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1. Vazba na ŠVP
Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů
současného světa a stávají se významnou a nedílnou součástí základního
vzdělávání. Jsou důležitým formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí
příležitosti pro individuální uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a
pomáhají rozvíjet osobnost žáka především v oblasti postojů a hodnot.
Všechna průřezová témata mají jednotné zpracování. Obsahují charakteristiku
průřezového tématu, kde je zdůrazněn význam a postavení průřezového tématu
v základním vzdělávání. Dále je vyjádřen vztah ke vzdělávacím oblastem a
přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka jak v oblasti vědomostí,
dovedností a schopností, tak v oblasti postojů a hodnot. Obsah průřezových
témat doporučený pro základní vzdělávání je rozpracován do tematických
okruhů (v textu tučným písmem). Každý tematický okruh obsahuje nabídku
témat (činností, námětů). Výběr témat a způsob jejich zpracování v učebních
osnovách je v kompetenci školy.
Realizace průřezových témat má nezastupitelné místo při vzdělávání všech žáků
a zvláště pak žáků, u kterých je upravován obsah a výstupy ze vzdělávání od 3.
stupně podpůrných opatření. Průřezová témata obsahují silný výchovný aspekt a
napomáhají osobnostnímu a charakterovému rozvoji těchto žáků, vytvářejí prostor
pro utváření jejich postojů a hodnotového systému. Proto bude i při výuce těchto
žáků kladen důraz především na kultivaci jejich postojů a hodnotových orientací.
Nároky kladené na utváření vědomostí a dovedností těchto žáků budou vždy plně
respektovat jejich individuální možnosti. Tematické okruhy průřezových témat
procházejí napříč vzdělávacími oblastmi a umožňují propojení vzdělávacích
obsahů oborů. Tím přispívají ke komplexnosti vzdělávání žáků a pozitivně
ovlivňují proces utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Žáci dostávají
možnost utvářet si integrovaný pohled na danou problematiku a uplatňovat širší
spektrum dovedností.
Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím
obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků
realizovaných ve škole i mimo školu.
V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:
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Osobnostní a sociální výchova
Výchova demokratického občana
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
Multikulturní výchova ( MKV)
Environmentální výchova
Mediální výchova

1.1 Současný stav

Výchova demokratického občana
Charakteristika průřezového tématu
Průřezové téma výchova demokratického občanamá mezioborový a multikulturní
charakter. Ve vzdělávání představuje zejména syntézu hodnot, a to spravedlnosti,
tolerance a odpovědnosti. V rámci pojetí v naší škole představuje zejména rozvoj
kritického myšlení, vědomí svých práv a povinností, porozumění demokratickému
uspořádání společnostia demokratickým způsobům řešení konfliktů a problémů.
V našem pojetí tedy chceme zejména rozvíjet občanskou gramotnost. Ta
vyjadřuje způsobilost orientovat se ve složitostech, problémech akonfliktech
otevřené, demokratické a pluralitní společnosti. Její získání má umožnit žákovi
konstruktivně řešit problémy se zachováním své lidské důstojnosti, respektem
kdruhým, ohledem na zájem celku, s vědomím svých práv a povinností, svobod a
odpovědností, s uplatňováním zásad slušné komunikace a demokratických
způsobů řešení.
Průřezové téma v základním vzdělávání využívá ke své realizaci nejen
tematických okruhů, ale i zkušeností a prožitků žáků, kdy celkové klima školy
(vztahy mezivšemi subjekty vzdělávání založené na spolupráci, partnerství,
dialogu a respektu) vytváří demokratickou atmosféru třídy, sloužící jako „laboratoř
demokracie“. V ní jsou žácivíce motivováni k uplatňování svých názorů v
diskusích a k možnosti demokraticky se podílet na rozhodnutích celku,
společenství, komunity. Zároveň si sami na sobě mohouověřit nejen význam
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dodržování pravidel, eventuálně v zájmu spravedlnosti se podílet na vytváření
pravidel nových, ale i to, jak je důležité se o udržování demokracie starat, protože
překročení hranice k anarchii i naopak k despotismu je neustále přítomným
nebezpečím. Tato zkušenost pak rozvíjí schopnost kritického myšlení.
Výchova demokratického občana se prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Blízkou
vazbu má především na vzdělávací oblast Člověk a společnost, v níž jsou
tematizovány principy demokracie a demokratického rozhodování a řízení, lidská
a občanská práva, ve kterých se klade důraz na participaci jednotlivců - občanů
na společenském a politickém životě demokratické společnosti. Ve vzdělávací
oblasti Člověk a jeho svět se uplatňuje v tématech zaměřených na vztah k
domovu a vlasti.

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka
V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:







vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
vede k pochopení významu řádu, pravidel a zákonů pro fungování společnosti
umožňuje participovat na rozhodnutích celku s vědomím vlastní odpovědnosti
za tato rozhodnutí a s vědomím jejich důsledků
rozvíjí a podporuje komunikativní, formulační, argumentační, dialogické a
prezentační schopnosti a dovednosti
prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého
posuzování
vede k uvažování o problémech v širších souvislostech a ke kritickému
myšlení
V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:











vede k otevřenému, aktivnímu, zainteresovanému postoji v životě, vychovává
k úctě k zákonu
rozvíjí disciplinovanost a sebekritiku
učí sebeúctě a sebedůvěře, samostatnosti a angažovanosti
přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance
a odpovědnost
rozvíjí a podporuje schopnost zaujetí vlastního stanoviska v pluralitě názorů
motivuje k ohleduplnosti a ochotě pomáhat zejména slabším
umožňuje posuzovat a hodnotit společenské jevy, procesy, události a
problémy z různých úhlů pohledu (lokální, národní, evropská, globální dimenze)
vede k respektování kulturních, etnických a jiných odlišností
vede k asertivnímu jednání a ke schopnosti kompromisu
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1.2 Inovace
Při realizaci tematických okruhů vycházíme z reálných životních situací a
doporučené obsahy tematických okruhů se vztahují k životní zkušenosti žáků.
Všechny tematické okruhy výchovy demokratického občana budou zachovány.

