
 

 

Čtení nás baví 
 

 

Projekt k tématu 

„Březen - měsíc knihy“ 

 



 

Hlavní cíle projektu 

Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit čtenářskou gramotnost u žáků, 

podpořit jejich vztah ke knize, podnítit jejich zájem o knihu, seznámit je s tím 

jak kniha vzniká, kdo všechno se na knize podílí. Vést žáky ke spolupráci, 

vzájemné kooperaci, naučit se využívat internet k vyhledání důležitých 

informací, diskuzi, umět komunikovat, umět obhájit si své myšlenky a 

nápady. 

 

Mezipředmětové vztahy:  Český jazyk a literatura,  

        Výtvarná výchova, 

        Pracovní činnosti, 

        Informatika 

 

Rozvoj klíčových kompetencí:  

 k učení 

 k řešení problémů 

 komunikativní 

 sociální 

 

 



 

Žáci se aktivně zapojili do jednotlivých částí projektu. Navštívili městskou  

knihovnu v Benešově, kde besedovali s knihovnicí o knížkách pro děti.  

Ve škole žáci zhlédli poučný film „Jak se dělá kniha“, kterým provázel  

oblíbený herec Zdeněk Svěrák. Při literární výchově pak besedovali o  

nejoblíbenějších dětských knihách, prezentovali svoje názory na knihy, četli  

nejzajímavější ukázky a uspořádali výstavku nejoblíbenějších knih v naší třídě.  

V hodině slohu si děti společně zkusily pod vedením paní učitelky popsat naši  

školu a popis doplnily pěknou ilustrací. Při výtvarných a pracovních  

činnostech si vyzkoušely roli malíře, nakreslily obálku své  oblíbené knihy a  

ilustrovaly pohádku, starší žáci kreslili komiks. Při informatorice natočili  

vzpomínkový film s místními občany na téma „Jak vzpomínám na školní léta“  

a vyhledávali na internetu významné autory (spisovatele, hudební skladatele,  

ilustrátory), významné rekordy o knihách, autorech atd.  

Pro žáky byla připravena celá řada literárních soutěží , her např. na  

spisovatele, básníka, ilustrátora, anket a kvízů. Projekt se žákům velice líbil,  

aktivně se do něj zapojili. Na závěr proběhlo vyhodnocení projektu, kde každý  

žák měl možnost sdělit vlastní názor a zhodnotit, co se líbilo či nelíbilo, co se  



nám povedlo či nepovedlo.  

 

Celý projekt byl hodnocen jako velmi úspěšný a pro děti přínosný z hlediska  

získání nových poznatků a zkušeností.  

 

 

 

 

1. Pracovní list 

 

Film: „ Jak se dělá kniha“  

 

KNIŽNÍ KVÍZ KULTIVOVANÉHO KNIHOMOLA 

 

 1. Pořadem Jak se dělá kniha provázel známý spisovatel, herec  

a autor filmových scénářů, divadelních her a písňových textů:  

a) Zdeněk Srstka  

b) Albus Brumbál  

c) Zdeněk Svěrák  

  

2. Co je to nakladatelství?  

a) firma, která nakládá knihy do aut a rozváží je do obchodů  

b) firma, která vydává knihy  



c) firma, která nakládá okurky  

  

3. Film popisoval práci v nakladatelství:  

a) Albatros  

b) Famfrpál  

c) Fragment  

  

4. Jak se knihy vhodné k vydání dostanou do nakladatelství?  

a) vybírají se z knihoven a knihkupectví  

b) jako původní české rukopisy nebo zahraniční knihy, které se přeloží do  

českého jazyka  

c) přiveze je každé úterý pošťák Pat  

 5. Pojem spisovatel označuje:  

a) osobu, která mluví spisovně  

b) skříňku na spisy  

c) osobu, která píše vlastní literární texty (pohádky, příběhy apod.)  

