5. ročník
Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Témata:
1.

Začínám (str. 5)

2.

Stonal jsem (str. 17)

3.

Setkání s Bělovousem Zrzundou (str. 21)

4.

U maminky Zelenoočky (str. 25)

5.

Učím se zpívat (str. 40)

6.

Bílé pírko (str. 54)

7.

Zachránil mě Framta Šramota (str. 62)

8.

Žluťák (str. 71)

9.

Brzobohatý (str. 79)

10.

Kiki (str. 86)

11.

Zachránil jsem Kiki (str. 97)

12.

Shrnutí knihy

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Začínám“ (str.5)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace v textu, porozumění obsahu
Čtenářské dovednosti: čtení slov se souhláskovými shluky, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pastelky, pracovní list, obrázek kočky, rozstříhaný úryvek článku
Metodický postup:
1. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Krátký rozhovor o domácích mazlíčcích. „Máte nějaké domácí zvířátko?“
3) Vzorové čtení
a) Poslech čteného - celý článek nejprve přečte učitel.
b) Stručné převyprávění obsahu článku.
4) Společné čtení
a) Rozečítací slova: dvojnožec, čtyřech, tlapky, drápky, předu, dřevem, schválně, čvachtá,
oblízat, skutálel, mračím se, Modroočko. Rozečítací slova napsaná na tabuli, každá slabika
jinou barvou. Žáci je mají před sebou v pracovním listě (úkol č. 1).
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• Čtení slov po slabikách.
• Určování významu slov.
• Vyhledávání nejkratšího a nejdelšího slova.
• Spočítání souhlásek ve slově DVOJNOŽEC.
b) Hlasité čtení žáků.
5) Práce s pracovním listem (úkoly 1-3)
Úkol č. 1 - Pro slabší čtenáře. Individuální práce s učitelem. Žáci čtou slova po slabikách,
vytleskávají slabiky, čtení souhláskových shluků.
Úkol č. 2 - Skládání slov - přesmyčky. Žáci si mohou slova napsat na tabuli, pokusit se se
slovy vymyslet větu.
Úkol č. 3 - Vyhledávání správné odpovědi. Odpovědi žáci vyhledávají v první části článku
(str. 5). Slabší čtenáři vyhledávají a opisují za pomoci učitele. Lepší čtenáři
mohou spočítat počet slov ve větě, podtrhnout tvrdé, měkké souhlásky.

6) Vyhledávání v textu
• Vyhledej a přečti větu, kde ses dozvěděl, jak se kocour jmenuje.
• Najdi v článku a přečti větu, kde ses dozvěděl, kdy se Modroočko narodil.
• Přečti 3., 5. … větu v článku. (varianty – 1. větu v posledním odstavci…)
7) Individualizovaná výuka
a) Skupinová práce ( 2-3 žáci) - skládání rozstříhaného obrázku kočky, popis těla kočky
u poskládaného obrázku.
b) Hlasité čtení s učitelem pro slabší čtenáře - čtení vybraného úryvku, skládání slov.
8) Shrnutí, závěr hodiny

2.

Hodina

1) Seznámení s cílem hodiny
2) Ověřování zapamatovaného textu
Řízený rozhovor.
• Co jsme četli minulou hodinu?
• Kdo je Modroočko?
• Proč se kocour jmenuje Modroočko?
• O čem byla první kapitola?
• Kdy se Modroočko narodil?
• Jak nazývá Modroočko člověka?
• Co si chtěl Modroočko vyzkoušet?
3) Společné čtení
Hlasité čtení žáků. Žáci přečtou první dva odstavce. Zbytek článku se převypráví.
4) Práce s pracovním listem (úkoly 4-6)
Úkol č. 4 - Žáci musejí v článku vyhledat odpověď na otázku a zaškrtnou v sloupečku
možnost ANO x NE. Slabším čtenářům pomáhá učitel, lepší čtenáři se mohou
pokusit vymyslet další otázky.
Úkol č. 5 - Křížovka – osmisměrka. (tajenka: MODROOČKO)
Úkol č. 6 - Opiš písmena podle šipek. ( tajenka: KOCOUR MODROOČKO)
5) Individualizovaná výuka
a) Skupinová práce (2 skupiny) – vytvoř ze slova MODROOČKO co nejvíce jiných slov.
b) Individuální čtení slabších žáků s učitelem, podtrhávání slov se souhláskovými shluky
v textu, čtení podtržených slov.

6) Práce s textem
Může být individuální, nebo jako skupinová práce.
a) Poskládej podle článku rozstříhaný úryvek.
b) Společná kontrola – přečtení úryvku (všichni žáci nahlas).
7) Shrnutí, závěr hodiny

Úkol č. 7 - Ilustrace článku.

Pracovní list:

Začínám

1. Čti slova po slabikách:
dvojnožec

čtyřech

tlapky

drápky

předu

dřevem

schválně

čvachtá

oblízat

skutálel

mračím se

Modroočko

2. Poskládej správně slova:
dupře

_______________

nožecdvoj

_______________

kytlap

_______________

kydráp

_______________

zatoblí

_______________

courko

_______________

3. Vyhledej správnou odpověď a napiš ji celou větou.
1. Kdo je autorem knihy Z deníku kocoura Modroočka?
_________________________________________________________________
2. Proč se kocour jmenuje Modroočko?
___________________________________________________________________
3. Jak kocour říká člověku?
__________________________________________________________________

4. Zaškrtni správnou odpověď:
ANO
Narodil se Modroočko na jaře?
Nazývá kocour Modroočko člověka dvojnožec?
Má dvojnožec drápky?
Hrají kocour a člověk spolu hru " paci, paci" ?