Občanská společnost a škola – škola jako model otevřeného partnerství a
demokratického společenství, demokratická atmosféra a demokratické vztahy ve
škole; způsoby uplatňování demokratických principů a hodnot v každodenním
životě školy (význam aktivního zapojení žáků do žákovské samosprávy –
žákovských rad či parlamentů); formy participace žáků na životě místní komunity;
spolupráce školy se správními orgány a institucemi v obci.
Občan, občanská společnost a stát – občan jako odpovědný člen společnosti
(jeho práva a povinnosti, schopnost je aktivně uplatňovat, přijímat odpovědnost za
své postoje a činy, angažovat se a být zainteresovaný na zájmu celku); Listina
základních práv a svobod, práva a povinnosti občana; úloha občana v
demokratické společnosti; základní principy a hodnoty demokratického politického
systému (právo, spravedlnost, diferenciace, různorodost); principy soužití s
minoritami (vztah k jinému, respekt k identitám, vzájemná komunikace a
spolupráce, příčiny nedorozumění a zdroje konfliktů).
Formy participace občanů v politickém životě – volební systémy a
demokratické volby a politika (parlamentní, krajské a komunální volby); obec jako
základní jednotka samosprávy státu; společenské organizace a hnutí.
Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování – demokracie
jako protiváha diktatury a anarchie; principy demokracie; základní kategorie
fungování demokracie (spravedlnost, řád, norma, zákon, právo, morálka); význam
ústavy jako základního zákona země; demokratické způsoby řešení konfliktů a
problémů v osobním životě i ve společnosti.
Část C Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání MŠMT Praha 2013,
2016
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2. Učební osnovy
Učivo

ŠVP výstupy
Žák

Komunikativní a slohová
výchova
- diskuse, teze
- Komunikační projev, proslov, přednáška
- projektová obhajoba
- prezentace, referát
- výklad, úvaha, fejeton
- řečnická cvičení
- beseda

- strukturovaný životopis

Jazyková výchova
- obecné výklady o jazyce
- jazyková kultura
- řeč a jazyk
- rozvrstvení slovní zásoby
- pravopis lexikální, tvaroslovný,
skladební
- souvětí podřadné, souřadné,
složité souvětí
- SVČ, oslovení, vsuvka, věta
neúplná, slovosled v české
větě
Literární výchova
- rekapitulace dějinných etap,
směrů, stylů i autorů
- literární klenoty
- realismus v literatuře
- nejvýznačnější autoři mezi
světovými válkami - kontext
- 2. polovina 20. století
- úloha dramatu, moderní formy
- fenomén film (zákl. vymezení)
- literatura na pozadí společenských změn
- funkce literatury v dnešním
světě

Žák:
- komunikuje kultivovaně a výstižně, uplatňuje
spisovný jazyk, v mluveném projevu vhodně
využívá verbálních i nonverbálních prostředků
- vypracuje samostatný výklad, rozlišuje
podstatu sdělovaného
- stylizuje jednoduchou úvahu, fejeton
- rozlišuje základní publicistické útvary,
rozpoznává manipulativní komunikaci nejen
v masmédiích
- orientuje se v tisku, formuluje vlastní názory
- reaguje na společenské problémy
- vyjadřuje svá stanoviska a postřehy
- odliší fakta od názorů
- užívá různé informační zdroje pro zjišťování
a porovnávání faktů
- v praxi rozlišuje a využívá poznatky o jazyce,
třídí nabyté zkušenosti, využívá jich v dalším
sebevzdělávání
- vnímá historickou linii mateřského jazyka,
dějinné souvislosti, reflektuje na progresivní
vývoj - psanou počítačovou gramotnost
- odstraňuje pravopisné a skladební nedostatky, rozlišuje druhy souvětí, vnímá odchylky
od normy a rozumí jim
- pracuje automaticky s příručkami, slovníky,
vyhledává informace a třídí je
- je otevřený změnám a reaguje na ně
- čte s pochopením a uceleně reprodukuje
přečtený text, vlastními slovy interpretuje
smysl díla jednoduše popisuje strukturu
a jazyk díla
- porovnává různá ztvárnění téhož námětu
v literárním, dramatickém i filmovém
zpracování
- charakterizuje významné literární žánry,
jejich typy, orientuje se v základních směrech, má přehled o významných představitelích české a světové literatury a kultury
- zformuluje své dojmy z četby, návštěvy
filmového nebo divadelního představení
- tvoří případně vlastní texty
- rozlišuje s pomocí hodnotnou a konzumní
literaturu, snaží se argumentovat na základě
osvojených znalostí základů literární teorie
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3. Výukové materiály

1.

hodina – Pohled do světa indiánů

Žáci se v průběhu vyučovací hodiny seznamují s uměleckým
textem, vytvářejí si vlastní názory na text, vyhledávají hlavní
myšlenky, sdělují si pocity. Seznamují se s jiným kulturním
prostředím, se zvyky a způsobem života indiánů.
Cíl: Poskytnout žákům pohled do světa indiánů, seznámit je
s uměleckým textem, vyhledávat hlavní myšlenky v textu
Klíčové kompetence: komunikativní, sociální a personální
Metody: diskuze, samostatná práce
Pomůcky: text
Časová dotace: 45 minut
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10

11

12

13

14

15

16

17

18
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Úkoly k textu:
I. Co všechno víš o životě indiánů? Četl jsi nějakou knihu ze života indiánů?
Viděl jsi nějaký film o jejich životě?
II. Které pasáže jsou v ukázce věnovány popisu přírody? Přečti je.
III. Chlapcovi prarodiče patří ke kmeni Čerokiů, a tudíž se ho snaží vychovat
v duchu indiánských tradic a zvyků. V ukázce najdeme mnoho
indiánských pojmenování pro zvířata. Jaká to jsou? Najdi je.

IV. Na základě četby úryvku zkus popsat a nakreslit plánek srubu, ve kterém
Malý strom s prarodiči žil.
V. Najdi v textu, kde dědeček hovoří o „Cestě“. Vysvětli, co je tímto slovem
míněno.
VI. Jaký „zákon přírody“ se dědeček snažil Malému stromu vysvětlit a kdy
chlapec dokázal, že ponaučení porozuměl?

