčervenala a pak začala 

recitovat. Koktala jako ještě nikdy, vůbec jí nebylo rozumět. Odříkala jenom dvě sloky ze šesti, ale 

trvalo to, jako by jich řekla dvanáct. 

Potom to nějak skončilo, nevím jak, protože jsem dávno předtim zavřela oči, a abych si zlepšila 

náladu, představovala jsem si místo Válové na tom pódiu popravu rytíře Dalibora z Kozojed. Šlo to 

dobře. Vojáci bubnovali a bubnovali a jeden špinavej zbrojnoš přinutil Dalibora pokleknout a položit 

hlavu na špalek. 

„Chudák!“ řek Honza. 

Otevřela jsem oči. 

„Mně je ho taky děsně líto,“ řekla jsem a viděla jsem, že mi Honza nerozumí. „Tak ahoj, já už musím 

jít cvičit,“ řekla jsem. Radši jsem mu nechtěla vysvětlovat, na co si v hlavě hraju, když se mu nelíbili ti 

mravenci. 

Za chvilku začal náš závod na padesát metrů. Vždycky po pěti. Napřed běhaly holky. Kluci stáli kolem 

a pokřikovali. Když jsem přišla na řadu, volali: „Mobydyk, do toho!“ Myslela jsem na to, že jestli 

doběhnu aspoň předposlední, mohl by Dalibor ještě dostat milost. Ale asi jsem radši neměla myslet 

na nic. Upadla jsem, hned jak jsem vyběhla. Rozbila jsem si koleno a odřela jsem si nohy, ruce a 

hlavu. Asi fakt hodně, protože přiběhly učitelky a posadily mě na trávu. Zrovna vedle toho křoví, co 

tam prve chodila Válová. Seděla jsem na zemi, dívala jsem se, jak mi všelijak teče krev a jak mám do 

nohy díru a v ní škváru. Byla jsem docela spokojená, protože jsem věděla, že už nebudu muset dál 

závodit. Mouchy kolem mě lítaly a bzučely jako smyslů zbavený. Myslela jsem, že jsou celý divoký z tý 

mojí krve, ale pak jsem se ohlídla a viděla jsem, že to křoví za mnou je celý poblitý. Hrozně se mi 

zatočila hlava a asi jsem omdlela, protože potom na mě koukala pani učitelka Verecká divně zhora a z 

veliký dálky volala: „Součková, co je s tebou? Vstávej! No tak! Vzpamatuj se!“ A pak říkala druhejm 

učitelkám: „Holky, hele, vona sebou švihla. Co s ní budeme dělat?“ 

Ale to už jsem slyšela docela dobře a už jsem si sedla. 

„No sláva!“ řekla pani učitelka Verecká. „Hele, Součková, teď půjdeš domů, ale cestou se radši 

zastavíš u doktora, jo? A půjde s tebou tadyhle Válová, kdyby se ti náhodou zase udělalo špatně.“ 

Napadlo mě, že mnohem horší bude, jestli se zase udělá špatně Válový, ale hlavní bylo, že jsme mohly 

jít pryč. 

Šly jsme pomaličku přes náměstí k poliklinice. To mi trochu kazilo radost. 

„Mě už to ani nebolí, co kdybysme tam nešly?“ zeptala jsem se Válový. 

„To nejde, když to soudružka učitelka nařídila, tak musíme.“ 



 
 

Ukázka (Oněgin byl Rusák) 

Zuza Ptáčková, teda jestli nekecá, chodila vloni s ňákým klukem, co bubnoval v jedný kapele, která se 

jmenuje Smrad z jelena. Dneska po tělocviku jsem si na to vzpomněla, protože v šatně byl zase 

takovej příšernej puch, že se to nedalo vydržet. Napadlo mě, že Smrad z holčičí šatny by byl taky 

docela dobrej název, jenom trochu dlouhej. Zajímavý, že u kluků toho tak nepáchne, toho už jsem si 

všimla na základní škole. Taky smrděj, ale ňák jinak. Cestou ze školy jsem potkala Honzu Kaplana, šli 

jsme spolu na tramvaj. Měla jsem sto chutí se ho zeptat, jestli má ohledně dívčích šaten taky ten 

dojem, ale neudělala jsem to.  

