4. ročník
Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Témata:
1.

Sliby chyby (písmeno A)

2.

Sliby, chyby (2. část), písmeno „O“

3.

Sliby, chyby (4. část), slabiky ma, me, mi

4.

Sliby, chyby (4. část), písmeno J

5.

Školák v tašce (5. část), písmeno S

6.

Školák v tašce (6. část), písmeno Y, slabika Ti

7.

Školák v tašce (7. část), slabika Ni

8.

Školák v tašce (8. část), slabika ou

9.

Spiknutí, písmeno D, d, slabika di, dí

10.

Spiknutí, písmeno H, h

11.

Spiknutí, kapitola mě, bě, vě, shrnutí

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„ Sliby chyby“ (písmeno A)
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace v textu, porozumění obsahu čteného textu
Čtenářské dovednosti: soustředit se na poslech čteného textu, nácvik čtení obtížných slov,
plynulé čtení krátkého úryvku, vyhledávání trojslabičných slov, doplňování písmen do slov,
soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, čtvrtky
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Krátké povídání o domácích mazlíčcích:
• Máte doma nějaké zvířátko?
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel, žáci poslouchají.
4) Ověření porozumění textu
Učitel klade otázky, např.:
• Jaké zvíře je Flíček?
• Jak se jmenoval kamarád Báry?
5) Společné čtení
a) Rozečítací slova: černobílý, flíček, holčička, legrace, kamarád, vybafnout, proháním.
Rozečítací slova jsou napsaná na tabuli.
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• čtení slov po slabikách
• vytleskávání slabik
• určování počtu slabik
• určování významu slova legrace a nahrazování jinými slovy
b) Hlasité čtení žáků.
6) Řízený rozhovor
• Vyjmenuj všechny postavy z úryvku.
• Popiš, jak vypadal Flíček.
• Co všechno dělal míč?

7) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - Žáci výtvarně ztvární název knihy.
Úkol č. 2 - Společná práce učitele a žáků. Učitel se zeptá žáků na jméno psa, žáci si mohou
zkusit naspat jméno psa na tabuli, zda ho napíší správně. Potom ho napíší do
pracovního listu.
Úkol č. 3 - Slabším čtenářům pomáhá učitel. Vyhledávání v textu. Vyhledej a zapiš větu, která
začíná slovy: „ Měl jsem štěstí…“, větu dopiš. Lepší čtenáři mohou spočítat počet
slov ve větě a označit začátek a konec věty.
Úkol č. 4 - Žáci společně s učitelem vyhledávají v textu, co vše umí míč. Samostatně zapíší do
pracovního listu.
Úkol č. 5 - Vyhledávání v textu. Slabším čtenářům pomáhá učitel, lepší čtenáři vyhledávají
samostatně a zapisují na tabuli a do pracovního listu.
Úkol č. 6 - Samostatná práce žáků - doplňování písmen do slov: Flíček, Ota, Bára.
Úkol č. 7 - Individuální práce pro lepší a rychlejší čtenáře.
8) Shrnutí a závěr hodiny

Pracovní list: „ Sliby chyby“ (písmeno A)

1. Namaluj, název knihy, ze které jsme si četli:

2. Jak se jmenuje hlavní hrdina pohádky?
_____________________________________________________________________

3. Najdi větu na řádku, která začíná:
„Měl jsem štěstí, že________________________________________________

4. Vypiš z úryvku, co všechno umí míč?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

5. Najdi a napiš 3 slova, která obsahují 2 písmena „ a“.

________________

__________________

__________________

6. Doplň jména

A

F

Á

7. Vybarvi psa

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Sliby, chyby“ (2. část), písmeno „O“
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání informací, porozumění obsahu slyšeného a čteného textu
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, čtení slov se dvěma souhláskami na začátku slova,
nácvik čtení obtížných slov, plynulé čtení se správnou větnou intonací vyhledávání v textu,
orientace v textu, určování začátku a konce věty, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, kartičky se slovy k obrázkům k písmenku „O“
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace – hádanky:
• Na koho si myslím? – popsat slovně psa Flíčka
• Kdo je to? – popis kamaráda Báry
• S čím si hrál Ota – popsat podle knihy míč
Učitel může využít bodování, nebo si žáci zapisují odpovědi na papír a následuje společná
kontrola a vyhodnocení.
3) Ověření zapamatování textu
Práce s pracovním listem – Úkol č. 1 - učitel napíše na tabuli slova, která se doplňují do
pracovního listu. Lepší žáci mohou pracovat samostatně.
4) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel, žáci poslouchají
b) Otázky k přečtenému textu, např.:
• Kde byl schovaný Flíček?
• Proč chtěli rodiče volat policii?
5) Společné čtení
a) Rozečítací slova: přehnal, hrozně, vzhůru, tropí, dlouho, přijde, krabička, všecko – slova
se dvěma souhláskami na začátku slova.
tentokrát, vykradli, rozkoukali, neztratilo, dopuštění, naopak - slova
obtížná. Rozečítací slova jsou napsaná na tabuli.
Varianty práce s rozečítacími slovy:
● čtení slov po slabikách
● vytleskávání slabik, určit počet slabik
● určit význam slova tropí – nahradit jiným slovem
b) Hlasité čtení žáků. Žáci čtou po větách – nácvik větné intonace, další žák začíná číst,
pokud předchozí žák klesne hlasem.

