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Seznámí se s nejznámějšími knihami pro děti a
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vyhledává odpovědi na otázky nebo výběr z možností
v textu, pracuje s knihou a textem
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pracovní list

1. Martina Drijverová napsala pohádkovou knihu o zvířátkách. Jmenuje se:
a) Začarovaná zvířátka
b) Zakletá zvířátka
c) Vyčarovaná zvířátka
2. Biblický námět zpracovala v knize:
a) Mojžíš a jeho příběh
b) Josef a jeho příběh
c) Ježíš a jeho příběh
3. Postupně vznikající přátelství mezi spolužáky – chlapcem a dívkou a myší Josefem je
popisováno v knize:
a) Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř
b) Míca Kyselá a ušmudlaný rytíř
c) Sísa Kyselá a zářivý rytíř
4. Příběh dívky, žijící s mentálně postiženým bratrem najdeme v knize:
a) Domov pro Venušany
b) Domov pro Marťany
c) Domov pro Měsíčňany
5. Historii českých zemí popisuje autorka očima:
a) kočky
b) myši
c) psa
6. V knize Zlobilky spisovatelka popisuje nepěkné lidské vlastnosti. Přečti si o nich příběhy a
spoj pořekadla s jejich popisem:
Lež má krátké nohy a daleko
nedoběhne.

Holčička s kouzelným kamínkem neustále
pozoruje všechny okolo a nemá kvůli
tomu kamarády.

Strach má velké oči.

Holčička se bojí hmyzu a pavouků.

Čistota půl zdraví.

Holčička si neustále vymýšlela, aby
nemusela nic dělat.

Kdo je zvědavý, bude brzy starý.
Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

Holčička se nerada myla a vodníci v čističce
ji nakonec dočista vyprali.

Holčička neustále na někoho ukazuje a
Nepěkně o něm mluví.

Přečti se knihu Sísa Kyselá a vypracuj následující úkoly:
1. Hlavní dívčí postava se jmenuje:
a) Sisi
b) Isabela
c) Sylvie
2. Jeníkovo příjmení je:
a) Facka
b) Placka
c) Pracka
3. Rodiče utěšovali Jeníka kvůli jménu a výšce a dávali mu za příklad strýčka Járu. Ten byl
malý a tak mohl dělat:
a) žokeje
b) kominíka
c) piráta
4. Jenda neměl rád Sylvu, protože:
a) byla parádivá
b) chtěla být ve všem stále lepší než Jenda
c) chtěla být nejchytřejší na světě
5. Jeník si přál zvíře, aby mohl Sylvu zlobit. Nejprve přemýšlel o:
a) psovi
b) kočce
c) myši
6. Nakonec za vysvědčení dostal:
a) Psa
b) Kočku
c) Myš

7. Jenda se nakonec se Sylvou skamarádil, protože:
a) měl samé jedničky na vysvědčení jako ona
b) dostala za vysvědčení také zvířátko
c) myš mu utekla a Sylva, která se bojí myší mu ji pomohla chytit
8. Najdi jméno Jeníkovy myši ve skrývačce:

Nedělej ose fajfky, nepatří tam.
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popisováno v knize:
d) Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř
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d) měl samé jedničky na vysvědčení jako ona
e) dostala za vysvědčení také zvířátko
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