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Seznámí se s nejznámějšími knihami Astrid
Lindgrenové, čte s porozuměním, vyhledává odpovědi
na otázky nebo výběr z možností v textu, pracuje
s knihou a textem
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Druh učebního materiálu:

pracovní list

1. Astrid Lindgrenová pracovala jako sekretářka. Popřemýšlej a zapiš, co sekretářka dělá.
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Spisovatelka pracovala také jako stenografka. Co dělá stenografka? ………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. V které knize autorka popisuje život dětí na třech venkovských statcích, stojících blízko sebe?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. V které knize je hlavní postavou neposlušný chlapec, dělající samé skopičiny?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. V které knize obyčejný rozpustilý kluk chce vylekat varhaníka v kostele a stane se sám
strašidlem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. V které knize přijdou do školy dva maličcí pidilidé a chtějí tam také chodit?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. V které knize malá holčička sežene sama vánoční stromeček?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. V které knize je hlavní hrdinkou zrzavá rozpustilá holčička?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. V které knize se hlavní chlapecký hrdina dostane do pohádkového světa?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. V které knize se hlavní hrdina stává detektivem?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Děti z Bullerbynu žijí na třech venkovských statcích.
Norrgården, Mellangården a Sörgården.
Nauč se číst jejich výslovnost.

Norrgården – vyslov norgórden, Mellangården – vyslov melangórden a Sörgården – vyslov
sérgórden
12. Pojmenuj děti,
žijící v Bullerbynu:

13. Přečti si vyprávění MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINY a vypracuj následující úkoly.
14. Lisa měla nejkrásnější narozeniny, když jí bylo: a) 6let
b) 7 let
c) 8 let
15. Lisa bydlela v pokoji: a) sama
b) s rodiči
c) s bratry Lassem a Bossem
16. Ve vyprávění je zmiňovaná děvečka Agda. Kdo je děvečka?
a) pomocnice v hospodářství
b) švadlena Lisiny maminky
c) prodavačka v obchodě
17. Maminka donesla Lise snídani až do postele. Na podnosu nesla:
a) hrneček s bílou kávou, vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami
b) hrneček s horkou čokoládou, vázička s růžičkami a velký koláč zdobený šlehačkou
c) hrneček s horkou čokoládou, vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami
18. Jaké překvapení uchystali rodiče Lise k narozeninám?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
19. Přečti si pozorně, jak vypadal Lisin nový pokojík a nakresli ho:

20. Lisa si přestěhovala do svého pokoje : …………….panenek
…………….knížek
……………………….. jara
………………………….s obrázky

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
15. Astrid Lindgrenová pracovala jako sekretářka. Popřemýšlej a zapiš, co sekretářka dělá.
Pracuje v kanceláři, píše dopisy a zprávy na počítači, sjednává pracovní schůzky nadřízenému, …
16. Spisovatelka pracovala také jako stenografka. Co dělá stenografka? Píše zprávy zjednodušeným
písmem, tak aby zaznamenala vše, co lidé při jednání říkají.
17. V které knize autorka popisuje život dětí na třech venkovských statcích, stojících blízko sebe?
Děti z Bullerbynu
18. V které knize je hlavní postavou neposlušný chlapec, dělající samé skopičiny?
Emil a Ida, Emilovy skopičiny
19. V které knize obyčejný rozpustilý kluk chce vylekat varhaníka v kostele a stane se sám
strašidlem? Strašidlo Sušinka
20. V které knize přijdou do školy dva maličcí pidilidé a chtějí tam také chodit?
Petr a Petra
21. V které knize malá holčička sežene sama vánoční stromeček?
Lotta z Rošťácké uličky
22. V které knize je hlavní hrdinkou zrzavá rozpustilá holčička? Pipi Dlouhá punčocha
23. V které knize se hlavní chlapecký hrdina dostane do pohádkového světa?
Mio, můj Mio
24. V které knize se hlavní hrdina stává detektivem? Svěřte případ Kallovi
25. Děti z Bullerbynu žijí na třech venkovských statcích.
Norrgården, Mellangården a Sörgården.
Nauč se číst jejich výslovnost.

Norrgården – vyslov norgórden, Mellangården – vyslov melangórden a Sörgården – vyslov
sérgórden
26. Pojmenuj děti,

Lasse

Britta

žijící v Bullerbynu:
Bosse
Lisa

Anna

Olle

27. Přečti si vyprávění MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ NAROZENINY a vypracuj následující úkoly.
28. Lisa měla nejkrásnější narozeniny, když jí bylo: a) 6let
b) 7 let
c) 8 let
15. Lisa bydlela v pokoji: a) sama
b) s rodiči
c) s bratry Lassem a Bossem
21. Ve vyprávění je zmiňovaná děvečka Agda. Kdo je děvečka?
a) pomocnice v hospodářství
b) švadlena Lisiny maminky
c) prodavačka v obchodě
22. Maminka donesla Lise snídani až do postele. Na podnosu nesla:
d) hrneček s bílou kávou, vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami
e) hrneček s horkou čokoládou, vázička s růžičkami a velký koláč zdobený šlehačkou
f) hrneček s horkou čokoládou, vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a rozinkami
23. Jaké překvapení uchystali rodiče Lise k narozeninám?
Dostala svůj vlastní pokoj.
24. Přečti si pozorně, jak vypadal Lisin nový pokojík a nakresli ho:
25. Lisa si přestěhovala do svého pokoje : 7 panenek
13 knížek
Švédská jara
krabici s obrázky
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