6) Práce s textem:
Běhací diktát. Zvýrazněná slova rozmístěná po třídě. Žáci si je musí zapamatovat a do diktátu
dopsat. Žáci pracují ve dvojici.
• Tentokrát jsem to přehnal. Rodiče Báry málem volali policii. Mysleli totiž, že je vykradli
zloději. Co u toho Oty tak dlouho tropí?
7) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - Doplňování slov do vět – shrnutí předešlého děje, viz bod 3
Úkol č. 2 - Najdi v textu, kde je schovaný Flíček a proč.
Úkol č. 3 - Orientace v textu – vyhledávání věty – přepis věty, označení začátku a konce
věty. Lepší čtenáři vyhledávají samostatně.
Úkol č. 4 - Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane obálku, kde jsou kartičky se slovy
k obrázku. Žáci mají za úkol vybrat správné kartičky, mohou použít obrázek
v knize.
Kyblíček, hrábě, medvídek, klubíčko, pastelky, kniha, bota, svetr, lopatka,
klobouk, kšiltovka, hadrová panenka, skříň, klíče, kolo, dudlík, brýle, nůž.
Úkol č. 5 - Vylušti pomocí obrázků křížovku (kruhy, kolo, táta, hrušky). Tajenka: U Oty
8) Shrnutí a závěr hodiny

kyblíček

hrábě

medvídek

klubíčko

pastelky

kniha

bota

svetr

lopatka

klobouk

kšiltovka

hadrová
panenka

skříň

klíče

kolo

dudlík

brýle

nůž

vidlička

lavice

Pracovní list: „Sliby, chyby – písmeno O, o“

1. Připomeneme si, o čem jsme až dosud četli. Doplň do vět chybějící slova.

Jsem černobílý

_________________________

Moje kamarádka se jmenuje
Za plotem bydlí

__________________________

_________________________

Na jehelníček, co vypadá jako

__________________________

Ležel jsem v koši a tvářil se, že __________________________
Maminka vařila brambory na

__________________________

(Bára, ježek, pes, kaši, Ota)

2. Kde je schovaný Flíček a proč?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Vyhledej v článku větu, kde se píše o policii, větu přepiš a označ začátek a
konec věty.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Vyberte správné kartičky s předměty, které Flíček rozházel a vypište je do
pracovního listu.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Kde byla Bára? Vylušti křížovku a tajenku zapiš na řádek.

1.

2.

3.

4.

Tajenka: ____________________________________

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Sliby, chyby (4. část), slabiky ma, me, mi“
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: porozumění čtenému textu, rozhodování o správnosti výroku,
vyhledávání v textu, orientace v textu, vyhledávání v šifrovací tabulce
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, plynulé čtení se správnou větnou intonací,
vytváření slov obsahující slabiku s hláskou m, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, kartičky se šifrou, pastelky
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Pracovní list úkol č. 1 – řešení šifry.
● Mravenec
● Žížala
Žáci pomocí šifrovací tabulky rozšifrují slova, na která utvoří jednoduché věty a zapíší do
pracovního listu.
3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel, žáci poslouchají
Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Co Flíček našel?
• Kdo štípl do čumáku Flíčka?
• Co Flíček přitáhl na zahradu

4) Společné čtení
a) Rozečítací slova: vysvitlo, sluníčko, mraveniště, kamaráda, čumáčku, pozdravit,
přátelské, přitáhl, vysmály, trávník, žížala, múza – vysvětlit psaní ú uvnitř
slova. Rozečítací slova jsou napsaná na tabuli.
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• čtení slov po slabikách
• vytleskávání slabik, určit počet slabik
• vymýšlet slova s danými slabikami, např. – kamarád, méďa, móda.
b) Hlasité čtení žáků. Žáci čtou po větách – nácvik větné intonace.