Úkoly nevztahující se k textu:

„Předtím, než přišli naši bílí bratři, aby z nás udělali civilizované lidi,
jsme neznali žádný
druh vězení. Z tohoto důvodu jsme neměli žádné zločince. Bez vězení
nemohou být ani zločinci. Neměli jsme žádné zámky ani klíče. A proto mezi
námi nebyli zloději.
Pokud byl někdo natolik chudý, že si nemohl dovolit koně, stan
nebo deku, v takovém případě měl všechno přijmout jako dar. Byli jsme příliš
necivilizovaní na to, abychom civilizovanému majetku přikládali velký význam.
Neznali jsme žádné peníze, a proto hodnota člověka nebyla
určena jeho bohatstvím. Neměli jsme stanovené žádné psané zákony, neměli
jsme právníky ani politiky, a proto jsme nebyli schopni se podvádět a okrádat.
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Před příchodem bílých mužů jsme byli opravdu ve špatném
stavu a neumím si vysvětlit, jak se nám tyto základní věci (tak nám tvrdili), které
jsou pro civilizovanou společnost nezbytné, povedlo zvládnout.
John, Chromý jelen z kmene Siouxů

Úkol č. 1
Na základě těchto tvrzení charakterizuj život indiánů před příchodem bílých
přistěhovalců.

Úkol č. 2
Z indiánských jazyků bylo převzato mnoho výrazů. Přiřaď, co k sobě patří:
1. Vigvam

A. Pasák dobytka

2. Squaw

B. Kožená obuv

3. Karibu

C. Žena

4. Howgh

D. Domluvil jsem.

5. Mokasín

E. Sob

6. Tobogan

F. Indiánská chýše kuželovitého tvaru

7. Tomahavk

G. Typ skluzavky

8. Husky

H. Nahromaděný trus ptáků

9. Guáno

I. Psí rasa

10.Gaučo

J. Víceúčelový nástroj, zbraň

Úkol č. 3
Jak vysvětlíš toto indiánské přísloví :
Až když odumře poslední strom, otráví se poslední řeka a uloví poslední
ryba, tak si uvědomíme, že nemůžeme jíst peníze!
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Řešení úkolu č. III. k textu:

Uwi-asdy – malý srnec
Min-ílá – křepelka
Khe-gú – vrána
Tal-kon – jestřáb
Pa-ko – panter
Tý-bí – včela
Tel-ki – krocan
Řešení 2. úkolu nevztahujícího se k textu:
1.

Vigvam ……indiánský chýše kuželovitého tvaru

2.

Squaw …… žena

3.

Karibu ……. sob

4.

Howgh ……. Domluvil jsem.

5.

Mokasín …. Kožená obuv

6.

Tobogan …. Typ skluzavky

7.

Tomahavk …. víceúčelový nástroj, zbraň

8.

Husky ………. psí rasa

9.

Guáno………. nahromaděný trus ptáků

10.

Gaučo ………pasák dobytka
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2. hodina - Pohled do světa handicapovaných.
O čem je kniha Pozorovatelka?
Šestnáctiletá Natálie je od narození, kdy prodělala dětskou mozkovou obrnu, upoutaná na invalidní
vozík. Je nadprůměrně inteligentní, bohužel její fyzická stránka a špatná výslovnost v lidech budí
dojem, že je mentálně postižená. Díky nepřetržité asistenci ale úspěšně projde základní školou. Pere
se s životem statečně, dokázala si v sobě vypěstovat osobitý smysl pro humor, díky kterému zvládá
situace pro "normálního" člověka nepředstavitelné. Příběh se rozvíjí ve chvíli, kdy se její matka
rozhodne s dětmi přestěhovat. Potřebuje nejen utéct z místa, které jí neustále připomínají bývalého
muže, ale chce Natálii umožnit další vzdělání. Musí však řešit mnohé problémy, které tím vzniknou jedním z nich je například nutnost sehnat novou asistentku...

23

Cíl: Umožnit žákům nahlédnout do světa handicapovaných lidí, vcítit se do
jejich problémů

Klíčové kompetence: komunikativní, pracovní, k řešení problémů

Metody: řízený rozhovor, diskuze

Pomůcky: text

Časová dotace: 45 minut
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Úkoly k textu:
1. Co víš o handicapovaných lidech, setkal ses někdy s některým z nich?
2. Je lepší narodit se s vrozeným handicapem nebo ho získat např.
nehodou?
Co si o tom myslí Natálie?
Co si myslíš ty?
3. Jak Natálie reaguje na soucit?
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4. Myslíš, že je možné, aby šestnáctiletá, inteligentní dívka s takto
rozsáhlým postižením měla poměrně kladný vztah k životu a udržovala si
smysl pro humor. Je její vyprávění přesvědčivé?

Úkoly nevztahující se k textu:

1. S jakým handicapem bys byl ochoten se smířit:
a) Slepectví
b) Hluchota
c) Nepohyblivost nohou
d) Nepohyblivost rukou
e) Zohavení v obličeji
2. Vezmi si linkovaný papír, zavři oči a zkus svému sousedovi napsat nějaký
vzkaz (alespoň 5 slov). Potom oči otevři a podívej se, zda je tvá věta
čitelná a zda ses udržel na řádku.
3. Myslíš si, že handicapovaní by měli žít společně v ústavech (Natálie
používá výraz ghetto) odloučeni od rodiny, ale s možností, že se mohou
setkávat s podobně postiženými (event. si najít partnera) anebo
obklopeni rodinou, ale bez možnosti seznámení s přáteli či partnerem se
stejným údělem?
4. Domníváš se, že je složitější žít jako handicapovaný anebo žít vedle svého
handicapovaného příbuzného např. dítěte?
5. Měli by handicapovaní chodit do stejně školy a do stejné třídy jako jejich
zdraví spolužáci? Pokud ano, jaké problémy mohou nastat?
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3. hodina – Pohled do světa autistů
Vycházíme ze zhlédnutého filmu „Simonův vesmír“ (v předchozí
hodině - film není nutno vidět celý – stačí cca 40 minut, neboť
poslední část filmu je z komerčních důvodů zidealizovaná.)