  

6. Kdo v nakladatelství nakonec vybere knihy, které se budou vydávat?  

a) ředitel nakladatelství  

b) redakční rada  

c) spisovatelé  

  

7. Co je bestseller?  

a) neúspěšná kniha, kterou nikdo nečte  

b) salát bez celeru  

c) populární, úspěšná kniha, která má hodně čtenářů KNIŽNÍ KVÍZ KULTIVOVANÉHO KNIHOMOLA 

  



8. Co je ediční plán?  

a) plán Editčina pokoje  

b) seznam všech knih, které nakladatelství plánuje vydat v určitém období  

c) přehled všech textových editorů  

  

9. K čemu slouží jazyková korektura?  

a) k přeložení textu do cizího jazyka  

b) k tomu, aby kniha byla bez jakýchkoli jazykových chyb a překlepů  

c) je to nástroj podobný kartáčku na zuby, ale čistí se s ním jazyk  

  

 

 

10. Co je ilustrace?  

a) odstraňování lustru ze stropu  

b) obálka knihy  

c) obrázek v knize  

  

11. Kdo kontroluje, zda jsou listy a ilustrace v knize na správném místě?  

a) technická redakce  

b) kontrolní úřad  

c) ilustrátor  

  

12. Co dělá manažer výroby?  

a) vyrábí záložky do knih  

b) je prostředníkem mezi tiskárnou a nakladatelstvím  

c) vede knižní expedici  



  

13. Co je to signální výtisk?  

a) signál, že je možné začít s tiskem knihy  

b) několik nově vytištěných knih, na kterých se kontroluje kvalita tisku  

c) výtisk časopisu Signál  

  

14. Co se dělá v tiskárně?  

a) tiskne se pouze text knihy na papír  

b) tisknou se pouze ilustrace ke knize a obálka  

c) vyrábí se celá kniha, včetně svázání a zabalení  

  

 

15. Co je autogramiáda?  

a) autodráha, která váží jen pár gramů  

b) setkání autora knihy se čtenáři, kde autor svou knihu podepisuje  

c) závody autorů v rychlém psaní  

  

16. Co nebo kdo není součástí propagace knihy?  

a) plakáty, inzeráty v novinách a časopisech  

b) jazykový korektor a redakční rada  

c) makety knihy, tiskové konference, reklamy v TV a rozhlase  

  

17. Co se děje v expedici?  

a) jde o sklad knih, odkud knihy dále putují ke knihkupcům a distributorům  

b) jde o cesty do zahraničí, kde autoři čerpají náměty pro své knihy  

c) jde o setkávání expertů na dětskou literaturu  



  

18. Co dělá distributor?  

a) diskutuje se čtenáři o tom, jak se jim kniha líbila  

b) dodává knihy z nakladatelství do obchodů s knihami  

c) podle příběhů z knih natáčí filmy  

  

19. Kde si můžeme koupit novou knihu?  

a) v knihovně a v knihařství  

b) v knihkupectví, ve škole, na knižním veletrhu nebo v internetovém  

obchodě  

c) v antikvariátu a na burze  

  

 

20. Co je to Zlatá stuha?  

a) ocenění pro nejlepšího čtenáře  

b) stuha, kterou zdobí knihkupci knihy o Vánocích  

c) ocenění pro nejlepší dětskou knihu roku  

  

21. Tento kvíz bývá nazýván „4K“. Napiš proč tomu tak asi je:  

__________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

  

 22. Ve filmu se několikrát objevuje jedno zvíře. Pokus se ho nakreslit. 

 

 



Řešení k pracovnímu listu č.1 

 

Řešení kvízu a další náměty pro práci s tématem: 

Autor: Kateřina Šimerová  

  

1. Pořadem Jak se dělá kniha provázel známý spisovatel, herec  

a autor filmových scénářů, divadelních her a písňových textů  

a) Zdeněk Srstka  

b) Albus Brumbál  

c) Zdeněk Svěrák  

  

- uvést a zazpívat si některé z jeho písní; připomenout  

filmové scénáře pohádek – Lotrando a Zubejda, Tři veteráni; přečíst si  

úryvek z některé z jeho knih – Tatínku ta se ti povedla, Pan Buřtík a pan  

Špejlička, Jaké je to asi v čudu atd.  