5) Práce s pracovním listem - žáci pracují ve dvojicích
Úkol č. 2 - Vyhledej v textu názvy zvířátek a vypiš je.
Úkol č. 3 - Žáci mají za úkol pozorně přečíst větu a rozhodnout, zda je věta pravdivá, a
vybarvit příslušné políčko s písmenem. Z vybarvených písmen poskládat
tajenku. Tajenka: Zvonky
Úkol č. 4 - Nakreslit ilustraci k zadaným větám.
Celou práci s pracovním listem lze bodově hodnotit a na závěr hodiny provést vyhodnocení.
6) Shrnutí a závěr hodiny

Kartička se šifrou

Pracovní list: Sliby, chyby – slabiky ma, me, mi

1. Rozšifruj slova, napiš na řádek a vymysli krátkou větu.
6b, 9j, 1f, 3e, 7a, 5d, 8f, 3d
8a, 8i, 7d, 1f, 8j, 10c
2. Najdi v textu názvy zvířátek a vypište je.

3. Přečti pozorně každou větu a vybarvi políčko pod správným smajlíkem
podle vzoru.

ano

ne

Bára mi ukázala kytičky.

Z

U

Flíček kousnul mravence.

P

V

Mravenci nemají moc práce.

A

O

Přitáhl jsem ze smetí starého míšu.

N

R

Žížala Múza se krásně smála.

L

K

Méďa se vešel do mraveniště.

Y

B

Tajenka:______________________________

4. Nakresli ilustraci k větám:
Vysvitlo sluníčko a Bára mi ukázala kytičky. Jmenují se zvonky, jsou hezké a
milé proto, že jim každé ráno zpívá ptáček.

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Sliby, chyby“ (4. část), písmeno J
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: syntéza slov, porozumění čtenému textu, rozhodování o správnosti,
vyhledávání v textu, orientace v textu
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, plynulé čtení se správnou větnou intonací,
vyhledávání slov obsahující písmeno „J“, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Syntéza slov – ze slabik, která jsou napsaná na tabuli utvořit slova, slova přepsat do pracovního
listu a utvořit větu, která nám napoví, kde budeme číst. Mezi slabikami zůstane písmeno „J“,
které žáci použijí ve větě. Každé slovo začíná velkým písmenem – pomůcka k orientaci. –
pracovní list úkol č. 1.
• Začneme
• Číst
• Písmeno
3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel, žáci poslouchají
b) Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Co měl Flíček v úmyslu, aby na sebe upozornil?
• Co už se mu přejedlo, a proto vymýšlel něco jiného?
• Co vzniklo na stole a co na podlaze, když zatáhnul za ubrus?
4) Společné čtení
a) Rozečítací slova: zašramotit, zaškrabal, drápky, schovávačka, ubrus, rozhrnul, jezírko,
vybafnout, nepotěšily, odpustili. Rozečítací slova jsou napsaná na tabuli.
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• čtení slov po slabikách
• vytleskávání slabik, určit počet slabik
• zakroužkovat ve slovech různá písmena a slabiky dle nápovědy učitele
b) Hlasité čtení žáků. Žáci čtou po větách – nácvik větné intonace, plynulé čtení obtížných
slov.

5) Práce s pracovním listem - žáci pracují ve dvojicích
Celou práci s pracovním listem lze bodově hodnotit a na závěr hodiny provést vyhodnocení.
Úkol č. 2 - Žáci vyhledávají v textu větu a dopíší ji.
Úkol č. 3 - Čtěte slova napsaná na tabuli a rozhodněte, zda se objevila v textu, a zapište do
tabulky. Cinkl, schovávačka, jezírko, Flek, bafnout, koberec
Úkol č. 4 - Žáci mají za úkol odpovědět na otázky – nemusí celou větou, pokud odpoví celou
větou, mají body navíc.
Úkol č. 5 - Žáci vyhledají slova, která se objevila ve čteném textu a vybarví je v tabulce
červenou pastelkou.
6) Shrnutí a závěr hodiny

Pracovní list: Sliby, chyby – písmeno J

1. Slož ze slabik slova, která jsou napsaná na tabuli. Ze slov utvoř větu,
která nám napoví, kde začneme číst.
______________________________________________________________
2. Doplň větu:
Jenže jsem měl ________________________________ .

Jak skočím na podlahu, Bára _____________________________ .

3. Čti slova napsaná na tabuli a do sloupečku napiš slova, která se objevila
v článku a která ne
ANO

4. Odpovězte na otázky
Co chtěl Flíček udělat, aby na sebe upozornil?

Co provedl, aby ho rodinka našla?