Cíl: Seznámit žáky s některými vývojovými poruchami a přiblížit jim
jejich svět, a tím lépe pochopit jejich chování

Klíčové kompetence: komunikativní, k řešení problémů, sociální a
personální

Metody: výklad, film, diskuze

Pomůcky: film, text

Časová dotace: 2x 45 minut

Mark Haddon – Podivný případ se psem
Příběh o výjimečném světě autistického chlapce. Patnáctiletý
hoch, který nerozumí lidským citům a nemá rád, když se ho kdokoli
dotkne. Christopher Boon je ale matematický génius a obdivovatel
Sherlocka Holmese. Když jednoho dne najde za plotem zahrady
vidlemi zapíchnutého psa, rozhodne se, že vypátrá pachatele, a
mimovolně vyřeší zdánlivě neřešitelnou krizi manželství svých rodičů.
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Haddon, Mark
Podivný případ se psem
Mark Haddon: Podivný případ se psem. Z anglického originálu TheCurious
Incident ofthe Dog in the Night-time přeložila Kateřina Novotná, vydalo Argo,
Praha 2003, fakticky vyšlo 2004, 176 stran
2
Bylo 7 minut po půlnoci. Uprostřed trávníku před domem paní Shearsové ležel
pes. Oči měl zavřené. Vypadal, že leží na boku a běží, tak jak to psi dělávají, když
se jim ve snu zdá, že honí kočku. Pes ale neběžel ani nespal. Pes byl mrtvý. Trčely
z něho vidle. Nepokácely se, takže jejich hroty musely projít psem skrz naskrz a
zapíchnout se do země. Usoudil jsem, že pes byl pravděpodobně zabitý těmi
vidlemi, protože na něm nebylo vidět žádná jiná zranění a myslím, že byste
nezabodli vidle do psa, který by už umřel na něco jiného, například na rakovinu
nebo při autonehodě. Tím jsem si ale nebyl jistý.
Prošel jsem vrátky paní Shearsové a zavřel je za sebou. Přešel jsem trávník a klekl
si ke psovi. Položil jsem mu ruku na čumák. Byl ještě teplý.
Pes se jmenoval Wellington. Patřil paní Shearsové, což byla naše přítelkyně.
Bydlela na protější straně ulice, o dva domy vlevo.
Wellington byl pudl. Nepatřil k těm malým pudlům, co mají umělecké účesy, byl
to velký pudl. Měl černý kudrnatý kožíšek, ale když jste se podívali zblízka, bylo
vidět, že kůže pod srstí je bledě žlutá, jako u kuřat.
Hladil jsem Wellingtona a přemýšlel, kdo ho zabil a proč.
3
Jmenuji se Christopher John Francis Boone. Znám všechny země na světě i jejich
hlavní města a všechna prvočísla až do 7507.
Když jsem se poprvé setkal se Siobhan, ukázala mi tenhle obrázek
Obr. str. 2 horní
a já věděl, že to znamená „smutný“, což je to, co jsem cítil, když jsem našel
mrtvého psa.
Potom mi ukázala tenhle obrázek
Obr. str. 2 střední
a já věděl, že to znamená „šťastný“, jako když si čtu o cestách Apolla do vesmíru
nebo když jsem ve 3 nebo ve 4 hodiny ráno ještě vzhůru a můžu se procházet sem
a tam po ulici a představovat si, že jsem jediný člověk na celém světě.
Pak nakreslila pár dalších obrázků
Obr. str. 2 dole
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ale já neuměl říct, co znamenají.
Poprosil jsem Siobhan, aby nakreslila hodně takových tvářiček a potom k nim
napsala, co přesně znamenají. Ten kousek papíru jsem měl v kapse a vytáhl ho
ven, když jsem nerozuměl, co někdo říká. Bylo ale hodně těžké rozhodnout, který
z nákresů se obličeji, co ten člověk právě udělal, podobá nejvíc, protože obličeje
lidí se rychle střídají.
Když jsem řekl Siobhan, že tohle dělám, popadla tužku a jiný papír a prohlásila, že
z toho jsou lidi pravděpodobně úplně
Obr. str. 3
a pak se rozesmála. A tak jsem původní list papíru roztrhal a zahodil. A Siobhan se
mi omluvila. Takže teď když nevím, co někdo říká, zeptám se, co tím myslí, nebo
jdu pryč.
5
Vytáhl jsem vidle ze psa, oběma rukama jsem ho zvedl a sevřel v náručí. Z otvorů
po vidlích mu tekla krev.
Mám psy rád. Vždycky víte, co si pes myslí. Má čtyři nálady. Je šťastný, smutný,
podrážděný nebo soustředěný. Psi jsou taky věrní a nelžou, protože neumějí
mluvit.
Choval jsem psa 4 minuty, když jsem zaslechl ječení. Zvedl jsem hlavu a viděl, že
od dvorku ke mně běží paní Shearsová. Na sobě měla pyžamo a domácí kabátek.
Nehty u nohou měla jasně růžově nalakované a nebyla obutá.
Křičela, „Cos to sakra udělal mýmu psovi?“
Nemám rád, když na mě lidi křičí. Přepadne mě hrůza z toho, že mě chtějí uhodit
nebo že se mě dotknou, a nevím, co se bude dít.
„Nech toho psa,“ křičela. „Nech toho zatracenýho psa, prokristapána.“
Položil jsem psa na trávník a ustoupil o 2 metry dozadu.
Sklonila se. Myslel jsem, že teď zvedne psa sama, ale neudělala to. Možná si
všimla, kolik tam je krve, a nechtěla se umazat. Místo toho začala znovu ječet.
Zakryl jsem si uši rukama a zavřel jsem oči a předkláněl se dopředu, až ze mě bylo
klubíčko s čelem přitlačeným do trávy. Tráva byla mokrá a studená. Bylo to
příjemné.
7
Tohle je román o záhadné vraždě.
Siobhan říkala, že bych měl napsat něco, co bych si chtěl sám přečíst. Já čtu hlavně
knihy o vědě a o matematice. Nemám rád normální romány. V normálních