  

2. Co je to nakladatelství?  

a) firma, která nakládá knihy do aut a rozváží je do obchodů  

b) firma, která vydává knihy  

c) firma, která nakládá okurky  

  

3. Film popisoval práci v nakladatelství:  

a) Albatros  

b) Famfrpál  

c) Fragment  

  

í knihy pro děti:  



Mladá Fronta, Albatros, Baobab, Meander, Axióma, Portál, Slovart atd.;  

připravit si knihy z různých nakladatelství, prohlédnout si jejich různá  

loga.  

– Vymysli název vlastního nakladatelství a navrhni logo.  

  

  

4. Jak se knihy vhodné k vydání dostanou do nakladatelství?  

a) vybírají se z knihoven a knihkupectví  

b) jako původní české rukopisy nebo zahraniční knihy, které se přeloží do  

českého jazyka  

c) přiveze je každé úterý pošťák Pat  

   

 rukopis a jeho další významy:  

- písemný dokument, jehož text je zaznamenán ručně  

- textová předloha pro sazbu, psaná strojem, ručně nebo tištěná na počítači  

- ve výtvarném umění – rukopis umělce odráží jeho individuální styl,  

uměleckou skupinu či školu; je důležitý při ověření autorství a pravosti  

díla a při jeho identifikaci  

  

5. Pojem spisovatel označuje:  

a) osobu, která mluví spisovně  

b) skříňku na spisy  

c) osobu, která píše vlastní literární texty (pohádky, příběhy apod.)  

  

ádu oblíbených spisovatelů formou ankety žáků –  

nejčastěji uvedený autor vyhrává. U menších žáků připravit seznam autorů,  

ze kterých děti mohou vybírat.  



  

6. Kdo v nakladatelství nakonec vybere knihy, které se budou vydávat?  

a) ředitel nakladatelství  

b) redakční rada  

c) spisovatelé  

  

7. Co je bestseller?  

a) neúspěšná kniha, kterou nikdo nečte  

b) salát bez celeru  

c) populární, úspěšná kniha, která má hodně čtenářů  

 

- z anglického best sell - nejlepší prodej;  

nepředstavuje odbornou ani literární kvalitu díla, označuje spíše knihu  

populární, která se dobře prodává; za bestseller se dnes považuje kniha,  

které se prodalo více než 10 tisíc výtisků, tato hranice se neustále snižuje.  

  

8. Co je ediční plán?  

a) plán Editčina pokoje  

b) seznam všech knih, které nakladatelství plánuje vydat v určitém období  

c) přehled všech textových editorů  

  

– řady (série) knih vydávané v  

určité typické grafické podobě a s určitým obsahovým zaměřením; podle  

edice může čtenář odhadnout kvalitu knih, žánrové zaměření apod.; často  

jsou předmětem sběratelského zájmu.  

  

 



 

9. K čemu slouží jazyková korektura?  

a) k přeložení textu do cizího jazyka  

b) k tomu, aby kniha byla bez jakýchkoli jazykových chyb a překlepů  

c) je to nástroj podobný kartáčku na zuby, ale čistí se s ním jazyk  

  

– obecně oprava, úprava, náprava;  

v nakladatelství oprava chyb v textu; další použití – korektura kopyt u koní,  

v plastické chirurgii korektura nosu, rtů, uší apod.  

  

10. Co je ilustrace?  

a) odstraňování lustru ze stropu  

b) obálka knihy  

c) obrázek v knize  

– z lat. lustrare - osvětlit, z it. illustrare - vysvětlit; výtvarný  

doprovod knihy, který může pomoci text osvětlit a učinit srozumitelnějším.  