NE

5. V tabulce jsou slova s písmenem „J“, ale jen některá jsou v textu, který
jsme četli. Najdi je a vybarvi.

Jahody

Jezírko

Jehla

jukla

Jablko

přejedla

moje

pokoje

jednička

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Školák v tašce“ (5. část), písmeno S
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: rozvoj slovní zásoby, vyhledávání v textu, orientace v textu
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, plynulé čtení se správnou větnou intonací,
soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, rozstříhaná věta, proužky s odpověďmi, kartičky se slovy
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Rozvoj slovní zásoby - žák si vylosuje z krabičky slovo (škola, taška, koš) a vytvoří
jednoduchou větu, kterou další žáci přidáváním slov rozvíjejí. Věta by měla dávat smysl.
Pomůckou je předávání slova na kartičce. Až se vystřídají všichni žáci, může učitel zapsat větu
na tabuli. Žáci se střídají v losování slov a vždy začíná jiný žák.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel
4) Práce s textem
• O jakém písmenku jsme četli?
• Vyhledej v textu větu tázací.
• Kdo přečte první slovo ve větě tázací.
• Kdo přečte poslední slovo v první větě.
5) Společné čtení
a) Rozečítací slova:
Hra, hraje, snídani, očichám, průzkumu, nevyplatila, strašného, zapomenutá, schovala,
smeták, chybu, horor, kost. Rozečítací slova jsou napsaná v pracovním listu
Varianty práce s rozečítacími slovy:
● čtení slov – každý žák přečte všechna slova, nebo čte postupně každý jedno slovo
a ostatní žáci opakují
● žáci po nácviku čtení zakroužkují nejdelší slovo, mohou vyhledat a zakroužkovat
slovo nejkratší

b) Hlasité čtení žáků. Žáci čtou po větách – nácvik větné intonace, plynulé čtení obtížných
slov.
Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Kam chodí Bára s Otou a co ještě spolu dělají?
• Co všechno má Flíček doma?
• Co Flíček neunese?
• Co Flíček dělá s oblibou doma?
6) Individuální čtení
a) Učitel čte se slabšími čtenáři první odstavec a vyhledává slova, která obsahují písmeno S.
b) Pracovní list úkol č. 1. Žáci označí číslicí slova podle počtu slabik a zelenou pastelkou
rozdělí nejdelší slovo na písmena a písmena spočítají.
7) Práce s pracovním listem – žáci pracují ve dvojicích
Úkol č. 2 - Učitel rozdá rozstřihanou otázku, kterou žáci složí, nalepí do pracovního listu a
vyberou správnou odpověď, kterou také nalepí.
Úkol č. 3 - Žáci odpovídají na otázky a doplňují odpovědi do křížovky. Pokud znají tajenku,
vyhledají větu, ve které je slovo obsaženo, a větu přepíší.
Úkol č. 4 - Pokud je čas, mohou žáci nakreslit, jak si představují školáka v tašce.
8) Shrnutí a závěr hodiny

Otázka ke složení.

Co všechno měl Flíček doma?
Odpovědi:

Doma měl svůj koš s dečkou, misku s vodou a kost.
Doma měl svůj koš, misku a kosti.
Doma měl maso, misku s vodou a kosti.

Pracovní list: Školák v tašce – písmeno S

1. Rozečítací slova - čti
Hra
Hraje
Snídani
Očichám
Průzkumu
Nevyplatila
Zapomenutá
Strašného
Schovala
Smeták
Chybu
Horor
Kost
Ke každému slovu napiš číslicí počet slabik, nejdelší slovo rozděl zelenou
pastelkou na písmena a spočítej je.

2. Slož z rozstřihaných slov otázku, nalep ji na pracovní list a vyber
správnou odpověď a také ji nalep.

3. Vylušti křížovku a napiš větu, kde se objevilo toto slovo.

1. Do jakého bříška by Flíček uklidil sušenku?
2. Co má Flíček doma?
3. Do kdy Flíček spí doma?
4. Co Flíček očichá?
5. Kam se Flíček po spánku vydává?

1.
2.

3.
4.

5.

6. Nakresli, jak si představuješ školáka v tašce.

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Školák v tašce“ (6. část), písmeno Y, slabika Ti
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: soustředěný poslech předčítaného textu, orientace v textu,
porozumění obsahu čteného textu
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení se správnou větnou intonací, doplňování slov do vět,
zapamatování si obsahu přečteného, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kartičky se slovy
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace pracovní list úkol č. 1 – Běhací diktát
Žáci ve dvojici doplňují do vět slova, která jsou umístěná po třídě, jeden žák běhá a druhý zapisuje.
Žáci si tak připomenou předešlou kapitolu.