románech lidi říkají věci jako: „Jsem protkána železem, stříbrem a žilkami
usazenin. Nedokážu se sevřít v tvrdou pěst, již zatínají ti, kteří jsou nezávislí.“1 (1
Tuhle knihu jsem objevil v městské knihovně, když mě máma jednou vzala do
města). Co to znamená? Nevím. Neví to ani táta. Ani Siobhan, ani pan Jeavons. Ptal
jsem se jich.
Siobhan má dlouhé světlé vlasy a nosí brýle ze zelené umělé hmoty. A pan Jeavons
voní mýdlem a chodí v hnědých botách, ve kterých je asi 60 drobounkých
kulatých dírek v každé.
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Mám ale moc rád romány o záhadných vraždách. A tak píšu román o záhadné
vraždě.
V románu o záhadné vraždě musí někdo přijít na to, kdo je vrah, a pak ho chytit.
A to je hlavolam. Když to je dobrý hlavolam, přijdete někdy na odpověď už před
koncem knihy.
Siobhan říkala, že kniha by měla začínat něčím, co by upoutalo pozornost čtenáře.
A proto jsem začal psem. Tím psem jsem začal taky proto, že tohle se mi stalo a já
si dokážu těžko představit věci, které se mi nestaly.
Siobhan si přečetla první stránku a prohlásila, že to je jinak. To slovo dala do
uvozovek, které naznačila pokrčeným ukazováčkem a prostředníčkem obou
rukou. Říkala, že v románech se záhadnou vraždou jsou obvykle zabiti lidé. Řekl
jsem, že ve Psovi baskervillském byli zabiti dva psi, ta doga a kokršpaněl Jamese
Mortimera, ale Siobhan řekla, že tohle nebyly oběti vraždy, to že byl sir Charles
Baskerville. Říkala, že čtenáři se totiž víc zajímají o lidi než o psy, takže když je
v knize zabitý člověk, mají chuť číst dál.
Řekl jsem, že chci psát o něčem skutečném a že znám lidi, co umřeli, ale neznám
nikoho, kdo byl zabitý, kromě pana Paulsona, otce Edwarda z naší školy, a to že
byla nehoda při plachtění a ne vražda a vlastně jsem ho ani neznal. Řekl jsem
taky, že mi na psech záleží, protože jsou věrní a nezáludní, a že někteří psi jsou
chytřejší a zajímavější než někteří lidé. Například Steve, co chodí do centra
vždycky ve čtvrtek, potřebuje, aby ho krmili, a klacek ani nedonese. Siobhan mě
požádala, abych tohle neříkal Stevově matce.
11
Potom přijela policie. Policisty mám rád. Mají uniformy a čísla a člověk ví, co od
nich má čekat. Byla to policistka a policista. Policistka měla na levém kotníku
dírku v punčocháčích a uprostřed dírky zarudlý škrábanec. Policista měl k
podrážce boty přilepený velký kus pomerančové slupky, která z jedné strany
vykukovala ven. Policistka objala paní Shearsovou kolem ramenou a odváděla ji
směrem k domu.
Zvedl jsem hlavu z trávy.
Policista si podřepl vedle mě a řekl, „Byl byste tak laskav, mladý muži, a vysvětlil
mi, co se to tu děje?“
Vstal jsem a odpověděl jsem, „Ten pes je mrtvý.“
„To vidím taky,“ řekl.
„Myslím, že toho psa někdo zabil,“ řekl jsem.
„Jak jsi starý?“ zeptal se.
Odpověděl jsem, „Je mi 15 let, 3 měsíce a 2 dny.“
„A co jsi vlastně v té zahradě dělal?“ zeptal se.
„Držel jsem psa,“ řekl jsem.
„A proč jsi držel toho psa?“ zeptal se.
Tohle byla těžká otázka. Bylo to něco, co jsem chtěl dělat. Mám psy rád. Když jsem
viděl, že pes je mrtvý, byl jsem smutný.
Policisty mám taky rád a chtěl jsem na všechny otázky odpovědět tak, jak se má,
ale policista mi nedal dost času, abych si mohl správnou odpověď rozmyslet.
„Proč jsi držel toho psa?“ zeptal se znovu.
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„Mám psy rád,“ řekl jsem.
„Zabil jsi toho psa?“ zeptal se.
„Nezabil jsem toho psa,“ řekl jsem.
„To jsou tvoje vidle?“ zeptal se.
„Ne,“ řekl jsem.
„Zdá se, že tě to hodně rozrušilo,“ řekl.
Ptal se na spoustu věcí a ptal se moc rychle. Otázky se mi kupily v hlavě jako
bochníky v továrně, kde pracuje strýček Terry. Ta továrna je pekárna a strýček
obsluhuje krájecí stroj. A kráječ občas nepracuje dost rychle, ale bochníky stále
přicházejí a nastane zácpa. Já si někdy svoji hlavu představuju jako stroj, ale ne
vždycky jako kráječ chleba. Tak líp vysvětlím jiným lidem, co se mi v ní děje.
Policista řekl, „Zeptám se tě znovu...“
Svalil jsem se zpátky do trávy, znovu jsem se zapřel čelem do země a vydal zvuk,
kterému táta říká sténání. Tenhle zvuk vydávám vždycky, když mi do hlavy
přichází z okolního světa příliš mnoho informací. Je to jako když jste nervózní,
držíte rádio u ucha a vyladíte ho uprostřed mezi dvěma stanicemi, takže slyšíte
jen prázdné šumění, a pak otočíte knoflíkem hlasitosti na doraz doprava, abyste
slyšeli jenom tohle, a potom víte, že vám nic nehrozí, protože nemůžete slyšet nic
jiného.
Policista mě popadl za paži a postavil mě na nohy.
Nelíbilo se mi, že se mě takhle dotýká.
A tak jsem ho praštil.
13
Tohle nebude zábavná knížka. Neumím vyprávět vtipy, protože jim nerozumím.
Uvedu jako příklad vtip. Je to jeden z těch tátových.
Babička se večer ptá dědečka, jestli může zhasnout.
„Můžeš,“ odpoví dědeček, „ale lampu nech rozsvícenou.“
Proč to má být vtipné, to vím. Zeptal jsem se. Je to proto, že zhasnout má dva