– k vybranému textu z čítanky či úryvku z knihy vytvořit  

ilustraci.  

  

11. Kdo kontroluje, zda jsou listy a ilustrace v knize na správném místě?  

a) technická redakce  

b) kontrolní úřad  

c) ilustrátor  

 

12. Co dělá manažer výroby?  

a) vyrábí záložky do knih  

b) je prostředníkem mezi tiskárnou a nakladatelstvím  



c) vede knižní expedici  

13. Co je to signální výtisk?  

a) signál, že je možné začít s tiskem knihy  

b) několik nově vytištěných knih, na kterých se kontroluje kvalita tisku  

c) výtisk časopisu Signál  

  

14. Co se dělá v tiskárně?  

a) tiskne se pouze text knihy na papír  

b) tisknou se pouze ilustrace ke knize a obálka  

c) vyrábí se celá kniha, včetně svázání a zabalení  

  

15. Co je autogramiáda?  

a) autodráha, která váží jen pár gramů  

b) setkání autora knihy se čtenáři, kde autor svou knihu podepisuje  

c) závody autorů v rychlém psaní  

  

16. Co nebo kdo není součástí propagace knihy?  

a) plakáty, inzeráty v novinách a časopisech  

b) jazykový korektor a redakční rada  

c) makety knihy, tiskové konference, reklamy v TV a rozhlase  

 

 

slogan k určité knize.  

   

17. Co se děje v expedici?  

a) jde o sklad knih, odkud knihy dále putují ke knihkupcům a distributorům  

b) jde o cesty do zahraničí, kde autoři čerpají náměty pro své knihy  



c) jde o setkávání expertů na dětskou literaturu  

18. Co dělá distributor?  

a) diskutuje se čtenáři o tom, jak se jim kniha líbila  

b) dodává knihy z nakladatelství do obchodů s knihami  

c) podle příběhů z knih natáčí filmy  

  

19. Kde si můžeme koupit novou knihu?  

a) v knihovně a v knihařství  

b) v knihkupectví, ve škole, na knižním veletrhu nebo v internetovém  

obchodě  

c) v antikvariátu a na burze  

  

20. Co je to Zlatá stuha?  

a) ocenění pro nejlepšího čtenáře  

b) stuha, kterou zdobí knihkupci knihy o Vánocích  

c) ocenění pro nejlepší dětskou knihu roku  

  

 

s nejhezčími ilustracemi (např. ze vzorku 20 knih ze školní knihovny).  

  

21. Tento kvíz bývá nazýván „4K“. Napiš proč tomu tak asi je:  

 Zkratka názvu kvízu: Knižní Kvíz Kultivovaného Knihomola  

  

  

22. Ve filmu se několikrát objevuje jedno zvíře. Pokus se ho nakreslit.  

 kocour 

  



 

 

Pracovní list č.2 

 

Soutěž: 1. Přečíst ukázku z knihy_____________________ 

 

      2. Zapiš co nejvíce věcí, které si z ukázky pamatuješ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list č.3 

Knižní klub:“Moje oblíbená kniha“. 
 

Žáci si přinesou svoji oblíbenou knihu, seznámí ostatní stručně s jejím 

obsahem. 

Ve třídě si udělají výstavu těchto knih.  

O knihách besedují a každý žák má připravený krátký referát o své 

knížce (jméno autora, ilustrátor, stručný děj, charakteristika postav, 

proč se mu kniha líbila a zda by ji doporučil k přečtení atd., na závěr 

přečte hlasitým čtením z knihy krátký úryvek). 

Všichni žáci se doma zeptají svých rodičů „Co četli když byli malí?“, 

případně tuto knihu přinesou ukázat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pracovní list č.4 

 

Na internetu vyhledat: 

1. Významné autory (spisovatele, hudební skladatele, ilustrátory), kteří 

žili ve Středočeském kraji poblíž našeho bydliště. 