NE

5. Křížovka:
čvachtá, předu, dřevem, tlapky, oblízat, drápky, směšně, skutálí, schválně, mračit
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tajenka: ________________

6. Postupuj podle šipek a opisuj písmena: ______________________________

7. Namaluj kocoura Modroočka:

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma: „Stonal jsem“ (str. 17)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl- čtenářská gramotnost: předvídat a správně formulovat, jak se bude děj textu dál vyvíjet
Čtenářské dovednosti: zdokonalování čtení předložkových vazeb, tiché čtení, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pastelky, lepidlo, rozstříhaný úryvek článku (první odstavec),
kartičky se slovy – teplota, teploměr, lék, lékař, rýma, kašel, bolest, únava, bolest v krku
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
„Přečti a pošli“ – na kartičkách jsou připravená slova, která se vážou k textu. (Počet kartiček
odpovídá aktuálnímu počtu žáků ve třídě). Žáci si kartičky posílají po kruhu, postupně si je
čtou a na pokyn „pošli“ je předávají dalšímu žákovi. Pokud žák slovu nerozumí, přihlásí se a
pro vysvětlení si vyvolá některého ze spolužáků, který význam slova chápe. Podle potřeby
pomáhá učitel.
• O čem si myslíš, že si dnes budeme číst?
3) Práce s textem
a) Žákům rozdáme rozstříhaný text, který musejí správně poskládat a nalepit na papír. Text si
potichu přečtou.
b) Po tichém čtení se žáci pokusí vymyslet, jak se bude děj dál vyvíjet a svou myšlenku si
napíší pod složený text.
c) Společná kontrola – lepší žák přečte složený úryvek článku.
• Kdo by chtěl přečíst, jaké vymyslel pokračování příběhu?
4) Vzorové čtení
a) Učitel přečte celý článek, aby se žáci dozvěděli, jaký má příběh skutečně konec.
b) Otázky k předvídání textu z předchozího cvičení
•
Měl někdo stejný konec?
•
Myslíte si, že vymyslel někdo lepší pokračování?
5) Společné čtení
Hlasité čtení žáků po krátkých úryvcích.

6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 – Individuální úkol pro slabší čtenáře. Čtení předložkových vazeb a slov po slabikách
s učitelem.
Úkol č. 2 – Vyhledávání slov, které do článku nepatří. Žáci si v knížce vyhledají úryvek textu
stejný jako v pracovním listě a vyhledávají slova, která v knížce nejsou (str. 17).
Slova nakonec vypíší.
Úkol č. 3 – Vyhledávání v textu. Žáci si v článku musejí vyhledávat věty a odpovědi na otázky
(str. 17).
7) Dizkuze
• Líbila se ti dnešní kapitola? Co se ti líbilo?
• Řekni, co neměl Modroočko dělat, aby nebyl nemocný?
• Co máme dělat proto, abychom byli zdraví?
8) Shrnutí, závěr hodiny

2. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Ověření zapamatování textu
• O čem jsme četli minulou hodinu?
• Proč onemocněl Modroočko?
• Pamatuješ si, jak Modroočko poznal, že je nemocný? Pokud si nepamatuješ, vyhledej
odpověď v textu, nebo pracovním listě.
• Kam ho odvedl jeho pán?
• Jak se Modroočko cítil?
• Jak vše dopadlo?
3) Společné čtení žáků
a) Tiché čtení žáků. Žáci si potichu přečtou první dva odstavce.
b) Práce s portfoliem. Každý žák má své portfolio, do kterého si zapisuje texty, úryvky textů a
svoje myšlenky. Žáci si připraví podle tabule tabulku, kam si zapíší své reakce na text.
Doslovný přepis textu/věty.

Proč jsem si vybral/la tento text/větu.

4) Práce s pracovním listem (úkoly 4-7)
Úkol č. 4 – Zaškrtávání správné odpovědi. Žáci si musejí vyhledat správnou odpověď v textu a
v tabulce zaškrtnout odpověď ANO x NE.
Úkol č. 5 – Odpověz celou větou. Žáci odpovídají na otázky dle svého názoru.
Úkol č. 6 – Žáci zapíší, jak se správně chovat, když je člověk nemocný.
5) Práce s textem
Každý žák si vylosuje kartičku se slovem (používáme stejné kartičky jako při motivaci) a
vylosované slovo se pokusí použít ve větě, která se bude týkat článku.
6) Shrnutí, závěr hodiny

Úkol č. 7 – Vyškrtávání písmen. Žáci musejí vyšktrat v obrázku lékárničky všechna
písmena, která najdou třikrát. Ze zbylých písmen poskádají tajenku (LÉK).

To bylo tak. Když je hezky, pouští mě můj člověk ven. No, a já venku najdu
občas něco dobrého. Rybí hlavu, kuří nožičku, nějakou kostičku a ledacos.
Moc dobře to páchne. Popadnu to do zubů a honem s tím domů, do pelíšku.
Jenže můj člověk to v pelíšku najde, řekne: „Fuj!“ a vyhodí to ven. Já to zas
venku najdu, a když on nedává pozor, honem to přinesu zpátky. On zas
řekne: „Fuj!“ a zas to vyhodí. On se zlobí, já se zlobím. On si vždycky umyje
ruce a já zlostně bručím.

teplota

teploměr

kašel

lék

lékař

bolest

únava

bolest v krku

rýma

Pracovní list: „Stonal jsem“
1. Čti po slabikách:
do zubů

do pelíšku

do doupěte

na čumáček

do tlamičky

do bříška

do krku

na tlapky

za vousky

2. V úryvku z článku najdeš slova, která tam nepatří. Podtrhni je a vypiš.
A tak jsem ty fuj únava věci nosil pořád a pořád, až jsem rýma se rozstonal. Rozbolelo se
mi kašel bříško, čumáček jsem měl bolest hlavy horký a vůbec se mi nechtělo teplota jíst.
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Mají spolu slova, která jsi vypsal něco společného? _________________________

3. Vyhledej a opiš z článku větu, kde Modroočko popisuje, jak poznal, že je
nemocný. Co mu bylo?
Rozbolelo________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Zaškrtni správnou odpověď:
ANO
Měl Moroočko, horký čumáček?
Chtěl Moroočko užívat léky?
Chtěl Modroočko, chodit ven, když byl nemocný?