3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel.
b) Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Co vlezlo Flíčkovi do hlavy?
• Co Flíček málem spolykal?
• Co musí děti ve škole?
• Kam Bára ráno dala Flíčka?
4) Společné čtení
a) Rozečítací slova:
Prohlížet, klikyháky, nechutnala, zábavného, vyučování, ohryzané, chudáčku, tintítko,
kňučet, hrsti, vrčet, tentokrát, nerozuměla, spískal.
Rozečítací slova jsou napsaná na tabuli.
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• čtení slov – společné čtení, vytleskávání slabik
• vysvětlit slova klikyháky, tintítko, kňučí – žáci vyjádří jiným slovem
b) Celý článek čte učitel, žáci poslouchají a sledují text, učitel přeruší čtení, vyvolá žáka a ten
pokračuje ve čtení. Takto přečtou 2 stránky textu.

5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - Žáci vyhledají v textu 2 slova, která obsahují 2 „y“
Úkol č. 3 - Žáci mají kartičky se slovy v obálce, vyberou správné a nalepí do textu. Mohou
použít knihu jako nápovědu.
Úkol č. 4 - Zbývající slova, žák seřadí podle abecedy, podle času může nalepit, nebo jenom
seřadí.
Úkol č. 5 - Na stránce „Ti“ žák vybere školní pomůcky a nakreslí je, nebo vypíše.
6) Shrnutí a závěr hodiny

obrázky

spolykal

školy

školní

chodí

večera

uklidit

bříška

aktovka

guma

děti

čumáček

tužka

klikyháky

vyučování

Pracovní list: Školák v tašce – písmeno Y, Ti

1. Běhací diktát – vyhledej slova rozmístěná po třídě a doplň je do vět.
Bára s Otou ____________ do školy.

Venku běhám skoro do ________________ .

Musel bych ji ___________________ do svého _________________ .

2. Vyhledej a napiš 2 slova, která obsahují 2 „y“.

3. Vyber a nalep do vět správné slovo.

V knížkách byly ________________________

Málem jsem _____________________ kousky gumy.

Nevěděla jsem, že bys taky rád chodil do ___________________________

Ráno mě vtiskla do __________________________ brašny.

4. Zbývající slova seřaď podle abecedy

_______________________________________________________________

5. Na obrázku vyber školní pomůcky a nakresli je.

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Školák v tašce“ (7. část), slabika Ni
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace v textu
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení se správnou větnou intonací, syntéza slov,
čtení tvrdých a měkkých slabik, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kartičky s větami, rozstříhaná slova
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Učitel dětem dává hádanky – Je to chlupaté, strakaté… ( Flíček)
Nosíme to na zádech do školy… (Aktovka)
Učíme se z toho… (Učebnice)
Za své znalosti dostáváme … (Známky)
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Když děti běžely s Flíčkem kolem stromu, koho viděly?
• Co udělal Flíček, aby si s nimi šel hrát?
• Co chce Flíček Báře vysvětlit?
4) Společné čtení
a) Přípravné čtení - rozečítací slova:
Přišly, závodili, nezakopni, první, o přestávce, známkování, zpátky, vysvětlit, stromu, pro
pejsky, zklamání, do třídy, zazvoní, zkoušení, umínil
Rozečítací slova jsou napsaná na tabuli, některá jsou v pracovním listě.
Varianty práce s rozečítacími slovy: slova s měkkou a tvrdou slabikou.
•
měkké slabiky ve slovech zakroužkuj žlutě, tvrdé slabiky zeleně
•
vymysli na slabiky ni / ny, ti / ty, dí / dý slova – možné též jako soutěž ve dvojici
•
čtení slov – společné čtení, vyhledávání slabiky „ni, ní“ a zakroužkování na tabuli
•
pracovní list – úkol č. 1 žáci si vytleskají počet slabik a spojí čárou se správnými
ručičkami
b) Hlasité čtení zaměřené na plynulost a správnou intonaci.

5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - Žáci složí z rozstřihaných slabik, které jsou v obálkách, slova a přiřadí je
k obrázkům.
Úkol č. 3 - Žáci pracují ve dvojici, ve třídě rozmístěné kartičky s větami vyhledají a seřadí
podle toho, jak jdou v textu za sebou. Každá skupina má kartičky jiné barvy.
.
6) Shrnutí a závěr hodiny

Přišly děti a učily mě dávat pac
Pak jsme běželi kolem stromu, kde seděl kluk a
koukal do knížky.
Až zazvoní, děti budou muset zpátky do třídy a já do
tašky.
Ne, pro pejsky škola není.

