Pro potřeby dílny čtení v rámci Literatury pro děti II. sepsala Štěpánka Klumparová
ČASOPROSTOR – otázky, které si můžeme klást


Na jakém místě (popř. v jaké zemi, v jakém městě) jste se s hrdinou ocitli? Co všechno jste se o
místě z knihy dozvěděli? Co dalšího byste ještě o něm chtěli vědět?



Nakreslete místo, na kterém se hrdina nachází. Popište ho svému spolužákovi.



Jaké pocity toto místo v hrdinovi/ ve mně (ve čtenáři) vyvolává?



Připomíná Vám toto místo nějaké místo, které znáte? V čem?



Je toto místo důležité pro děj/ pro hrdinovo jednání?



Nacházel se hrdina po celou dobu Vašeho čtení na stejném místě? / Nebo se místo proměnilo?
Jak to ovlivnilo jeho jednání (děj)?



Ve kterou roční dobu, ve kterou denní dobu se příběh odehrává? Je to důležité pro hrdinovo
jednání nebo pro děj knihy?



Platí v knize „pozemský“ čas? Lze určit, zda se děj knihy odehrává v (hrdinově/čtenářově)
současnosti, minulosti, budoucnosti? Nebo se čas řídí zákonitostmi jiného světa? Jakými?
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