
       O hloupém Honzovi 
           - česko-německé vypravování – 

 

„Nic nerozumím“...? O tom nemůže být řeč! 
Seznámit děti s řečí sousední země originálním způsobem, se 
zábavou i napětím, to je hlavním posláním dvojjazyčného 
vypravování Jany Podlipné (cz) a Jule Richter (de). Obě herečky 
jsou součástí projektu „Vypravování – poklad pro budoucnost“ / 
„Erzählen – Ein Schatz für die Zukunft“ v kulturním regionu 
Oberlausitz-Niederschlesien (Horní Lužice a Dolní Slezsko) a 
pravidelně vypravují příběhy na obou stranách hranice. 
Volné vypravování rozvíjí nejen slovní zásobu, imaginaci a 
koncentraci.  Téměř všechny děti pochopí již během prvního 
příběhu, že si zpětně uvědomují souvislosti a učí se tak krom jiného 
trpělivosti s osvojovámím si nových a neznámých pojmů. 

Jak funguje dvojjazyčné vypravování? 
Nic nepřekládáme, ale předeme nit příběhu střídavě v češtině a 
němčině. Děti si osvojí jednoduchý narativní princip hned napoprvé 
a tak již vědí: Po srnce a medvědovi musí přijít další zvíře a pozají 
ho, i když je v přiběhu pojemenováno jiným jazykem. Hlasová 
imitace, citoslovce a různé jiné zvuky jsou rovněž důležitou součástí 
dvojjazyčného vypravování : Každé dítě pozná, že to falešné 
krákorání (jedno, jestli v češtině nebo němčině), rozhodně není 
sladký hlas vrabčáčí maminky. A je skutečně rozdíl mezí českou a 
německou kdákající slepicí? 
 
Zajímá vás to? 
Všechy potřebné informace  
o představení: 
 
Pro:  děti od 4 let 
Délka:  45 min 
Prostorové  
parametry: min 2x3 m 
Jeviště:  není potřeba, možno hrát 

přímo v učebně školky 
Cena:   dle dohody  

plus náklady na cestu 
Kontakt: Jana Podlipná 
Email:  j.podlipna@gmail.com 
Telefon: +420 731 922 101 
 
„Českoněmecký tandem vypráví o prostém a přesto chytrém Honzovi, o 
Krakonošovi a o tom, jak přišel ke svému jménu. Vypráví o pobřeží 
Severního moře a o slaném moři.Vše, co autoři ke ztvárnění příběhu 
potřebují, je pár rekvizit, nadání v mimice a gestikulaci a v neposlední řadě 
humor. Vedle češtiny a němčiny divák narazí na španělský, italský a ruský 
jazyk: to má za cíl přimět děti ke studiu cizí řeči, jedno které.“ 
 

Další informace naleznate na: 
www. jule-richter.de 