DÍ TĚ DÝ NĚ KO NÍK HO DI NY HNÍZ DO BO TY
NO VI NY JA HO DY KLA DI VO

BO TIČ KY

Pracovní list: Školák v tašce – slabika Ni

1. Přečti slovo, tleskáním urči počet slabik a spoj s ručičkami
pac

nezakopni

čtení

zazvoní

známkování

nic

učit

2. Slož z rozstříhaných slabik slova a přiřaď je k obrázkům

3. Najděte rozmístěné kartičky s větami a seřaďte je podle toho, jak jdou
v textu za sebou.

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Školák v tašce“ (8. část), slabika ou
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: tiché čtení s porozuměním - doplňování odpovědí, synonyma,
orientace v textu
Čtenářské dovednosti: správné čtení slov s dvojhláskou ou, čtení předložkových vazeb,
soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, slabiky na kartičkách
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Soutěž
Skládání slov, která jsou napsaná na tabuli: Svačina, pytlík, běhání, limonáda, chleba,
dravec.
Žáci dostanou kartičky se slabikami v obálkách a soutěží, kdo složí slova první. Připomenou si
tak děj předešlé kapitoly.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Koho měl Flíček pokousat?
• Jak na to reagovala Bára?
• Koho děti litovaly?
4) Společné čtení
a) Přípravné čtení - rozečítací slova:
Nepokousal, propadala, hanbou, přimlouvaly, z trucu, uplakanou, kňourání, zakázanou,
z chleba, se školou, v duchu, z ulice, do školy, z trucu, do země, s Otou, v duchu
Rozečítací slova a předložkové vazby jsou napsané na tabuli.
b) Hlasité čtení
• Najdi a přečti větu, kde je slovo…(učitel vybírá slova z článku).
5) Individualizovaná výuka
a) Pracovní list úkol č. 1. Spojování slov se stejným významem.
b) Slabší čtenáři – nácvik čtení předložkových vazeb a slov se slabikou ou (vypsané na
tabuli).
c) Společná kontrola úkolu č. 1.

6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - Žáci vymyslí a napíší 3 slova s dvojhláskou ou. Se slovy je možno tvořit věty.
Úkol č. 3 - Žáci doplňují odpovědi na otázky, použijí nápovědu pod textem.
Úkol č. 4 - Řešení křížovky. Tajenka: Hloupé
1. Hanba
2. Škola
3. Otou
4. Kňourání
5. Pes
6. Zlé
Úkol č. 5 - Ilustrace – co chtěl Flíček sežrat spolužákovi?
6) Shrnutí a závěr hodiny

SVA

ČI

NA

BĚ

HÁ

NÍ

DRA

VEC

CHLE

BA

PYT

LÍK

LI

MO

NÁ

DA

Pracovní list: Školák v tašce – slabika ou

1. Spoj slova se stejným významem

kluk

brekot

kňourání

chlapec

pláč

ostuda

pes

kňučení

hanba

hafan

2. Vymysli a napiš 3 slova se slabikou „ou“

3. Doplň odpovědi
Co si Flíček vyzkoušel?
Flíček si vyzkoušel, že pejskové _____________________________.
Kdo umí vymyslet dobrý plán?
Takový plán umí vymyslet jen _______________________________.
Co provedl Flíček klukovi?
Vyskočil po klukovi a chtěl mu ______________________________.

(Sníst svačinu, moudrý pes, můžou podvádět)

4. Vylušti, jaké štěně byl Flíček?

H
Do

Š
S

T
Ň
E
L

1. Jak řekneme ostuda jiným slovem?
2. Kam chodíme s taškou na zádech?
3. S kým Bára přišla domů?
4. Co Flíček nechtěl dělat před Bárou?
5. Kdo je Flíček?
6. Opak slova hodné?