významy, a ty jsou 1) vypnout proud a 2) umřít, a význam 1 platí jen pro lampu
a význam 2 platí jen pro babičku.
Kdybych se pokusil říct sám vtip se slovem, které znamená dvě věci zároveň, bylo
by to jako poslouchat dvě různé skladby najednou, což je zneklidňující a
zašmodrchané a není to tak příjemné jako prázdné šumění. Je to jako když se dva
lidé snaží mluvit na vás najednou a každý říká něco jiného.
A proto v téhle knížce nejsou žádné vtipy.
17
Chvíli se na mě díval a nic neříkal. Potom řekl, „Zatýkám tě pro napadení
policejního důstojníka.“
To mě trochu uklidnilo, protože tohle policisté říkají v televizi a ve filmech.
A pak řekl, „Důrazně ti doporučuju, abys nastoupil dozadu do policejního auta,
protože jestli se znovu pokusíš o nějakou tu svou skopičinu, ty hajzlíku, bude
doopravdy zle. Rozuměls?“
Přešel jsem k policejnímu autu, které bylo zaparkované hned u vrátek. Otevřel
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zadní dveře a já jsem nastoupil. Vlezl na sedadlo řidiče a vysílačkou zavolal
policistku, která byla ještě v domě. Řekl, „Ten spratek mě právě uhodil, Kate.
Můžeš počkat u paní Shearsové, než ho odvezu na stanici? Řeknu Tonymu, aby to
vzal kolem a vyzvedl tě.“
A ona řekla, „Jistě. Přijedu pak.“
Policista řekl „Fajn“ a rozjeli jsme se.
V policejním autě bylo cítit horkou umělou hmotu a vodu po holení a smažené
brambůrky.
Jeli jsme směrem do centra města a já se díval na oblohu. Byla jasná noc a bylo
vidět Mléčnou dráhu.
Někteří lidé si myslí, že Mléčná dráha je dlouhá čára z hvězd, ale není. Naše
galaxie je obrovský disk s hvězdami vzdálenými od sebe sto tisíc světelných let
a sluneční soustava leží někde u vnějšího okraje disku.
Obr. str. 12
Když se podíváte ve směru A, v úhlu 90o vůči disku, moc hvězd neuvidíte. Když se
ale podíváte ve směru B, uvidíte spousty hvězd, protože se díváte přímo do středu
galaxie, a protože galaxie je disk, vidíte pás hvězd.
A pak jsem přemýšlel o tom, jak si vědci dlouho lámali hlavu se skutečností, že
obloha je v noci temná, i když ve vesmíru jsou miliardy hvězd a hvězdy musí být
v každém směru, ve kterém se podíváte, takže obloha by měla být plná světla
z hvězd, protože neexistuje skoro nic, co by světlo letící k Zemi zastavilo.
Potom přišli na to, že vesmír se rozpíná, že všechny hvězdy po velkém třesku
spěchají jedna od druhé pryč a že čím dál od nás hvězdy jsou, tím rychleji letí,
některé skoro stejně rychle jako světlo, a proto k nám jejich světlo nikdy
nedorazí.
Tohle se mi líbí. Je to něco, k čemu můžete dojít vlastní hlavou, jen tak, že se v noci
díváte na oblohu nad sebou a přemýšlíte, aniž byste se museli někoho ptát.
A až se vesmír přestane rozpínat, všechny hvězdy se zpomalí, jako míč, který jste
vyhodili do vzduchu, a zastaví se a všechny začnou znovu padat směrem k jádru
vesmíru. A pak už nám nebude nic bránit, abychom viděli všechny hvězdy světa,
protože všechny se budou pohybovat směrem k nám, stále rychleji a rychleji,
a my budeme vědět, že svět brzy skončí, protože když se v noci podíváme na
oblohu, nebude vůbec tma, jenom oslepující světlo miliard a miliard hvězd, a ty
všechny budou padat.
Až na to, že tohle nikdo neuvidí, protože to už na Zemi nezůstanou žádní lidé, aby
to viděli. Do té doby už pravděpodobně vyhynou. A i kdyby tam lidé ještě
existovali, stejně to neuvidí, protože světlo bude tak oslňující a horké, že všechny
spálí, i kdyby žili v podzemních tunelech.
19
Kapitoly v knížkách jsou obyčejně označeny základními číslovkami 1, 2, 3, 4, 5, 6
a tak dál. Já jsem se ale rozhodl, že svoje kapitoly označím prvočísly 2, 3, 5, 7, 11,
13 a tak dál, protože mám prvočísla rád.
A takhle prvočísla určíte.
Nejdřív napíšete všechna celá kladná čísla na světě.
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Obr. str. 14 horní
Potom dáte pryč všechna čísla, která jsou násobkem 2. Potom dáte pryč všechna
čísla, která jsou násobkem 3. Potom dáte pryč všechna čísla, která jsou násobkem
4 a 5 a 6 a 7 a tak dál. Čísla, která zbyla, jsou prvočísla.
Obr. str. 14 spodní
Pravidlo pro výpočet prvočísel je docela snadné, ale ještě nikdy nikdo nevymyslel
jednoduchý vzorec, který by vám řekl, jestli nějaké doopravdy velikánské číslo je
prvočíslo nebo jaké bude to nejbližší. Když je číslo doopravdy, ale doopravdy
velké, může počítači trvat léta, než zjistí, jestli je to prvočíslo.
Prvočísla jsou důležitá pro vytváření kódů a v Americe jsou klasifikována jako
armádní majetek a když přijdete na nějaké delší než 100 číslic, musíte to oznámit
CIA a oni je od vás odkoupí za 10 000 dolarů. Jako způsob obživy by to ale moc
dobré nebylo.
Prvočísla jsou to, co zbyde, když odstraníte všechna pravidla. Já myslím, že
prvočísla jsou jako život. Jsou velmi logická, ale pravidla pro ně nevymyslíte, ani
kdybyste nad nimi strávili všechen čas.
23
Když jsem přišel na policejní stanici, přinutili mě, abych si vytáhl tkaničky z bot a