NE

5. Splň úkol.
Napiš, jak bys jinak řekl/la slovo stonal.
________________________________________________________________________
Vypiš z článku, co si občas Modroočko přinese z venku domů.
________________________________________________________________________
Kam si Modroočko schovává věci, které najde?
_______________________________________________________________________

6. Napiš, jak se správně chovat, když jsi nemocný/nemocná.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

7. Vyškrtej všechna písmena, která najdeš třikrát. Ze zbylých písmen slož tajenku.

Tajenka: __________

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Setkání s Bělovousem Zrzundou" (str.21)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: práce s textem, třídění a práce s informacemi
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, práce podle psaných pokynů, soustředěný
poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, kartičky se slabikami (rozečítací slova), kartičky s
větami se špatným slovosledem (2 věty)
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Řešení problémových situací. Učitel vypráví krátký příběh, kde se objeví nějaký
problém.
• Jak byste tuto situaci řešili?
• V dnešní kapitole se dozvíme, do jakého problému se dostal Modroočko.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
4) Idividualizovaná výuka
a) Se slabšími čtenáři čte učitel rozečítací slova, pracovní list úkol č. 1 (pruhovaný,
Bělovous, Zrzunda, nemotorný, Zelenoočka, proskočím, mrskal, zakňučel, rozzlobilo,
uškverkají, našince, přitiskni)
b) Žáci dostanou kartičky se slabikami a pokusí se poskládat co nejvíce slov. Pro
kontrolu budou slova napsaná na tabuli (ze slabik se skládají rozečítací slova).
5) Vyhledávání v textu
Žáci vyhledávají a čtou věty z článku. Pro lepší orientaci řekne učitel žákům, na jaké
straně bude vyhledávat.
• Proč uvízl Modroočko v plotě? (str. 21)
• Jaké nebezpečí hrozilo Modroočkovi, kdyby zůstal zaklíněný? (str. 21)
• Jak vypadá Zrzunda? (str. 21)
• Na co má Modroočko svoje vousky? (str. 22)

6) Práce s textem
Každá dvojice dostane kartičky s větami se špatným slovosledem. Úkolem dvojice je větu
v článku vyhledat, slova na papírku očíslovat podle toho, jak jdou ve větě za sebou, a
větu si opsat do pracovního listu úkol č. 2.
7) Práce s pracovním listem
Práce podle pokynů - žáci pomocí pokynů, které si přečtou, postupně domalují a vybarví
kocoura Zrzundu. Nakonec pod obrázek napíší celé jméno kocoura.
8) Shrnutí, závěr hodiny.
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Pracovní list: „ Setkání s Bělovousem Zrzundou "
1. Čti po slabikách.
pruhovaný

Bělovous

Zrzunda

nemotorný

Zelenoočka

proskočím

mrskal

zakňučel

rozzlobilo

uškverkají

našince

přitiskni

2. Napiš, jak správně znějí věty z kartiček.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. Postupuj podle pokynů.
1. Namaluj kocourovi velké zelené oči.
2. Namaluj kocourovi černý čumáček a bílé dlouhé vousky.
3. Namaluj mu úzkou černou pusu.
4. Na těle kocourovi namaluj žluté a bílé pruhy.
5. Vedle obrázku napiš jméno kocoura, kterého Modroočko v dnešní kapitole potkal.

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„U maminky Zelenoočky" (str.25)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: práce s textem, třídění a práce s informacemi
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, čtení delších souvětí, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, proužek papíru, obrázek pumy, jaguára, levharta,
rysa, papírky se stručným popisem zvířat
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Žáci musí nejprve splnit první úkol v pracovním listě.
Zašifrovaná věta - žáci si podtrhnou každou druhou slabiku a podtržené slabiky si opíší
(Zelenoočce se narodila koťátka). To stejné provedou se zbylými slabikami a Modroočko
pozná nové druhy koček).
• O čem si tedy dnes budeme číst?
3) Vzorové čtení - celý článek čte učitel.
Před čtením učitel upozorní žáky, aby po celou dobu čtení dávali pozor, protože po
přečtení dostanou úkol.
• Napiš si na papír druhy kočkovitých šelem, které se objevily v článku.
4) Společné čtení (str. 30)
Slouží pro kontrolu předchozího úkolu.
• Našli jste všechny druhy koček?
• Pokud žákům některý druh chyběl, dopíší si.
5) Indiviualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři rozečítací slova (Bělovousem, Zrzundou, Zelenoočka,
kvikaly, drobečky, upamatovat, levhart, zkrátka, zalepenýma, připočíst, šťouchl,
jaguár, zoo, netroufá, velikánskou, hřbetě)
b) Žáci dostanou obálku, ve které jsou obrázky kočkovitých šelem a lístky s jejich
stručným popisem. Ú kolem je přiřadit popis ke správnému obrázku.
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.

6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - Učitel vysvětlí žákům, že jsou v ZOO, kde musejí postupovat pouze podle
šipek.
• Žáci vypíší všechna zvířata, která po cestě potkali.
• Vypíší všechny kočkovité šelmy a zakroužkují ty, které se objevily v článku.
• Nakonec napíší název šelmy, která v ZOO chyběla a v článku se objevila (jaguár).
7) Shrnutí, závěr hodiny.

Ilustrace

Rysové jsou středně velké kočkovité šelmy severní polokoule. Typickým znakem
rysů je krátký ocas a štětičky na ušních boltcích.

Puma je štíhlá, svalnatá kočka, hlava je v poměru k tělu malá a obličejová část je
krátká. Má krátké a kulaté uši. Pumy jsou velmi silné a mrštné, k tomu jim
napomáhají silné končetiny a velmi dlouhý, tlustý ocas.

Jaguár je po tygrovi a lvu největší kočkovitou šelmou. Stavbou těla se nejvíce
podobá levhartovi ,i když je robustnější a většinou většího vzrůstu.. Preferuje deštné
lesy, ale vyskytuje se i v zalesněných a otevřených terénech. Žije poblíž vody a
stejně jako tygr je zdatným plavcem. Je to samotářský predátor lovící různé druhy
živočichů.

Levhart skvrnitý žije v Africe a Asii. Jako jedna z mála velkých kočkovitých šelem
se zdržuje často v korunách stromů, kam si vynáší kořist a ukrývá si ji zde před
dalšími predátory, např. lvy a hyenami..
Levhart je nejrozšířenější kočkovitou šelmou. Je to velice elegantní tvor s pružným a
hbitým tělem a jemným, lehce skvrnitým kožichem. Každého levharta lze podle jeho
kožichu přesně poznat. Někteří levharti jsou černí a jsou označováni jako černí
levharti.