Tajenka: ___________________________________

5. Nakresli, co chtěl Flíček sežrat jednomu spolužákovi.

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Spiknutí“, písmeno D, d, slabika di, dí
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: čtení s porozuměním, doplňování odpovědí na otázky,
procvičování významu měkčení slov (dy x di)
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení se správnou slovní i větnou intonací, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kartičky s odpovědí, lepidlo
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Soutěž
Vyhledávání slabiky di, dí ve slovech, která jsou napsaná v pracovním listě úkol č 1. – rád,
trn, Dana, motýli, dívala, dům, zakopla, kaktusy, klády, chodit, dívám, oříšek, radí, někdy, když.
Učitel nakonec soutěž vyhodnotí.
3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel, pro udržení pozornosti, vyvolává žáka, který přečte následující slovo.
b) Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Co dělá každý pes rád?
• Kdo na psy číhá v trávě?
• Jako co Flíček ječel?
4) Společné čtení
a) Přípravné čtení – hlasité čtení žáků rozečítacích slov. Slova jsou napsaná na tabuli a v
pracovním listě úkol č. 2.
veverka, trn, siréna, zakopla, kaktusy, klády, oříšek, hřebík, debatují, zatloukli, kleštěmi,
hladovím – žáci si zakroužkují slova, kterým nerozumí – společné vysvětlení významu slov.
b) Žáci čtou text, dodržují větnou i slovní intonaci.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 3 - žáci vyhledávají správné odpovědi na kartičkách a přiřazují k otázce.
6) Individualizovaná výuka
a) Slabší čtenáři společně s učitelem vyhledávají a čtou slova s tvrdou a měkkou slabikou.
b) Pracovní list úkol č. 4. Úkolem žáků je spojit slova se stejným významem, žáci mohou určit,
které slovo je hovorové, které cizí. Nakonec utvoří větu se slovem „siréna“.
7) Shrnutí a závěr hodiny

Každý pes rád tancuje.
Každý pes rád plaší motýly.
Flíčka bodl trn z kaktusu.
Flíčka bodl oříšek.
Rodiče zatloukli hřebík do klády.

Pracovní list: Spiknutí – písmeno D, d, slabika di, dí

1. Zakroužkuj ve slovech všechny slabiky „di“.

rád

trn

Dana

motýli

dívala

dům

radí

někdy

chodit

oříšek

dívám

kaktusy

klády

když

2. Rozečítací slova – zakroužkuj slova, kterým nerozumíš

veverka

trnsiréna

zakopla

kaktusy

klády

hřebík

debatuji

zatloukli

kleštěmi

hladovím

oříšek

3. Přiřaď ke každé otázce správnou odpověď

Co dělá každý pes rád?

____________________________________________________________________

Kdo bodl Flíčka do tlapky?

___________________________________________________________________

Do čeho rodiče zatloukli hřebík?

___________________________________________________________________

4. Spoj slova, která mají stejný význam a utvoř větu se slovem „siréna“.

dívala

ječel

křičel

koukala

siréna

hryzal

kousal

houkačka

___________________________________________________________________

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Spiknutí“, písmeno H, h
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: plynulé čtení s porozuměním, řešení křížovky, přesmyčky
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení se správnou slovní i větnou intonací, procvičování významu
slov, čtení slov se shlukem souhlásek, tiché čtení, soustředěný poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, rozstříhaný text
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Soutěž
Kdo vymyslí nejvíce slov, která začínají písmenem „H“
Za každé slovo dostanou žáci smajlíka. Na konci hodiny učitel soutěž vyhodnotí.
3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel.
b) Skupinová práce – práce s rozstříhaným textem. Úkolem dvojice je složit rozstříhaný text.
c) Text čte učitel a pro kontrolu správnosti složení vyvolá žáka, který přečte následující slovo.
4) Společné čtení
a) Přípravné čtení
Rozečítací slova v pracovním listě úkol č. 1 - přiběhne, doktorka, s hrnkem džusu, s
hruškou, ohrožené, hladomorem, na střechu, hroch, hodnotná, krmit, zahafat, bratr,
s kouskem hroznu, horečce, hromádka, hrudek, ohrožené, zkrátka, dohromady, neuspěli,
hrachovou.
•
Vysvětlení významu slov hladomor, hrudka, Havaj
b) Žáci čtou text, dodržují větnou i slovní intonaci, čtou odstavec ke slovu hladomor.
5) Práce s pracovním listem – ve dvojicích
Úkol č. 1 - Žáci vyhledají a opíší z textu do rámečku 3 zástupce zvířat a 3 zástupce ovoce a
zeleniny.
Úkol č. 2 - Přesmyčky - žáci musí správně složit slova. Ze složených slov vytvoří větu (Hrách
je zelený jako housenka). Nápověda: poslední věta v textu.
Úkol č. 3 - Křížovka. 1. hroch, 2. hra, 3. vlak, 4. Hana, 5. Jiří, 6. tiše
Tajenka: Flíček se měl jako na Havaji
6)

Shrnutí hodiny

Text k rozstříhání

Hra pokračuje a začíná se mi líbit. Stačí
zahafat a hned přiběhne doktorka nebo bratr
s hrnkem džusu, hruškou či kouskem hroznu.
Vitamíny potřebuji proti horečce! V misce mám
hromádku masových hrudek a děti mě hýčkají
jako housátko ohrožené hladomorem.