„Víš co? Ty mi pořád někoho strašně připomínáš, ale koho…“ povídal. „Počkej, já už vím, už jsem na 

to přišel. Vypadáš jako Garfunkel.“ 

Ale to je blbost, vypadám jako Simon, jenom vlasy mám jako Garfunkel. 

Kluci tuhle pořádali takovou debilní anketu, který holky z naší třídy podle nich můžou nosit minisukni. 

Je nás celkem třicet čtyři, z toho deset kluků, a ty se shodli na tom, že takových holek je pět. Já prej 

taky můžu, ale mě by v životě nenapadlo vzít si něco tak trapnýho na sebe. Ať si vlezou na záda. 

Musilová mi zase onehdy řekla, že jsem sice docela hezká, ale že vypadám moc chytře, a tím že se to 

trochu kazí. Chytře! Já…Měla mě vidět včera v tý drogerii.  

„Prosila bych támhlety prezervativy,“ požádala jsem pokladní co možná nejnormálnějším hlasem. 

Snažila jsem se tvářit, jakože o nic nejde, ale ve skutečnosti jsem při tom div nevypustila duši. 

Jenomže ona vůbec nereagovala, jen se na mě tak divně koukla. Sebrala jsem veškerou zbejvající 

odvahu a zopakovala jsem to ještě jednou. Pro jistotu jsem jí zároveň naznačila prstem, kterou 

krabičku mám na mysli, aby nebylo pochyb. Nic. Nechápala jsem, v čem je problém. Copak se 

prezervativy prodávají jenom chlapům? Nebo jsou až od osmnácti? Ale jak by poznala, že osmnáct mi 

ještě není? Prodavačka udělala ještě strašnější ksicht než předtím. Sakra, přece to v poslední chvíli 

nevzdám! Pak se konečně pohnula a vyndala tu malinkatou krabičku, na kterou jsem ukázala.  

„Vy myslíte tohle?“ zeptala se. „Ato je tygří mast.“ 

Zaplatila jsem tři padesát a utíkala od Anděla až domů. V životě už do tý drogerie nepáchnu. Taková 

hanba! A takhle je to se mnou v jednom kuse. Tlustá už sice nejsem, ale blbá pořád stejně. To se stalo 

včera, a ještě teď jsem z toho celá rozklepaná. Je to vůbec možný, tohleto? Jakej já jsem blbeček 

blbej? Ach jo, že se na to nevykašlu. Člověk chce bejt  rozumnej a neponechat nic náhodě, aby nebyl 

průšvih, že jo, jenomže to by nesměl bejt tak pitomej jako já. Naši jedou v pátek do Zákopů, v sobotu 

dopoledne má Antoša přijít k nám, tak jak jsem si říkala, kdyby k něčemu došlo… Ono to už delší dobu 

vypadá, že by mohlo. Antoša by chtěl, to je mu vidět na očích, a já jsem taky dost zvědavá. Sice spolu 

nechodíme moc dlouho, v sobotu to budou teprve tři neděle, ale to snad nevadí. I když já vlastně 

nevím, jestli jsem do něj fakt zamilovaná, těžko říct. Já ani nevím, jestli to člověk muí vědět úplně 



 
přesně. Já jsem předtím ještě s nikým doopravdy nechodila, protože z těch kluků, co mě balili, se mi 

nikdy žádnej nelíbil, a těm, který se mi líbili nebo do kterých jsem byla zamilovaná, těm jsem to nikdy 

neřekla. Až teďka s Antošou se to povedlo oboustranně.   
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