Pracovní list: „U maminky Zelenoočky"

1. Podtrhni každou druhou slabiku. Podtržené slabiky si opiš. To stejné
proveď se zbylými slabikami.
A ZE MO LE DRO NO OČ OČ KO CE POZ SE NÁ NA NO RO VÉ DI
DRU LA HY KO KO ŤÁT ČEK KA
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

2. Postupuj podle šipek v ZOO a vypiš, všechna zvířata, která na cestě potkáš.

start

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Vypiš všechny kočkovité šelmy a zakroužkuj názvy těch, které se objevují v
článku.
_________________________________________________________________
_______

Objevily se v článku ještě jiné názvy kočkovitých šelem?
_______________________________________________________________________

3. Čti po slabikách.
Bělovousem

Zrzundou

Zelenoočka

kvikaly

drobečky

upamatovat

levhart

zkrátka

zalepenýma

připočíst

šťouchl

jaguár

zoo

netroufal

velikánskou

hřbetě

4. Namaluj kočkovitou šelmu.

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Učím se zpívat" (str.40)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: práce s textem, třídění a práce s informacemi, tiché čtení,
orientace v textu
Čtenářské dovednosti: čtení delších souvětí, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, obrázky koček, popis koček, jména koček na
kartičkách, nahrávka písně „Krávy, Krávy" - Svěrák, Uhlíř
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Učitel žákům na začátku hodiny pustí nahrávku písně „Krávy, krávy".
• Myslíte si, že umějí zvířata mluvit a zpívat?
• Dnes se dozvíme, jak je to s kočkami.
3) Vzorové čtení - celý článek čte učitel.
Před čtením učitel upozorní žáky, aby po celou dobu čtení dávali pozor, protože po
přečtení dostanou otázky.
• Víš, kolik se v článku objevilo koček?
• Dokázal bys jednu z nich popsat?
• Zpívají kočky?
4) Práce s textem
Učitel třídu rozdělí do dvojic (vhodné je, aby ve dvojici byl vždy jeden lepší a jeden
slabší čtenář). Každá dvojice dostane obálku s obrázky koček, jejich jmény a jejich
popisem, který je opsaný přesně tak, jak je to v kapitole. Úkolem dvojice je podle popisu
přiřadit správný obrázek a jméno kočky či kocoura. Nakonec provedeme společnou
kontrolu.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - Hádanky - „Kdo jsem" - podle popisu kočky si žáci musejí vyhledat v
článku, jak se kočka či kocour jmenuje a zapsat pod obrázek do pracovního
listu. Slabším čtenářům pomáhá učitel.
Úkol č. 2 - úkolem žáků je zapsat jména dvou koček, jejichž popis a obrázek v úkolu č. 1
chyběl. Pokud žáci nevědí, pomůže učitel.

6) Individualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři popisy koček na straně 41 a 42.
b) Pracovní list úkol č. 3 - tvrzení s odpovědí ANO x NE
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.
7) Shrnutí, závěr hodiny

Moje srst je velice střapatá a jsem celý černý jen tlapky, konec ocásku a čumáček
mám bílé a od očí na čumáček mám černé šmouhy. Prý pořád vypadám jako
ubrečený.

Jsem bílý kocour s dlouhou srstí a rád a často se myji. Jsem velký švihák . Hrál jsem
ve filmu.

Já jsem kočka a už mě znáš. Poznáš mě podle mých zelených očí. Jsem maminkou
4 koťátek.
.
Jsem mouratý. Mám velikou hlavu, moje ouška nejsou celá. Jsem velký rváč.
.

Natrhouško Mici Angora
Zelenoočka Šmudla

Pracovní list: „Učím se zpívat"
1. Hádanky

Moje srst je velice střapatá a jsem celý
Mám velikou hlavu,

černý jen tlapky, konec ocásku a čumáček

moje ouška nejsou celá.

mám bílé. Prý pořád vypadám jako ubrečený.

Já jsem kočka a už mě znáš.

Jsem bílý kocour s dlouhou srstí a rád a často

Poznáš mě podle mých zelených očí.

se myji. Jsem velký švihák.

2. Jaké dvě kočky či kocouři chybí?
Napiš jejich jména _________________________________

3. Označ, která tvrzení jsou pravdivá a která ne.

+654

Tvrzení
Na obrázku je 5 koček a 2 kočkovité šelmy.
Lev je mezi Fousem a Mínou.
Na obrázku jsou dvě koťata.
Tlapka stojí vedle lva.
Mezi Fousem a Tlapkou je lev.
Kočka mezi kočkou Tlapkou a kocouřími bratry se jmenuje Fous.
Na obrázku jsou kocouří bratři.

ANO

NE

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Bílé pírko" (str. 54)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: práce s textem, rozlišování věty v textu, orientace v textu,
předvídání děje
Čtenářské dovednosti: čtení přímé řeči, tiché čtení, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, kartičky s větami z článku
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Hra AUTOBUS. Učitel si připraví 6 - 8 lavic. Na každou lavici položí 1 papírek s větou
z článku. Žáci postupně chodí ze zadní lavice až k přední, po přečtení lístečku se vždy
posunou o jednu lavici dopředu. Nakonec si každý napíše na prázdný papír, jak
podle
něj příběh skončí. (Papíry se použijí v úkolu č. 4).
3) Vzorové čtení - celý článek čte učitel.
Vzorovým čtením žáci zjistí, jak příběh ve skutečnosti dopadl.
• Jak příběh skončil?
4) Práce s textem
a) Každému žákovi nebo dvojici (záleží na počtu žáků) rozdá učitel jeden proužek
papíru s textem. Žáci postupně přečtou nahlas úryvek článku. Postupují podle čísel
na proužcích. Přečtou stejný úryvek, který četli při motivaci.
b) Učitel vyvolá pár žáků, kteří přečtou, jaký konec příběhu vymysleli.
• Čí konec se vám nejvíce líbil?
5) Individualizovaná výuka
a) Učitel se slabšími čtenáři vyhledává v článku a čte přímé řeči.
b) Pracovní list úkol č. 1 - nepravdivé věty. Úkolem žáků je opravit větu tak, aby byla
pravdivá. Větu si musejí vyhledat v článku str. 55.
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.