vyprázdnil kapsy na pult vpředu pro případ, že bych v nich měl něco, čím bych se
mohl zabít nebo co bych mohl použít k útěku nebo k útoku na policistu.
Strážník za pultem měl strašně chlupaté ruce a nehty měl okousané až do krve.
Tohle jsem měl v kapsách:
1.
Švýcarský nůž s 13 nástroji včetně kleští stahovaček a pilky a párátka a pinzety 2.
Kousek provázku 3.
Kousek dřevěné skládačky, která vypadala takhle
Obr. str. 16
4.
3 granule krysího krmení pro Tobyho, mou krysu 5.
1 libru 47 pencí (ta se skládala z 1 librové mince, jedné dvacetipence, dvou
desetipencí, jedné pětipence a jedné dvoupence) 6.
Červenou kancelářskou svorku 7.
Klíč od domu
Měl jsem taky hodinky a oni chtěli, abych je taky odložil na pult, ale řekl jsem, že
si je musím nechat, protože potřebuji vědět, kolik je přesně hodin. A když se
pokoušeli vzít mi je, začal jsem ječet, takže mi je nechali.
Ptali se mě, jestli mám příbuzné. Řekl jsem, že mám. Ptali se mě, kdo jsou moji
příbuzní. Řekl jsem, že táta, ale máma že umřela. A řekl jsem, že to je taky strýček
Terry, ale ten je v Sunderlandu a je to tátův bratr, a že to jsou taky dědečkové a
babičky, ale tři z nich už umřeli a babička Burtonová že je v domově důchodců,
protože je senilní a myslí si, že mě zná z televize.
Potom mě požádali o tátovo telefonní číslo.
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Vysvětlil jsem, že má dvě, jedno domů a jedno, které je na mobil, a dal jsem jim
obě.
Policejní cela byla hezká. Byla to skoro dokonalá krychle 2 metry dlouhá, 2 metry
široká a 2 metry vysoká. Vešlo se do ní přibližně 8 kubických metrů vzduchu.
Měla malé zamřížované okno a na protější straně železné dveře s dlouhou úzkou
odklápěcí lištou téměř u podlahy, aby se dovnitř daly prostrčit tácy s jídlem, a s
posuvným okénkem nahoře, aby se policisté mohli podívat dovnitř a
zkontrolovat, jestli vězňové neuprchli nebo nespáchali sebevraždu. Byla tam taky
polstrovaná lavice.
Uvažoval jsem, jak bych asi utekl, kdybych byl v nějakém příběhu. Šlo by to těžko,
protože jsem měl jen to, co jsem měl na sobě, a boty bez tkaniček.
Usoudil jsem, že nejlépe by bylo počkat na nějaký doopravdy slunečný den a pak
pomocí brýlí zaměřit sluneční paprsek na nějaký kus svých šatů a založit požár.
A až by si všimli kouře a vyváděli mě z cely ven, utekl bych jim. A kdyby si ho
nevšimli, mohl bych se na šaty vyčůrat a vystrčit je ven.
Rád bych věděl, jestli paní Shearsová řekla policii, že jsem Wellingtona zabil,
a jestli ji vsadí do vězení, když policie zjistila, že lhala. Protože když o lidech
lžeme, je to pomluva.
29
Z lidí jsem zmatený.
Je to ze dvou základních důvodů.
První základní důvod je, že lidi hodně mluví a přitom nepoužívají slova. Siobhan
říká, že když zvednete jedno obočí, může to znamenat spoustu různých věcí. Může
to znamenat „chci se s tebou vyspat“ a může to taky znamenat „myslím, žes právě
řekl hroznou pitomost“.
Siobhan taky říká, že když zavřete pusu a zhluboka vydechnete nosními dírkami,
může to znamenat, že odpočíváte, ale taky že se nudíte nebo že máte vztek, a to
všechno závisí na tom, kolik vzduchu nosními dírkami vydechnete a jak rychle
a do jakého tvaru přitom pohnete ústy a jak sedíte a co jste právě předtím řekli
a milión dalších věcí, které jsou příliš složité na to, aby se daly rozluštit v několika
vteřinách.
Druhý základní důvod je, že lidi v hovoru často používají metafory. Tohle jsou
příklady metafor:
Smíchy jsem se za břicho popadal.
Byl zřítelnicí oka mého.
Měli kostlivce ve skříni.
Byl den blbec.
Pes byl dočista mrtvý.
Slovo metafora znamená přenést něco z jednoho místa na druhé a pochází
z řeckých slov μετα (což znamená z jednoho místa na druhé) a φερειν (což
znamená nést) a je to, když něco popisujete a použijete nějaké slovo pro něco, co
to není. Což znamená, že slovo metafora je metafora.
Já si myslím, že by se tomu mělo říkat lež, protože den nemůže být blbec a lidi ve
skříních kostlivce nemají. A když si tu větu zkusím představit v hlavě, jenom mě
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to poplete, protože představa, že by někdo měl někoho v oku místo zřítelnice
nemá nic společného s tím, že ho má moc rád, a kvůli tomu zapomenu, o čem ten
člověk mluví.
Moje jméno je metafora. Znamená nést Krista a pochází z řeckých slov χριστος
(což znamená Ježíš Kristus) a φερειν a je to jméno, které dostal svatý Kryštof,
protože přenesl Ježíše přes řeku.
Teď byste rádi věděli, jak se jmenoval, než Krista přenesl přes tu řeku.
Nejmenoval se ale nijak, protože tohle je apokryfní příběh a to znamená, že je to
taky lež.
Máma vždycky říkala, že jmenovat se Christopher je moc hezké, protože to je
příběh o tom, jak jsme laskaví a jak si pomáháme, já ale nechci, aby moje jméno
znamenalo příběh o tom, jak jsme laskaví a jak si pomáháme. Já chci, aby moje
jméno znamenalo mě.

