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Seznámí se s nejznámějšími dětskými knihami
Ondřeje Sekory, čte s porozuměním, vyhledává
odpovědi na otázky nebo výběr z možností v textu,
pracuje s knihou a textem
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1. Vyber správné jméno tohoto spisovatele: a) Václav Čtvrtek
b) Ondřej Sekora
c) Jiří Žáček

1:…

2. Tento spisovatel psal knihy o: a) autech a letadlech
b) o princeznách
c) o zvířatech

3. Najdi ve větách skryté jméno nejznámější postavičky Ondřeje Sekory:

Dívka jménem Anifer dala květiny do vázy.
Herci Somr a Venecký hráli divadlo pro děti.
4. Na obrázku jsou dva Ferdovi kamarádi a jedno zvířátko, které nemá Ferdu
rádo. Pojmenuj je – kamarádi: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
‐

nemá Ferdu rád: ………………………………………………………………………

5. Ferda mravenec se chtěl schovat u pana hlemýždě před deštěm. Napiš jméno knihy,
ve které se o tom dočteme:
……………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Ve které knize jsou popisovaná dobrodružství Ferdova kamaráda?
……………………………………………………………………………………………………..

7. Ve které knize se píše o životě čmeláků?
………………………………………………………………………………………………………

8. Ve které knize najdeme povídání o ptácích?
………………………………………………………………………………………………………..

9. Ve které knize vymýšlejí obyvatelé malého městečka bláznivé nápady,
………………………………………………………………………………………………………….

10. Přiřaď správný text k obrázku:
A
„Neplačte dětičky, to je přece legrace,
Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo
chce tahat?“
Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha,
že chce tahat.
„Jedeš, ty opice! Ty bys tomu dala! Lítala
bys s tím jako blázen!“ vyhodil ji Pytlík.

B
Postavil se, za chvíli tam za něj skočil druhý,
pak za něj třetí, jako krasojezdci v cirkuse, za
něj čtvrtý a teď začali shromáždění broučci
tleskat, malá broučata začala hrát na slámky
jako cirkusová hudba, jedna můra do toho
začala dělat šaška a za chvíli uháněl Pytlík už
se všemi osmi cvrčky na zádech.

C
Broučci na sebe znovu mrkli a „Teď!“ zapištěli
a húúúúú, rozjel se vozík s Pytlíkem jako
bouře, húúúúú, vyletěl dopředu jako blesk.
„Pomóóóóc!“křičel Pytlík a držel se, aby
nesletěl.
Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo
možné spočítat kilometry, jinak by z toho byl
světový rekord.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ:
1. Vyber správné jméno tohoto spisovatele: a) Václav Čtvrtek
b) Ondřej Sekora
c) Jiří Žáček

1:…

2. Tento spisovatel psal knihy o: a) autech a letadlech
b) o princeznách
c) o zvířatech

3. Najdi ve větách skryté jméno nejznámější postavičky Ondřeje Sekory:

Dívka jménem Anifer dala květiny do vázy.
Herci Somr a Venecký hráli divadlo pro děti.
4. Na obrázku jsou dva Ferdovi kamarádi a jedno zvířátko, které nemá Ferdu
rádo. Pojmenuj je – kamarádi:

brouk Pytlík
Beruška

‐

nemá Ferdu rád: Hlemýžď (Šnek, ale nemá rád, když se mu tak říká)

5. Ferda mravenec se chtěl schovat u pana hlemýždě před deštěm. Napiš
jméno knihy, ve které se o tom dočteme:
Brouk Pytlík

6. Ve které knize jsou popisovaná dobrodružství Ferdova kamaráda?
Ferda Mravenec, Ferda mravenec v cizích službách

7. Ve které knize se píše o životě čmeláků?
Čmelák Aninka

8. Ve které knize najdeme povídání o ptácích?
Uprchlík na ptačím stromě

9. Ve které knize vymýšlejí obyvatelé malého městečka bláznivé nápady?
Kronika města Kocourkova

10. Přiřaď správný text k obrázku:
A
„Neplačte dětičky, to je přece legrace,
Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo
chce tahat?“
Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha,
že chce tahat.
„Jedeš, ty opice! Ty bys tomu dala! Lítala
bys s tím jako blázen!“ vyhodil ji Pytlík.

B
Postavil se, za chvíli tam za něj skočil druhý,
pak za něj třetí, jako krasojezdci v cirkuse, za
něj čtvrtý a teď začali shromáždění broučci
tleskat, malá broučata začala hrát na slámky
jako cirkusová hudba, jedna můra do toho
začala dělat šaška a za chvíli uháněl Pytlík už
se všemi osmi cvrčky na zádech.

C
Broučci na sebe znovu mrkli a „Teď!“ zapištěli
a húúúúú, rozjel se vozík s Pytlíkem jako
bouře, húúúúú, vyletěl dopředu jako blesk.
„Pomóóóóc!“křičel Pytlík a držel se, aby
nesletěl.
Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo
možné spočítat kilometry, jinak by z toho byl
světový rekord.
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