6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - rozdělování vět. Věty v úkolu jsou napsané dohromady. Úkolem žáků je věty
vyhledat v článku a správně je rozdělit. Slabším čtenářům pomáhá učitel.
Úkol č. 3 - „Písmenkový guláš". Žáci jsou rozděleni do dvojic. Do tabulky vždy zapíší
písmeno podle instrukce. (tajenka: MASOŽRAVEC)
7) Shrnutí, závěr hodiny.

1. Dnes po celý den mi nějak nebylo dobře. Můj člověk si po dlouhém čase chtěl se
mnou zase hrát, ale já neměl náladu.

2. A bříško mě bolelo. Když začalo dne ubývat, řekl jsem si, že to tak dál nejde, že
se musím léčit.

3. U těch stromů rostla pěkná tráva. To je pro nás, pro kočky, nejlepší lék. Vybral
jsem si hodně tuhé listy a pustil jsem se do nich.

4. Najednou za sebou uslyším hupky, hupky, cupy, dupy. Stojí tam něco, co má
dlouhatánské vztyčené uši, temné oči a čumáček se mu pořád hýbe.

5. „Hele,co tu děláš, to je moje tráva." „Tebe taky bolí bříško?" ptám se.

6. „Proč? Mne bříško nebolí, mám jen hlad. Mně je dobře a tuhle trávu mám každý
večer k večeři. Já se tady pasu, a tak se tady nemůžeš pást ty."

7. Nešlo mi do hlavy, že by někdo mohl zahnat hlad tak, že k večeři okouše kus
paloučku. Já řekl ušatému, že mám nejraději k večeři maso a zapíjím ho mlékem.

8. Ušatý se zarazil. „Tak ty rád maso! A máš něco s člověkem! Tak já ti něco povím.
Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději nechoď. "

Pracovní list: „Bílé pírko“

1. Uprav věty tak, aby byly pravdivé. Správné znění věty napiš.

„Hele, co děláš tu, to je moje seno“
__________________________________________________________________________

„Tebe bolí také hlavička?“
__________________________________________________________________________

Ušatý svěsil jedno oko a povídá:
_________________________________________________________________________

2. Rozděl slova na věty. Hledej na straně 56.
TAK TY RÁD MASO A MÁŠ NĚCO S ČLOVĚKEM TAK JÁ TI NĚCO POVÍM JÁ JSEM
KRÁLÍK BÍLÉ PÍRKO A NA TENHLE PALOUČEK UŽ RADĚJI NECHOĎ TAHLE TRÁVA JE
MOJE

Kolik je to vět?

_______________

3. Uměl/la bys vysvětlit, proč se Bílé pírko nechtěl bavit s Modroočkem? Splň
úkol a vše se dozvíš.

Instrukce

písmeno

Napiš čtvrtou obojetnou souhlásku.
Napiš první krátkou samohlásku.
Napiš šestou obojetnou souhlásku.
Napiš čtvrtou krátkou samohlásku.
Napiš první měkkou souhlásku.
Napiš čtvrtou tvrdou souhlásku.
Napiš první krátkou samohlásku.
Napiš sedmou obojetnou souhlásku.
Napiš druhou krátkou samohlásku.
Napiš třetí měkkou souhlásku.

Protože Modroočko je

_______________________.

Víš, co tento název znamená?
_________________________________________________________________________.

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka Josef Kolář

Téma:
„ Zachránil mě Framta Šramota“ (str. 62)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání a třídění informací, posuzování správnosti textu
Čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, tiché čtení, čtení předložkových vazeb, čtení
delších souvětí, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, tři rozstříhané odlišné obrázky ježka
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
„Kdo, nebo co jsem?“ - učitel s žáky sedí v kruhu, žáci pokládají otázky tak, aby učitel
mohl odpovídat jen ANO - NE - NEVÍM. Otázky typu: „Jsi věc?, Jsi člověk?„... Žáci by
měli zjistit, že učitel je ježek.
• Už víte, jakého nového kamaráda dnes Modroočko potká?
3) Myšlenková mapa
a) Pracovní list - úkol č. 1. Žáci mají za úkol, zapsat do pracovního listu vše, co je
napadne v souvislosti s ježkem.
b) Prezentace napsaného.
4) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - žáci si tichým čtením přečtou stranu 64 - 65. Vypíší všechny informace o
ježkovi (mohou pouze heslovitě).
6) Individualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři na straně 64 vše o životě ježka.
b) Pracovní list úkol č. 3 - žáci porovnávají získané informace z předchozího úkolu a
vyhledávají chyby v textu. Chyby podtrhnout a informaci napíší nad chybu.
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.
7) Skupinová práce
Žáci jsou rozděleni pomocí nastříhaných obrázků ježka do skupin (počet skupin = počet
obrázků, počet žáků = součet rozstříhaných části obrázků). Každý žák si vezme jeden
ústřižek obrázku a hledá kamarády, aby složili celý obrázek.

8) Shrnutí, závěr hodiny.

Pracovní list úkol č. 4 - Popis těla ježka podle obrázku.

Pracovní list: „Zachránil mě Franta Šramota“

1. Myšlenková mapa

JEŽEK

2. Napiš si veškeré informace, které ses o ježkovi dozvěděl. Pokud si nejsi
jistý/tá, čti na straně 64 - 65.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. Podtrhni chyby v textu a oprav je. Opravu napiš nad text.

Ježek nejraději loví za bílého dne. Je to býložravec. Není vůbec vydatný lovec. Nejraději má
seno, trávu, pampelišky a jetel. Bojí se zlé zmije. Nejraději žije ježek zavřený doma. Celou
zimu se toulá venku.

4. Ježek obecný
Popiš podle obrázku tělo ježka.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Jak ježek přečkává zimní období?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Žluťák“ (str. 71)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: práce s textem, převyprávění textu, orientace v textu - dějová
posloupnost, vyhledávání v textu, charakter hlavních postav
Čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, tiché čtení, čtení přímé řeči, soustředěný
poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, rozstříhaný článek (podle počtu skupin), obrázky s
problémovou situací
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - rozhovor
Učitel ukáže žákům obrázky s problémovou situací.
• Co se děje na obrázku?
• Víš, co je šikana?
• Ublížil/la si někdy někomu?
• Pohádal/la ses někdy s někým?
• Jak ses cítil/la po hádce?
3) Práce s textem
a) Učitel rozdá každé skupině jednu část rozstříhaného článku. Žáci si ve skupině
přečtou svůj úryvek a ostatním sdělí svými slovy obsah.
b) Společně se žáci snaží seřadit děj příběhu. (Kontrola po vzorovém čtení).
4) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel. (Slouží ke kontrole předchozího úkolu).
• Složili jsme příběh správně?
5) Skupinová práce (dvojice slabší / lepší čtenář)
Pracovní list úkol č. 1 - Úkolem žáků je najít v textu odpovědi na otázky. Každý žák si
zapíše správné odpovědi do svého pracovního listu. Společná kontrola. Strana 71 - 73.
6) Individualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři na straně 74 konec příběhu.
b) Pracovní list úkol č. 2 - žáci se snaží vysvětlit chování Žluťáka a svými slovy popsat
konec příběhu.
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.