2. Rekordy o knihách, ilustracích, autorech-zajímavosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pracovní list č.5 

 

Žáci natočí krátký film s místními občany na téma: „Jak vzpomínám 

na svoje školní léta.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Pracovní list č.6 

 

Žáci se seznámí s dětskými ilustrátory (powerpointová prezentace) 

Kontrolní otázky: 

1. Co je to ilustrace? 

2. Jaké výtvarné techniky můžeme pro  ilustraci použít? 

3. Jak se jmenuje kniha ze které se žáci učí číst první písmenka a 

slova? 

4. Kdo je to ilustrátor? 

5. Jaké znáš ilustrátory?(napiš alespoň 2) 

6. Jaké knihy ilustroval Josef Lada? 

7. Co nejčastěji používal ve svých filmech ilustrátor Jiří Trnka? 

8. Jak se jmenoval ilustrátor Večerníčku, knihy O Rumcajsovi 

9. Která z ilustrovaných postaviček Zdeňka Milera se stala tak 

známou ve světě, že si jí jeden kosmonaut vzal i do vesmíru? 

10.  Který z ilustrátorů ilustroval knihu Mach a Šebestová? 

 

• Žáci přiřazují správné obrázky k ilustrátorům 

• Hra na ilustrátory. Žáci dostanou nedodělanou kresbu, jejich úkolem je 

ji dodělat 

• Puzzle. Žáci skládají puzzle s motivy ilustrací, poté hádají ilustrátora. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list č.7 

Hry: 

Na spisovatele 

Prostor: místnost 

Pomůcky: papír a tužka 

Popis: Každý hráč má papír a tužku. Jeden nadiktuje řadu libovolných písmen, pět, šest. 

Všichni se snaží vytvořit větu, která se skládá ze slov, jež začínají danými písmeny, a to 

přesně tak, jak byla nadiktována. Kdo je první hotov, vykřikne „Končím“. Na tento povel musí 

všichni přestat psát. První přečte svou větu a napíše si tolik bodů, z kolika slov se věta 

skládá.Ostatní si píší tolik bodů, kolik slov stačili napsat. V diktování se hráči střídají a vyhrává 

ten, který získal nejvíce bodů. 

Roztržitý spisovatel 

 

Prostor: místnost  

Pomůcky: dva stejné texty  

Popis: Pro skupiny si připravíme stejné povídky nebo básničky, ve kterých vynecháme slovo nebo celé věty. 

Úkolem skupin je text v co nejkratším čase a co nejlépe doplnit. 

Hra na básníka 

 

Prostor: místnost, hřiště  

Pomůcky: žádné  

Popis: Vedoucí hry začíná slovy: „Já jsem básník. Jestli i ty jsi básník, tak řekni rým na slovo (např. svátek. 

A vyvolá některého z hráčů, který musí říci na zadané slovo rým. Například svátek – pátek, drátek, 

kabátek,…Pokud hráč řekne správný rým, vyvolává další slovo on. 

Jakou máš slovní zásobu? 

 

Prostor: místnost  

Pomůcky: karty s písmeny, tužky a papíry  

Popis: Vedoucí vybere ze sady abecedy písmeno, bod získává ten hráč, který napíše během dohodnutého 

limitu co nejvíce:  

1)slov, která začínají tímto písmenem  

2)slov, která končí tímto písmenem  

3)slov, která začínají i končí tímto písmenem  

4)slov, v nichž je dané písmeno 2x, 3x, … 



Vymyšlené věty 

 

Prostor: místnost  

Pomůcky: žádné  

Popis: Podle počtu dětí, je rozdělíme na 2 – 3 skupinky. Úkolem je napsat co nejvíce vět, v nichž by nebyla 

ani jedna dlouhá samohláska. Vítězí ta skupina, která má vět nejvíce (hodnotíme i délku věty). Např. byl 

jsem v Africe a viděl jsem tam spoustu rostlin. 

