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1. Na obrázku vidíme: a) Karla Jaromíra Erbena
b) Václava Čtvrtka
c) Jiřího Žáčka

2. Tento spisovatel: a) sbíral pohádky
b) píše básně i prozaické texty
c) má vše napsané ve verších

3. Eskymácká abeceda
Eskymácké děti mají školu z ledu,
učí se tam eskymáckou abecedu.

Eskymácká abeceda, to je krásná věda:
sáňkování, koulování a lov na medvěda.

Je: a) básnička
b) písnička
c) prozaický text

4. Najdi v Eskymácké abecedě rýmy: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

5. Vymysli 3 vlastní rýmy: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

6. Jiří Žáček převyprávěl večerníčkový seriál nazvaný: a) Krysáci
b) Maková panenka
c) Rákosníček

7. Tento večerníčkový seriál vznikl: a) ve Zlíně a popisuje okolí Vizovic
b) v Brně a popisuje okolí Blanska
c) v Praze a popisuje okolí Karlštejna

8. V tomto večerníčku jsou hlavními postavami:
a) jelen Větrník, hajný Robátko a Josefka
b) potkani Hubert a Hodan a laboratorní krysa Eda
c) Ferda mravenec, brouk Pytlík a Beruška

9. Encyklopedie je: a) pohádková kniha
b) básnická sbírka
c) kniha vysvětlující pojmy, jevy a děje

10. Vyhledej encyklopedický text, který tě zaujal, přečti si ho potichu a převyprávěj jej
spolužákům. Napiš vlastními slovy co přečtený text vysvětluje.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Vymysli s kamarády encyklopedický text, ve kterém jednoduše vysvětlíš pojem, který
si vybereš. Dotvoř text ilustrací.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
1. Na obrázku vidíme: a) Karla Jaromíra Erbena
b) Václava Čtvrtka
c) Jiřího Žáčka

2. Tento spisovatel: a) sbíral pohádky
b) píše básně i prozaické texty
c) má vše napsané ve verších

3. Eskymácká abeceda
Eskymácké děti mají školu z ledu,
učí se tam eskymáckou abecedu.

Eskymácká abeceda, to je krásná věda:
sáňkování, koulování a lov na medvěda.

Je: a) básnička
b) písnička
c) prozaický text

4. Najdi v Eskymácké abecedě rýmy: školu z ledu ‐ abecedu
krásná věda – na medvěda

5. Vymysli 3 vlastní rýmy: …………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………

6. Jiří Žáček převyprávěl večerníčkový seriál nazvaný: a) Krysáci
b) Maková panenka
c) Rákosníček

7. Tento večerníčkový seriál vznikl: a) ve Zlíně a popisuje okolí Vizovic

b) v Brně a popisuje okolí Blanska
c) v Praze a popisuje okolí Karlštejna

8. V tomto večerníčku jsou hlavními postavami:
a) jelen Větrník, hajný Robátko a Josefka
b) potkani Hubert a Hodan a laboratorní krysa Eda
c) Ferda mravenec, brouk Pytlík a Beruška

9. Encyklopedie je: a) pohádková kniha
b) básnická sbírka
c) kniha vysvětlující pojmy, jevy a děje

10. Vyhledej encyklopedický text, který tě zaujal, přečti si ho potichu a převyprávěj jej
spolužákům. Napiš vlastními slovy co přečtený text vysvětluje.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………..

11. Vymysli s kamarády encyklopedický text, ve kterém jednoduše vysvětlíš pojem, který si
vybereš. Dotvoř text ilustrací.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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