7) Práce s pracovním listem
Úkol č. 3 - úkolem žáků je zamyslet se nad chováním hlavních postav, co se jim líbilo,
co nelíbilo, jak se mohly postavy zachovat jinak, co mohly změnit, a napsat
jim o tom dopis.
8) Shrnutí, závěr hodiny.

Přečtení jednotlivých dopisů.

ŽLUŤÁK

Bylo už skoro tma, když jsem se rozhodl, že se půjdu podívat, jak se
pasou žížaly. Moc jsem litoval, že mi krtek neřekl, kam se ty žížaly chodí
pást, a tak nezbylo než prohlížet louku, pod kterou měl krtek své chodby.

Ale ať jsem

poslouchal

pozorně a díval se pozorně, žádnou žížalu jsem neviděl. Pořád jsem
chodil sem a tam, už byl celý urousaný a pořád nic.
Najednou ležím na zádech a kdosi mě velice hrubě drží pod krkem.

Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě. Zkrátka poznal jsem,
že mě přepadl kocour. Začal jsem ho bít zadními tlapkami.
Kocour mě pustil, posadil se, vyprsknul chlupy, které mi vytrhl a povídá:
„Pereš se dobře. Já už tě tady pozoruju delší čas. Konečně jsem tě
dopadnul.“
Viděl jsem, že je to kocour velice silný a že bude nejlépe, když se s ním
dohodnu po dobrém. A tak mu povídám:

„Ty jsi zdejší?“
A žlutý kocour na to: „Samo.“
„A že jsem tě tu přes den nikdy neviděl. Ty sem chodíš jen v noci, viď?“
„Samo. A co ty tady děláš? Chytat myši sotva umíš.“
To se mě dotklo. Řekl jsem Žluťákovi, že jsem v chaloupce svého
člověka zahnal myš, když mu chtěla okusovat jeho jídlo. Tu jsem tenkrát
prohnal. Na Žluťáka to však neudělalo žádný dojem.
„Tak ty jsi na světě proto, abys hlídal člověku jeho jídlo?“ řekl posměšně
a dodal. „To já mu zase na jeho jídlo chodím. “

Taková řeč mě polekala. Ale Žluťák řekl, že tohle není jeho loviště, že
chodí až za les. Prý tady u mého člověka by chytl leda nějakou do
kožichu. Říkal, že za lesem v chaloupce, která je větší, než ta naše, jsou
lidé, kteří mají slepice, husy a hlavně kuřátka a na ta že on v noci chodí.

„Ty lidem

kuřátka

bereš?“
„Samo, “ ušklíbl se Žluťák.
„A oni ti to dovolí?„

Žluťák se ke mně otočil zadečkem a řekl:
„Sáhni si tady.“
Nahmatal jsem na Žluťákově zadní noze tvrdé hrbolky. Žluťák mi
vyprávěl, jak ho jednou při lovu kuřat přistihl člověk. Ukázal na něho
dutou holí, ze které vyšlehl hrom a blesk, a do zadní nohy se zasekla
Žluťákovi palčivá bolest.
„Měl jsem štěstí, že jsem to nedostal naplno. To už bych si nikdy
nepochutnával na kuřatech. I tak jsem se z toho taktak vylízal. Nu což,
jsem alespoň o něco chytřejší. Našinec se musí mít na pozoru.

„Člověk je tvůj nepřítel?“
„Samo.“
„A kdo je tvůj přítel?“
„Nikdo.“
„Ty nemáš nikoho rád?“
Žluťák vycenil veliké ostré špičáky:
„Mám rád kuřata, protože jsou dobrá.“
„A co mne, Žluťáku? Mne máš rád, nebo nerad?“ zeptal jsem se.

„Ty jsi mi zatím lhostejný. Ale kdybys mi chtěl někdy něco překazit,
kdyby ses mi pletl v mém lovišti, to bych ti ukázal, kdo je Žluťák. To si mě
nepřej.“

„Ty jsi rváč a já si tě nepřeju,“ řekl jsem zlostně.
Žluťák se chystal, že po mně skočí, a do mne vjela taková bojovnost.
Zaskřípaly dveře naší chaloupky, ze které vyšel můj člověk. Žluťák se
přitiskl k zemi a jako had zmizel ve vysoké trávě. Můj člověk se velice
divil, proč mám zježenou srst a proč tak bojovně vrčím.

Pracovní list „Žluťák“

1. Vyhledej a napiš správné odpovědi. Odpověz celou větou. (str. 71 - 73)

Jaké má Žluťák oči?
_________________________________________________________________________
Jak se bránil Modroočko?
_________________________________________________________________________
Co chodí Žluťák lovit do chaloupky u lesa?
__________________________________________________________________________
Kdo a čím zranil Žluťákovi zadní nohu?
__________________________________________________________________________
Měl Žluťák nějaké přátele?
_________________________________________________________________________

2. Zamysli se a odpověz na otázky svými slovy.
Proč si myslíš, že se chtěl Modroočko se Žluťákem domluvit po dobrém?
__________________________________________________________________________
Jak na to reagoval Žluťák?
__________________________________________________________________________
Vysvětli, co znamená být rváč.
_______________________________________________________________________

3. Dopis Žluťákovi a Modroočkovi.
Zamysli se nad jejich chováním, co se ti líbilo, co nelíbilo? Jak se mohly postavy zachovat
jinak, co mohly změnit? Co bys vzkázal/la Žluťákovi?