Úkoly k textu:
1. Při setkávání s lidmi si Christopher všímá věcí, kterých by si jiný člověk
vůbec nevšiml. Najdi tyto případy v textu.

2. Najdi situace, kdy sice Chris odpovídá přísně logicky, přesto každý
očekává jinou odpověď.

3. Uveď další situace, kdy Chris jedná, mluví a přemýšlí jinak než ostatní
lidé.
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Úkoly nevztahující se k textu:

Z následujících 20 položek vyber jen ty, které autistovi vyhovují a naopak:

1. Změny

11. Nejasné odpovědi

2. Stále se opakující rituály

12. Zvířata

3. Přesnost

13. Dvojsmysly

4. Hudba

14. Lidské city

5. Romantické příběhy

15. Hry

6. Pevný rozvrh času

16. Matematika, fyzika

7. Zelená auta

17. Stálost ve vizáži (oblékání)

8. Ranní vstávání

18. Vědecké objevy a výzkumy

9. Studium

19. Vtipy

10.Dochvilnost

20. Příkazy, zákazy

Autista má rád:

Autista nemá rád, nerozumí:

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

Nyní, na základě vybraných vlastností, napiš krátkou charakteristiku autismem
postiženého člověka:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
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………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Možné odpovědi na otázky k textu:
Ad1. Pan Jeavons voní mádlem a chodí v hnědých botách, ve kterých je asi 60
drobounkých dírek.
…policistka měla na levém kotníku dírku v punčocháčích a uprostřed dírky
zarudlý škrábanec…
…policista měl k podrážce boty přilepený velký kus pomerančové slupky…

Ad2. „A co jsi vlastně v té zahradě dělal?“
„Držel jsem psa.“
„Proč jsi držel toho psa? „
„Mám psy rád,“ řekl jsem.

Ad3. „Zatýkám tě pro napadení policejního důstojníka.“
To mě trochu uklidnilo, protože tohle policisté říkají v televizi.
Policista mě popadl za paži a postavil mě na nohy. Nelíbilo se mi, že se mě
takhle dotýká. A tak jsem ho praštil.
…… jeli jsme směrem do centra města a já se díval na oblohu. Byla jasná noc a
bylo vidět Mléčnou dráhu. Někteří lidé si myslí, že Mléčná dráha je dlouhá čára
z hvězd, ale není. Naše galaxie je obrovský disk s hvězdami vzdálenými od sebe
sto tisíc světelných let a sluneční soustava leží někde u vnějšího okraje disku.
Obr. str. 12
Když se podíváte ve směru A, v úhlu 90o vůči disku, moc hvězd neuvidíte. Když se
ale podíváte ve směru B, uvidíte spousty hvězd, protože se díváte přímo do středu
galaxie, a protože galaxie je disk, vidíte pás hvězd.
A pak jsem přemýšlel o tom, jak si vědci dlouho lámali hlavu se skutečností, že
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obloha je v noci temná, i když ve vesmíru jsou miliardy hvězd a hvězdy musí být
v každém směru, ve kterém se podíváte, takže obloha by měla být plná světla
z hvězd, protože neexistuje skoro nic, co by světlo letící k Zemi zastavilo.
Potom přišli na to, že vesmír se rozpíná, že všechny hvězdy po velkém třesku
spěchají jedna od druhé pryč a že čím dál od nás hvězdy jsou, tím rychleji letí,
některé skoro stejně rychle jako světlo, a proto k nám jejich světlo nikdy
nedorazí.
Tohle se mi líbí. Je to něco, k čemu můžete dojít vlastní hlavou, jen tak, že se v noci
díváte na oblohu nad sebou a přemýšlíte, aniž byste se museli někoho ptát.
A až se vesmír přestane rozpínat, všechny hvězdy se zpomalí, jako míč, který jste
vyhodili do vzduchu, a zastaví se a všechny začnou znovu padat směrem k jádru
vesmíru. A pak už nám nebude nic bránit, abychom viděli všechny hvězdy světa,
protože všechny se budou pohybovat směrem k nám, stále rychleji a rychleji,
a my budeme vědět, že svět brzy skončí, protože když se v noci podíváme na
oblohu, nebude vůbec tma, jenom oslepující světlo miliard a miliard hvězd, a ty
všechny budou padat.
Až na to, že tohle nikdo neuvidí, protože to už na Zemi nezůstanou žádní lidé, aby
to viděli. Do té doby už pravděpodobně vyhynou. A i kdyby tam lidé ještě
existovali, stejně to neuvidí, protože světlo bude tak oslňující a horké, že všechny
spálí, i kdyby žili v podzemních tunelech.
19
Kapitoly v knížkách jsou obyčejně označeny základními číslovkami 1, 2, 3, 4, 5, 6
a tak dál. Já jsem se ale rozhodl, že svoje kapitoly označím prvočísly 2, 3, 5, 7, 11,
13 a tak dál, protože mám prvočísla rád.
A takhle prvočísla určíte.
Nejdřív napíšete všechna celá kladná čísla na světě.
Obr. str. 14 horní
Potom dáte pryč všechna čísla, která jsou násobkem 2. Potom dáte pryč všechna
čísla, která jsou násobkem 3. Potom dáte pryč všechna čísla, která jsou násobkem
4 a 5 a 6 a 7 a tak dál. Čísla, která zbyla, jsou prvočísla.
Obr. str. 14 spodní
Pravidlo pro výpočet prvočísel je docela snadné, ale ještě nikdy nikdo nevymyslel
jednoduchý vzorec, který by vám řekl, jestli nějaké doopravdy velikánské číslo je
prvočíslo nebo jaké bude to nejbližší. Když je číslo doopravdy, ale doopravdy
velké, může počítači trvat léta, než zjistí, jestli je to prvočíslo.
Prvočísla jsou důležitá pro vytváření kódů a v Americe jsou klasifikována jako
armádní majetek a když přijdete na nějaké delší než 100 číslic, musíte to oznámit
CIA a oni je od vás odkoupí za 10 000 dolarů. Jako způsob obživy by to ale moc
dobré nebylo.
Prvočísla jsou to, co zbyde, když odstraníte všechna pravidla. Já myslím, že
prvočísla jsou jako život. Jsou velmi logická, ale pravidla pro ně nevymyslíte, ani
kdybyste nad nimi strávili všechen čas.
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