Každý básníkem 

 

Prostor: pás papíru, tužky  

Pomůcky: místnost  

Popis: Pás papíru se složí jako harmonika. První hráč napíše libovolnou větu (verš), papír složí a podá ho 

sousedovi, kterému současně pošeptá poslední slovo svého verše. Úkolem dalšího hráče je napsat další 

verš tak, aby se s předcházejícím rýmoval. Tak papírek putuje až k poslednímu, který složený papír rozloží a 

„báseň“ přečte nahlas. 

Boj o písmeno 

 

Prostor: karty s písmeny abecedy  

Pomůcky: kdekoli  

Popis: Hráči sedí v řadě a vedoucí jim ukazuje písmena a současně řekne například zvíře(květinu, povolání, 

podstatné jméno…). Úkolem je co nejrychleji požadované zvíře, začínající daným písmenem, vykřiknout. 

Ten, kdo první správně odpoví, získává kartičku s tímto písmenem. Vyhrává ten, kdo má kartiček nejvíc. 

Pseudokomunikace 

 

Prostor: žádné  

Pomůcky: místnost  

Popis: Hra slouží jako úvod komunikačních cvičení.Všichni sedí v kruhu, každý svému sousedovi po levici 

cokoli povídá (nějaký názor, příběh – jak se přeje). Pak každý svému partnerovi zopakuje, co slyšel, partner 

kontroluje, zda naslouchající postihl smysl jeho promluvy, záměr a podtext.  

Obměna: Několik hráčů jde za dveře, vedoucí řekne prvnímu z nich něco složitějšího, pak se přivolá druhý 

hráč, první mu opakuje sdělení, jak je pochopil, pak třetímu atd. Ostatní hráči sledují změny a chyby v 

interpretaci. 

Nejjednodušší monology a dialogy 

 

Prostor: místnost  

Pomůcky: žádné  

Popis: Všichni hráči současně domlouvají kočce, aby slezla ze stromu, vypila mlíčko, nebála se psa; konejší 

miminko; snaží se přilákat plachého psa na pochoutku; domlouvají zraněnému, aby klidně ležel a nehýbal 

se; vedou telefonický rozhovor s imaginárním partnerem; jsou kameloty a prodávají noviny.  

Rozvíjení hry: Skupina se rozdělí na dvě části, například na prodavače a kupující. Vznikají krátké dílčí 

dialogy. Pak se role vymění. Cílem je vnést do dění nějaký konflikt nebo zápletku, například začne pršet, je 

vichřice, bouřka, lidi ohrožuje zlý pes, bude se zavírat a všichni pospíchají apod.  

Obměna: Setkají se dvě postavy z literatury, které patří k sobě, jako například Jeníček a mřenka, Ferda 



mravenec a brouk Pytlík, Anička skřítek a Slaměný Hubert, Červená Karkulka a vlk, Kryštůfek Robin a 

medvídek Pú, Sněhurka a macecha, Old Shatterhand a Vinetou atd. Postavy se pozdraví a hovoří o nějaké 

běžné příhodě.  

Rozvíjení hry: utvoří se dvojice, rozvíjejí se dialogy, například v obchodě mezi kupujícím a prodavačem.Pak 

se blíže určí charakter a nálada obou partnerů, například zákazník ve špatné náladě nakupuje u hluchého 

prodavače, zakřiknutý zákazník u hrubého, rozlícený kupující u tichého, radostně naladěná zákaznice u 

vzteklé prodavačky, náročná zákaznice u unavené prodavačky apod.  

Náměty na motivaci dialogů: Obchodní dům, samoobsluha, trh, jarmark, pouť, nádraží, autobusové 

nádraží, letiště, kavárna, restaurace, školní jídelna, chodby školy o přestávce, sportovní hřiště, výstaviště, 

lunapark, cirkus, pláž, plovárna. 