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Brzobohatý" (str. 79)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl - čtenářská gramotnost: práce s textem – třídění informací, převyprávění textu
zapamatování informací z přečteného textu
Čtenářské dovednosti: čtení s porozuměním, hledání rýmů, rytmizace, tiché čtení,
soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, obálka s rozstříhanou básní, text o křečkovi,
obrázek křečka
Metodický postup:
1. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace – básnička psaná na záda
Žáci pracují ve dvojicích, ukazují si na zádech, nejprve jeden, pak se vystřídají. Ukazují
si říkadlo: „Milá babičko, tečka, posílám ti křečka, tečka. Křeček škrábe, kouše, lechtá.
Dopis zalepíme do obálky, dáme razítko a pošleme poštou.“
• Napadá někoho, proč zrovna básnička o křečkovi? (Dnes si o něm budeme číst)
3) Průběžná práce
HODNOCENÍ – vysvětlení úkolu. Celou hodinu budou žáci zaznamenávat své hodnocení
podle toho, jak postupně budou plnit ostatní úkoly v pracovním listě.
4) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel. Po přečtení klade učitel otázky k ověření zapamatování textu.
• Kdo byl Brzobohatý?
• Čím se křeček živí?
• Co má nejraději?
5) Společné čtení (strana 79-80)
Žáci čtou nahlas po krátkých úryvcích.
• Najdeš v textu říkadlo? Přečti jej.
• Znáš nějaké jiné říkadlo?
6) Skupinová práce
Žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice dostane obálku s rozstříhanou básní. Úkolem
žáků je básničku správně složit. Společná kontrola - jeden žák celou báseň nahlas přečte.

2. hodina
1) Motivace – vyhledávání rýmů
V říkadle v textu na straně 80 vyhledávají žáci rým.
• Vymyslí někdo jiný rým?
2) Individualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři na straně 80–81 jak vypadá křeček.
b) Lepším čtenářům rozdá učitel krátký text o křečkovi, který si tichým čtením přečtou.
c) Výměna informací - nakonec si všichni sdělí, co se dozvěděli o křečkovi.
3) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - hledání stejných tvarů. Čtyři tvary kostiček musejí postupně do sebe
zapadnout. Žáci je musí vyhledat a opsat písmena, která jsou napsaná uvnitř. Pokud
vybrali správné tvary, vyjde tajenka: ZRNÍ. Učitel bude muset hodně pomáhat.
Úkol č. 3a - třídění informací. Tichým čtením si žáci přečtou text, podtrhnou pouze
informace o křečkovi.
Úkol č. 3b - vybarvování odpovědí ANO/NE. K tomuto úkolu slouží předchozí text.
Po vyplnění každého úkolu společná kontrola a vyplnění hodnocení (teploměry).
4) Shrnutí, závěr hodiny.

Skládání rozstříhaného obrázku křečka.

Mám křečka, svého mazlíčka,
rád mlsá chutná zrníčka.
Tváře plné k prasknutí,
je to jedlík s velkou chutí.

Křeček je obecné označení pro některé hlodavce. Pro křečka je čich nesmírně
důležitý. Stejně jako my poznáme člověka podle jeho vzhledu, ukládá si křeček do
paměti vzory pachů a s jejich pomocí pak i po dlouhé době rozezná příslušníky
stejného druhu, nepřátele. Mají také výborný sluch, který jim slouží jako obrana proti
nepřátelům a k dorozumívání se mezi sebou. Křeček je noční tvor a tak nemá příliš
dobrý zrak. Pohyby, třeba blížícího se nepřítele, je ale schopen rozeznat na větší
vzdálenost. Na denním světle je křeček téměř slepý. Stejně jako hmatové vousky
slouží rovněž jemné chloupky na bocích a na předních i zadních končetinách k
orientaci v noci. S pomocí těchto speciálních chloupků a vousků je křeček schopen
vnímat překážky, které se mu postaví do cesty.

Potravou pro křečka je kukuřice, chleba, oříšky, oves, pšenice, hrách a tráva. Je to
býložravec.

Pracovní list „Brzobohatý“

1. Hodnocení tvojí práce.
Stupnice 0 - 2 = práce se mi nepovedla
6 – 8 = práce se mi celkem vydařila

Úkol č. 2

Úkol č. 3a

3 – 4 = práce mi příliš nešla
9 – 10 - = pracoval/la jsem výborně

Úkol č. 3b

2. Jen čtyři tvary do sebe postupně zapadají. Najdi je a přepiš tajenku do
rámečků.

Křeček má rád:

3a. Podtrhni v textu pouze informace o křečkovi.
Pes patří mezi nejoblíbenější domácí mazlíčky. Křeček je noční tvor. Kočka patří mezi
masožravce. Kočka má pružné a svalnaté tělo, dokonale přizpůsobené lovu, ostré drápy a
zuby a vynikající zrak, sluch a čich. Pro orientaci křečkovi slouží hmatové vousky. Pes je
výborným pomocníkem pro člověka například při lovu nebo hlídání majetku, používá se také
k přepravě nákladů, jako tažný nebo sáňový pes. Potravou pro křečka je kukuřice, oříšky,
hrách a tráva. Křeček nemá příliš dobrý zrak, ale má výborný čich.

3b. Vybarvi správnou odpověď. Jako nápověda ti slouží správně splněný
předchozí úkol.

Otázka

Odpověď

Živí se křeček masem?

ANO

NE

Jí křeček oříšky?

ANO

NE

Je křeček noční tvor?

ANO

NE

Má křeček špatný čich?

ANO

NE

Orientuje se křeček pomocí hmatových vousků?

ANO

NE

Vidí křeček dobře?

