
 

 
 
 
 
 

Projekt „Cesta k inkluzi: od segregace k pozitivní diverzitě ve školství“,  
reg.č. CZ.1.07/1.2.00/47.0008  je spolufinancován z Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu České republiky 

                                                                                                                                                                                            

Dobrodružství Toma Sawyera 

Vypracoval:________________________ 

 

Tom šel první a při sestupování vysekával do jílu primitivní schody. Huck ho následoval. 

Z jeskyňky, v níž byl veliký balvan, vycházely čtyři chodby.  

 Tři z nich hoši prohlédli bezvýsledně. V chodbě nejbližší základně našli malý výklenek 

a v něm lůžko udělané z prostřených pokrývek; byly tam staré šle, několik kůžiček od slaniny a 

dokonale ohlodané kůstky dvou nebo tří slepic. Ale nebyla tam bednička s penězi. Chlapci chodbu 

prohledali a prohledali ji ještě jednou, ale bylo to marné. Tom opakoval: 

„Řekl pod křížem. Tohle je nejblíž místu pod křížem. Pod samým balvanem to být nemůže, 

protože balvan trčí pevně v zemi.“ 

Ještě jednou všecko prohledali a pak se zklamaně posadili. Huck nevěděl, co navrhnout. Za 

chvilečku řekl Tom: 

„Heleď, koukej, Hucku; tady na jedné straně balvanu jsou v hlíně šlápoty a kapky od svíček, 

ale na druhé straně balvanu nejsou. Jak to přijde? Sázím se s tebou, že peníze jsou pod balvanem. 

Zkusím to kopat v zemi.“ 

„To není špatný nápad, Tome!“ řekl Huck a ožil. Tom rázně vytáhl kudlu a nevydlabal ještě ani 

decimetr, když narazil na dřevo. 

„Hucku, slyšels to?“ 

Teď začal kopat a oškrabovat také Huck. Netrvalo dlouho a objevili a odstranili několik prken. 

Zakrývala přírodní rozsedlinu, která sahala pod balvan. Tom do ní sestoupil a podržel svíčku, co 

nejdále mohl, pod balvan, ale řekl, že nevidí až na konec chodbičky. Navrhl, aby se to prozkoumalo. 

Sehnul se a vlezl pod balvan; úzká stezka se pozvolna svažovala. Tom s Huckem v patách se dali po její 

klikaté dráze, napřed doprava a pak doleva. Za chvíli Tom došel k ostré zatáčce, obešel roh a zvolal: 

„Svatá dobrotu, Hucku, podívej se!“ 

Byla tu – v malé útulné jeskyňce – jasně a neomylně bednička s pokladem a kromě toho tu 

byl prázdný soudek od střelného prachu, dvě bambitky v kožených pouzdrech, několik párů starých 

mokasínů, kožený opasek a nějaká další veteš, všecka promáčená kapající vodou. 

„Konečně to máme!“ řekl Huck, hrabaje se rukou v zašlých mincích.  

„Jejdamáne, my jsme ale bohatí, Tome!“ 

„Hucku, já jsem vždycky počítal s tím, že to dostaneme. Je to až k nevíře, ale je to pravda, 

máme to! Hucku, nezevlujme tady a koukejme to dostat nenápadně ven. Počkej, já zkusím, jestli tu 

bednu uzvednu.“ 

Vážila skoro pětadvacet kilogramů. Tom byl s to jakžtakž ji zvednout, ale nést ji nemohl. 

„To jsem si myslel,“ řekl, „všiml jsem si tenkrát vy strašidelném domě, že se s tím vlekli, jako 

by to bylo hodně těžké. Ještě dobře, že jsem si vzpomněl vzít s sebou pytlíky.  
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Peníze byly brzy přesypány a chlapci odnesli pytlíky k balvanu s křížem.  

„A teď půjdeme a přineseme ty pistole a ostatní věci,“ řekl Huck. 

„Ne, Hucku, nech je tam. Jsou to zrovna věci, které budeme potřebovat k loupežnictví. Vůbec 

je tam necháme a budeme tam také páchat naše orgie. Je to děsně prima místo pro orgie.“ 

„Co je to orgie?“ 

„Nevím. Ale zbojníci vždycky páchají orgie, a tak je přirozeně musíme páchat taky. Pojď, 

Hucku, už jsme tu dlouho. Myslím, že už je hodně pozdě. A hlad mám taky. Najíme se a zakouříme si, 

až budeme v loďce.“ 

Za chvíli se vynořili v ledviníkové houštině, obezřele se rozhlédli, zjistili, že vzduch je čistý, a za 

okamžik už svačili a pokuřovali v loďce. Když se slunce schylovalo k západu, odstrčili se od břehu a 

dali se na cestu.  

 

1. Zapřemýšlej, kdo mohl poklad pod balvan ukrýt? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Jaké stopy navedly chlapce k pokladu? 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Co všechno pod balvanem chlapci našli? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

4. Vyhledej, kdy Mark Twain napsal román Dobrodružství Toma Sawyera. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Pomocí internetu zjisti, následující dílo tohoto autora.  

___________________________________________________________________________ 