Nejjednodušší monology a dialogy 

 

Prostor: místnost  

Pomůcky: žádné  

Popis: Všichni Základem všech herních variant je navazování jednoho hráče na druhého ve vyprávění 

načatého příběhu. Všichni sedí v kruhu, jeden začíná vyprávění. Délka vyprávění musí být omezena, 

například na jednu větu, nebo se vypráví až do přerušení, které je předem stanoveno, anebo až do 

vyčerpání nápadů. Stanoví se také pravidlo pro přebírání vyprávění (vedle sedící hráč, na koho ukáže 

vedoucí, hození míčkem, klubíčkem vlny – vytváří se síť mezi vypravěči apod.).  

Obměna 1: Jeden hráč vypráví a na rozhodujícím místě, vyznačeném určenou slovní formulí, se vyprávění 

předává dalšímu. Například: „…a najednou…“, „…a následkem toho…“, „Když tu…“, „A potom…“  

Obměna 2: Hráč vypráví a vyprávění přeruší náhle bez upozornění.  

Obměna 3: Jeden hráč jde doprostřed kruhu, kdo chce navázat jako další, z vlastní iniciativy ho vystřídá.  

Obměna 4: Jeden hráč je uprostřed kruhu, když chce předat slovo druhému, postaví se před něho.  

Obměna 5: Vypráví první hráč, přeruší se, druhý navazuje slovy „…a naštěstí…“, třetí pak musí začínat 

slovy „a naneštěstí…“ atd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list č.8 

SLOH: 

1. V hodině slohu si děti společně zkusí popsat školu a popis doplní 

pěknou ilustrací.  

2. Poznej pohádkovou postavu podle popisu (žáci si ve dvojicích 

připraví popis některé z pohádkových postav, ten potom přečtou 

ostatním a ti hádají co je to za postavu). Může se i použít kresba 

nebo úryvek z knihy (popis). Může se hádat i z které pohádky tato 

postava je či v jakém pohádkovém filmu vystupuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list č.9 

VV, PČ: 

Při výtvarných a pracovních činnostech si vyzkoušejte roli malíře, nakreslete 

obálku své  oblíbené knihy či ilustrujte pohádku, starší žáci kreslí komiks.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č.10 

Vědomostní testy z www.jirpa.cz o pohádkách (testy pro děti Pohádka č.1-10) 

  

http://www.jirpa.cz/


Pohádky 1 

1. Princezna se zlatou hvězdou na čele se jmenovala: 

 a) Jasněnka  

 b) Lada  

 c) Klára  

 d) Popelka  

2. Kocour v: 

 a) sukních  

 b) botách  

 c) louži  

 d) okovech 

3. Mezi bratry Večernice nepatří: 

 a) Měsíčník  

 b) Polárník  

 c) Slunečník 

 d) Větrník  

4. Bratr Bolka byl: 

 a) Pepa 

 b) Kolek  

 c) Kulík  

 d) Lolek 

5. Vochomůrka bydlel s: 

 a) Křemíkem  

 b) Rákosníčkem  

 c) Česílkem  

 d) Křemílkem 

  



6. Amálka byla: 

 a) princezna  

 b) víla  

 c) čarodějnice  

 d) vědma  

7. Maková panenka měla: 

 a) červenou sukni  

 b) bílou sukni  

 c) zelenou sukni 

 d) kalhoty 

8. Zvířátka a ... : 

 a) Pardubičtí  

 b) Pražští  

 c) Petrovští  

 d) strašidla  

9. Sněhurka bydlela u: 

 a) sedmi trpaslíků  

 b) u šesti trpaslíků  

 c) u pěti trpaslíků  

 d) u zvířátek 

10. Pojďte pane budeme ... 

 a) si psát  

 b) se smát  

 c) se bát  

 d) si hrát 


