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Seznámí se s nejznámějšími dětskými knihami Roalda
Dahla, čte s porozuměním, vyhledává odpovědi na
otázky nebo výběr z možností v textu, pracuje
s knihou a textem
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1. V které knize si majitel továrny na cukrovinky hledá svého nástupce?
…………………………………………………………………………………………………………..
2. V které knize sleduje neposlušný chlapec proměnu žen na jiné bytosti a ty ho promění
na myš?
……………………………………………………………………………………………………………
3. V které knize zjistí hlavní postava, že umí čarovat a díky kouzlům se zbaví zlé ředitelky
školy?
……………………………………………………………………………………………………………
4. V které knize vystupuje chytré zvíře jako člověk?
.................................................................................................................
5. Přiřaď k sobě správně české a anglické názvy knih:
Jakub a obří broskev
Fantastický pan Lišák
Danny, mistr světa
Karlík a továrna na čokoládu
Velikanánský krokodýl
Čarodějnice
Jirkova zázračná medicína

Charlie and the Chocolate Factory
The Enormous Crocodile
George's Marvelous Medicine
The Witches
Danny, the Champion of the World
Fantastic Mr Fox
James and the Giant Peach

6. V knize Karlík a továrna na čokoládu je pět hlavních dětských postav. Vyjmenuj je:
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

7. Přečti si kapitolu ZÁZRAK v knize KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU a vypracuj následující
úkoly.
8. Wonkova medosladká rajská pochoutka byla: a) žvýkačka
b) čokoládový dort
c) čokoláda

9.

Vyhledej a zapiš, jak vypadal prodavač v krámku, kde si Karlík koupil čokoládu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… Zkus ho namalovat.

10. Karlík našel zlatý kupon u: a) první čokolády
b) druhé čokolády
c) třetí čokolády

11. Vypadalo to, že obchodníka „raní mrtvice“. Nahraď podtržený výraz jiným stejného významu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. „To bych rád věděl, jak ho ten pinďa našel“, zavrčel zlostně nějaký velký kluk.
„Pinďa“ je: a) malíček
b) postava z časopisu Čtyřlístek
c) malý kluk

13. Velký kluk, který záviděl Karlíkovi zlatý kupon říkal:
a) Kupoval jsem týdny dvacet čokolád.
b) Kupoval jsem týdny třicet čokolád.
c) Kupoval jsem týdny patnáct čokolád.

14. Tlustý obchodník radil Karlíkovi: a) ať si kupon prohlédne a prodá za padesát dolarů
b) ať si kupon nechá a upaluje domů
c) ať kupon prodá paní, která mu nabízela 500 dolarů
15. Doplň slova z textu v knize:
Když běžel Karlík okolo továrny pana Wonky, zamával na ni a zahlaholil: …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:

1. V které knize si majitel továrny na cukrovinky hledá svého nástupce?
Karlík a továrna na čokoládu
2. V které knize sleduje neposlušný chlapec proměnu žen na jiné bytosti a ty ho
promění na myš?
Čarodějnice
3. V které knize zjistí hlavní postava, že umí čarovat a díky kouzlům se zbaví zlé
ředitelky školy?
Matylda
4. V které knize vystupuje chytré zvíře jako člověk?
Fantastický pan Lišák
5. Přiřaď k sobě správně české a anglické názvy knih:
Jakub a obří broskev
Fantastický pan Lišák
Danny, mistr světa
Karlík a továrna na čokoládu
Velikanánský krokodýl
Čarodějnice
Jirkova zázračná medicína

6.

Charlie and the Chocolate Factory
The Enormous Crocodile
George's Marvelous Medicine
The Witches
Danny, the Champion of the World
Fantastic Mr Fox
James and the Giant Peach

V knize Karlík a továrna na čokoládu je pět hlavních dětských postav. Vyjmenuj je:
Karlík
Fialka Garderóbová
Miky Telekuk
August Gdoule
Veruka Saltini

15. Přečti si kapitolu ZÁZRAK v knize KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU a vypracuj následující
úkoly.
16. Wonkova medosladká rajská pochoutka byla: a) žvýkačka
b) čokoládový dort
c) čokoláda

17. Vyhledej a zapiš, jak vypadal prodavač v krámku, kde si Karlík koupil čokoládu:
Muž za pultem byl zavalitý a dobře živený. Měl silné rty, boubelaté, naducané tváře a mohutný
tlustý krk, který mu přetékal přes okraj límce jako pneumatika.
Zkus ho namalovat.

18. Karlík našel zlatý kupon u: a) první čokolády
b) druhé čokolády
c) třetí čokolády

19. Vypadalo to, že obchodníka „raní mrtvice“. Nahraď podtržený výraz jiným stejného významu:
Že omdlí, padne k zemi jako mrtvý, …
20. „To bych rád věděl, jak ho ten pinďa našel“, zavrčel zlostně nějaký velký kluk.
„Pinďa“ je: a) malíček
b) postava z časopisu Čtyřlístek
c) malý kluk

21. Velký kluk, který záviděl Karlíkovi zlatý kupon říkal:
a) Kupoval jsem týdny dvacet čokolád denně.
b) Kupoval jsem týdny třicet čokolád denně.
c) Kupoval jsem týdny patnáct čokolád denně.

22. Tlustý obchodník radil Karlíkovi: a) ať si kupon prohlédne a prodá za padesát dolarů
b) ať si kupon nechá a upaluje domů
c) ať kupon prodá paní, která mu nabízela 500 dolarů
15. Doplň slova z textu v knize:
Když běžel Karlík okolo továrny pana Wonky, zamával na ni a zahlaholil:
„Navštívím tě! Už brzy tě navštívím!“

Použité zdroje:
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