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Vypravování



prosté vyprávění reprodukce

Vypravujeme to, co jsme sami zažili. Vypravujeme to, co víme z doslechu.
„Jedna babka povídala!“



Jazykové  prostředky

- používáme výstižná dějová slovesa, 
přirovnání, charakteristiku…

- omezíme slovesa být, mít a jít

- aby byl děj napínavý, používáme přímou 
řeč, krátké věty („Honzo uteč!“), zvolání 
(Haló!), oslovení (Brouku,…) nebo 
citoslovce (Bum! Prásk!)

- vyvarujte se opakování stejných slov, 
raději používejte synonyma



1. K následujícím obrázkům zkus vymyslet co nejvíce synonym:



Osnova vypravování

2. Zápletka Zápletka – komplikace v příběhu



Strašidelná noc

Před sedmdesáti lety pozval hrabě Shaw Billa Blackwooda 
do svého zámku na oslavu manželčiných narozenin. Bylo 
tam mnoho hostů, kteří se výtečně bavili: jedli a pili až do 
noci.

Poté, co se skvělá párty skončila, přistoupil hostitel 
k lordu Blackwoodovi a řekl mu: „Drahý příteli, bohužel tě 
musím ubytovat ve strašidelném pokoji. Všechny ostatní 
jsou už obsazeny.“ „Dobrá, bude mně potěšením.“ odvětil 
lord. „Ó lorde Blackwoode!“ zvolalo několik dam s obdivem. 
„Nemáte vůbec žádný strach? Víte přece, že tam v noci 
obchází ta ubohá žena, co tam před třiceti lety spáchala 
sebevraždu…“ „Odkud to víte, dámy? Proto, že tam nikdy 
nikdo nechtěl spát? Co by na tom mělo bejt zvláštního, 
přespat tam? A vůbec, je tam nádherná vyhlídka na jezero. 
Dobrou noc, dámy, a sladké sny.“



Po tomto rozhovoru Bill rychle vyběhl několik schodů do prvního 
patra zámku a otevřel dveře pověstného pokoje. Za chvíli už ležel v 
pyžamu na staré posteli. Na noční stolek si ale pro jistotu položil 
revolver a nechal svítit světlo u hlavy. Právě začínal usínat, ale tu si 
všiml pěti malých černých prstů, které se pomalu pohybovaly v 
nohách postele… Bill otevírá oči, zavírá je a zase otevírá… Pět 
malých černých prstů vidí stále… A hle, teď je jich už deset! Bill 
sebral všechnu svou odvahu a zvolal: „Nechte si ty blbý vtipy! 
Ukažte obličej, nebo… Nebo střelím!“ A chladnokrevně sáhl po 
pistoli. Malé ruce vzadu postele se pomalinku pohybují, ale žádná 
tvář se neobjevuje. „Nebudu to už opakovat!“ řekne Bill. „Až řeknu 
tři, střelím.“ Malé ruce znehybněly. Nastalo úplné ticho, do kterého 
Bill volá: „Jedna! Dva! Tři!“ Lord Blackwood stiskl spoušť. Ozvala se 
hlasitá rána.

Od té osudné noci, strávené ve strašidelném pokoji, kulhal 
Bill na levou nohu. Ano, ty dvě malé ruce byly Billiho prsty na nohou.
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Dokončení příběhu



Podle obrázků zkus sestavit příběh:




