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Seznámí se s nejznámějšími dětskými knihami
Václava Čtvrtka, čte s porozuměním, vyhledává
odpovědi na otázky nebo výběr z možností v textu,
pracuje s knihou a textem

Klíčová slova:

moderní pohádky, pohádkové bytosti, ilustrace,
vyhledávání informací v textu

Druh učebního materiálu:

pracovní list

1. Václav Čtvrtek se původním jménem jmenoval: a) Václav Rumcajs
b) František Camfourek
c) Václav Camfourek
2. Nejčastěji své práce psal do časopisů: a) Mateřídouška a Ohníček
b) Ohníček a ABC
c) Mateřídouška a Pastelka
3. Ve večerníčcích jsme nemohli vidět: a) Rumcajse a Manku
b) obra Hrompáce a jeho kamaráda Tancibůrka
c) vílu Amálku
4. Pojmenuj tyto Čtvrtkovy postavičky z večerníčků:

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………
Obrázky si vybarvi.

……………………………………………………………………………

Přečti si z knihy Maková panenka vyprávění Jak jí náprstek Pichpic ušil sukýnku a vypracuj
následující úkoly.
1. Krtek, který vystupuje v příběhu se jmenuje: a) Servác
b) Pankrác
c) Bonifác
2. Krtek našel hluboko v zemi: a) jehlu Píchalku
b) náprstek Pichpic
c) špulku zlaté nitě
3. „Co na mě tak civíte?“ utrhl se náprstek na panenku a motýla.
Nahraď slovo civíte jiným tak, aby se nezměnil smysl věty. ………………………………………………

4. „Co na mě tak civíte?“ utrhl se náprstek na panenku a motýla.
Slovo utrhl v tomto případě znamená: a) sebral ze stromu
b) oddělil dva kusy nitě od sebe
c) vykřikl zostra
5. Náprstek dříve sloužil u: a) kněžny
b) královny
c) baronky
6. Náprstek ušil Makové panence sukni s: a) 25 volány
b) 32 volány
c) 22 volány
7. Vysvětli, co je volán.
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. Emanuelovi ušil náprstek: a) sako s dlouhými šosy
b) frak s dlouhými šosy
c) frak s krátkými šosy
9. Vysvětli, co jsou to šosy v zadní části pánského obleku. ……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Pichpic chtěl, aby: a) Maková panenka a motýl Emanuel v novém oblečení spolu tančili
b) Maková panenka a motýl Emanuel šli na módní přehlídku
c) Maková panenka v nové sukni tančila a motýl Emanuel v novém
fraku létal
11. Náprstek se přitom na panenku a motýla díval a: a) smál se jim
b) mnul si spokojeně ručičky
c) byl smutný, že oba vypadají směšně
12. Co s náprstkem udělal krtek, který ho původně vyhrabal? Nakresli krtka s náprstkem.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1. Václav Čtvrtek se původním jménem jmenoval: a) Václav Rumcajs
b) František Camfourek
c) Václav Camfourek
2. Nejčastěji své práce psal do časopisů: a) Mateřídouška a Ohníček
b) Ohníček a ABC
c) Mateřídouška a Pastelka
3. Ve večerníčcích jsme nemohli vidět: a) Rumcajse a Manku
b) obra Hrompáce a jeho kamaráda Tancibůrka
c) vílu Amálku
4. Pojmenuj tyto Čtvrtkovy postavičky z večerníčků:
Křemílek a Vochomůrka

Maková panenka a motýl Emanuel

Rumcajs, Manka a Cipísek

víla Amálka

Přečti si z knihy Maková panenka vyprávění Jak jí náprstek Pichpic ušil sukýnku a vypracuj
následující úkoly.
1. Krtek, který vystupuje v příběhu se jmenuje: a) Servác
b) Pankrác
c) Bonifác
2. Krtek našel hluboko v zemi: a) jehlu Píchalku
b) náprstek Pichpic
c) špulku zlaté nitě
3. „Co na mě tak civíte?“ utrhl se náprstek na panenku a motýla.
Nahraď slovo civíte jiným tak, aby se nezměnil smysl věty. koukáte, hledíte, zíráte, …

4. „Co na mě tak civíte?“ utrhl se náprstek na panenku a motýla.
Slovo utrhl v tomto případě znamená: a) sebral ze stromu
b) oddělil dva kusy nitě od sebe
c) vykřikl zostra

5. Náprstek dříve sloužil u: a) kněžny
b) královny
c) baronky

6. Náprstek ušil Makové panence sukni s: a) 25 volány
b) 32 volány
c) 22 volány
7. Vysvětli, co je volán. Nařasený pruh látky, často v dolním okraji sukně.
8. Emanuelovi ušil náprstek: a) sako s dlouhými šosy
b) frak s dlouhými šosy
c) frak s krátkými šosy
9. Vysvětli, co jsou to šosy v zadní části pánského obleku. Delší tvarované pruhy v zadní části kabátu.

10. Pichpic chtěl, aby: a) Maková panenka a motýl Emanuel v novém oblečení spolu tancovali
b) Maková panenka a motýl Emanuel šli na módní přehlídku
c) Maková panenka v nové sukni tančila a motýl Emanuel v novém fraku létal
11. Náprstek se přitom na panenku a motýla díval a: a) smál se jim
b) mnul si spokojeně ručičky
c) byl smutný, že oba vypadají směšně
12. Co s náprstkem udělal krtek, který ho původně vyhrabal? Nakresli krtka s náprstkem.
Krtek řekl, že bude lepší, když bude zase ztracený a zahrabal ho do země.
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