Hra pokračuje a začíná se mi líbit. Stačí
zahafat a hned přiběhne doktorka nebo bratr
s hrnkem džusu, hruškou či kouskem hroznu.
Vitamíny potřebuji proti horečce! V misce mám
hromádku masových hrudek a děti mě hýčkají
jako housátko ohrožené hladomorem.

Pracovní list: Spiknutí – písmeno H, h
1. Rozečítací slova:
přiběhne

s hrnkem džusu

doktorka

s hruškou

hroch

ohrožené hladomorem

hodnotná

na střechu

krmit

s kouskem hroznu

zahafat

hromádka

bratr

hrudek

ohrožené

dohromady

zkrátka

neuspěli

hrachovou

Havaj

2. Vypiš z textu do rámečků 3 slova

ovoce a zelenina

zvířata

3. Jaká slova se skrývají v rámečcích? Ze slov utvoř větu a napiš ji.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Vylušti křížovku a odpověz na otázku

1.

R

2.

A
3.
4.

L
H

5.
6.

J
T

E

1. Jak se jmenuje toto zvíře?
2. Kopaná je oblíbená ……?
3. Dopravní prostředek?
4. Dívčí jméno?
5. Chlapecké jméno?
6. Při vyučování máme být? ……

Flíček se měl jako na …………………………. .

Název knihy: Bára a
Autor: Bešťáková Eva

Flíček

Téma:
„Spiknutí“, kapitola mě, bě, vě, shrnutí
Doporučený ročník: čtvrtý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: čtení s porozuměním, převyprávění, práce podle psaných pokynů
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení se správnou slovní i větnou intonací, přesmyčky, soustředěný
poslech
Pomůcky: pracovní list, pastelky, rozstřihané slovo, kartičky s rozečítacími slovy
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Kreslení podle nápovědy
Pracovní list úkol č. 1 - žáci si podle nápovědy nakreslí svého psa a pojmenují ho.
3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel.
b) Otázky k porozumění obsahu, např.:
• Kde skončila plechovka od léků?
• Co trápilo Báru a Otu?
• Proč o sobě říkal Flíček, že je šampion?
4) Společné čtení
a) Přípravné čtení - rozečítací slova. Každý žák si vybere 1 kartičku s rozečítacím slovem.
Slovo ukáže spolužákům, nahlas přečte, ostatní po něm opakují.
Kříž, plechovka, stůně, falešná, rozběhl, šampion, rekord, Fefě, podvedli, přidala,
věšíte, věčné, lhaní
• vysvětlení slova šampion, rekord – dát prostor žákům, aby svými slovy vysvětlili
význam slov.
b) Hlasité čtení prvního odstavce, žáci dodržují větnou i slovní intonaci.
5) Práce s pracovním listem – ve dvojicích
Úkol č. 2 - shrnutí knihy. Žáci odpovídají na otázky.
Úkol č. 3 - řešení přesmyček – postavy, které se vyskytly v knize (Bára, Ota, žížala, veverka,
kaktus.)
Úkol č. 4 - úkolem žáků je poskládat z rozstříhaných písmen slovo AMERIKA. Správně
složené slovo nalepí do svého pracovního listu.
Úkol č. 5 - Ilustrace poslední kapitoly
6) Shrnutí hodiny
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Rozečítací slova

kříž
plechovka
stůně
falešná

rozběhl
šampion
rekord
Fefě

podvedli
přidala
věšíte
věčné
lhaní

Pracovní list: Spiknutí – mě, bě, vě, shrnutí

1. Kresli psa podle nápovědy
1.

nakresli hlavu

2.

do té hlavy nakresli dvě oči

3.

čumáček

4.

dvě dlouhé uši

5.

můžeš přikreslit i tělo

6.

svého psa pojmenuj

2. Odpovídej na otázky
Jak se jmenoval pejsek, o kterém jsme si četli.

U koho bydlel?

Co nejčastěji vyčítali rodiče Flíčkovi?

Byl Flíček doopravdy s Bárou ve škole?

Čím děti krmily Flíčka, když byl nemocný?

___________________________________________________________________

3. Vzpomeň si na postavy, které v knize vystupovali

RABÁ _____________________

TAO _____________________

ŽAŽÍLA ___________________

VERVEKA _________________

TUSKAK __________________

Poskládej z písmen slovo a zjistíš, z jaké země pochází Fefa.

___________________________________________________________________

Nakresli obrázek, jak se Flíček stal šampionem.