ANO

NE

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka Josef Kolář

Téma:
„Kiki“ (str. 86)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: posuzování chování postav v textu, vyhledávání v textu, řešení
problémových situací
Čtenářské dovednosti: tiché čtení s porozuměním, čtení vět se správnou větnou intonací,
soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, kartičky s ukázkami chování, klubko vlny
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - PAVUČINA
Žáci si sednou na židlích do kruhu. Učitel drží v ruce klubko vlny. Řekne první větu (věta
se vztahuje k textu) - „Modroočko dnes pozná malé koťátko“ Drží konec vlny a klubko
hodí jakémukoliv žákovi v kruhu. Žák klubko chytí a naváže svou větou na větu
předešlou. Klubko hodí dalšímu. Důležité je, aby se vystřídali všichni žáci a z vlny tak
vznikne pavučina. Klubko musí skončit opět u učitele. Hru si poté zahrajeme ještě jednou,
můžeme vymyslet nový příběh, nebo si zkusit zopakovat, co jsme vymysleli v minulém
příběhu. Klubko se tentokrát snažíme postupně rozmotat. Při aktivitě nutná pomoc učitele.
• Povedlo se klubko rozmotat?
Snadnější varianta: tvorba dvojice slov
3) Vzorové čtení
a) Celý článek čte učitel. Občas se zeptá, o čem pojednával předchozí odstavec.
b) Po přečtení se učitel ptá žáků na jejich pocity.
• Bál/la jsi se něčeho?
• Bylo ti něčeho líto?
• Bylo ti něco v příběhu nepříjemné?
• Měl/la bys z něčeho radost?
4) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - žáci si přečtou první odstavec na straně 88 a vyhodnocují správnost chování.
Úkol č. 2 - úkolem žáků je svými slovy popsat, co se děje na obrázku, a vyhodnotit, zda
se jedná o správné či špatné chování.

5) Individualizovaná výuka
a) Lepší čtenáři vyhledávají a opíší do pracovního listu úkol č. 3 věty, kde se dozví, jak
pojmenoval Modroočko nové kotě. Strana 89.
b) Se slabšími čtenáři si učitel tyto věty vyhledá a čte se správnou větnou intonací.
6) Skupinová práce - práce s textem
a) Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina dostane kartičky s ukázkami chování.
Úkolem žáků je roztřídit chování na správné a špatné.
b) Společná kontrola.
7) Shrnutí, závěr hodiny.

Ve škole dva chlapci ubližovali svému spolužákovi.
Holčička pomohla své sousedce s těžkým nákupem.
Kluci venku našli malé kotě a tahali ho za ocásek.
Lucie pomáhala svému bráškovi s domácím úkolem.
Aleš našel venku peněženku a odevzdal ji na policii.
Jakub s Pavlem se chtěli pobavit, a tak vytočili bezdůvodně číslo
záchranné služby.
Hanka se svěřila své paní učitelce, že byla svědkem šikany.
Pavel se svěřil učiteli, že viděl, jak spolužák ukradl z cizí tašky mobilní
telefon.
V autobuse seděl mladík, který neuvolnil své místo pro starou babičku.
Kluci si venku v lese hráli se sirkami.

Pracovní list „Kiki“

1. Najdi a přečti si na straně 88 o koťátku, které našel Modroočko.

Chovali se chlapci správně?

ANO

NE

Co se mohlo koťátku stát?
__________________________________________________________________________
Víš, jak se správně chováme ke zvířatům?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. Víš, jak se máme správně chovat? Popiš, co se děje na obrázku a jestli je to
chování správné, či ne.

_______________________________

___________________________________

_______________________________

___________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

_______________________________________
_______________________________________

3. Vyhledej a opiš věty, kde se dozvíš, jak nové koťátko Modroočko pojmenoval.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka

Téma:
„Zachránil jsem Kiki“ (str. 97)
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: porovnáváni textů, orientace v textu - hanlivé výrazy,
vyhledávání slov v textu
Čtenářské dovednosti: čtení citoslovcí, slov se souhláskovými shluky, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, pastelky
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace – Co tě napadne?
Učitel říká libovolná slova a žáci reagují slovem, které je bezprostředně napadne. Učitel
vybírá taková slova, která se hodí k článku (pomoc, bitva, souboj, ochrana, přátelé...)
• Dnes si přečteme, jak Modroočko bránil Kiki.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
4) Společné čtení (lze udělat jako soutěž)
Čtení na straně 98-99. Najdi a přečti větu/y:
• Kde jsou tři citoslovce (učitel předem vysvětlí).
• Jaká jsou pravidla kočičího zápasu.
• Kdo zápas vyhrál.
• Kde se dozvíš, co provedl Žluťák Kiki.
• Jaká je největší kočičí urážka.
• Kolikátý opravdový zápas to byl pro Modroočka?
5) Individualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři rozečítací slova pracovní list úkol č. 1, případně
vyhledává v textu a čte věty s citoslovci.
b) Lepší čtenáři plní v pracovním listě úkol č. 2. - vyhledávání hanlivých výrazů
(nadávek) v textu.

6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 3 - porovnávání textů. Žáci si vyhledají úryvek textu v knížce a porovnávají ho
s úryvkem v pracovním listě. V textu v pracovním listě jsou slova navíc (pomáhat
kamarádovi je důležité).
Úkol č. 4 - hledání správného rozkazu. K obrázkům se hodí vždy jeden rozkaz. Žáci
vybarví kolečko u rozkazu podle barevného kolečka vedle obrázku.
7) Shrnutí, závěr hodiny.

Pracovní list „Zachránil jsem Kiki“

1. Rozečítací slova
poučuju

šustne

rozzuřilo

nebezpečně

roztrhám

plašmuško

prašivče

doopravdy

opravdický

chuchvalce

prokousnutou

zaskučel

2. Podtrhni a vypiš z textu všechna hanlivá slova.

„Jen pojď, já tě docela roztrhám, plazile! Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším pro smích,
ty plašmuško!“
„Tak začni, pápěro! Aha, bojíš se, mátoho! Začni, nebo jak já na tebe skočím, slaboto, budeš
navždycky kočkám pro smích, prašivče!“
Prašivec, to je největší urážka. Po té to vždycky doopravdy začne.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

3. V úryvku z článku najdeš slova, která tam nepatří. Podtrhni je a vypiš. Pokud
je správně najdeš, dozvíš se tajenku.
„Přišel sis...,“ chtěl pomáhat říci pro smrt,ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z
každé svému strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a kamarádovi
vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl je jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy, je se
důležité mnou konec.
Tajenka: ________________________________________________________________

4. Který rozkaz se hodí k obrázku? Namaluj k rozkazu stejnou značku.

Zhasni!

Chyť ho!

Stůj!

Nebreč!

Čti!

Zamkni!

Běž spát!

Nemrač se!

Pozor!

Ukliď si!

Název knihy: Z deníku
Autor: Josef Kolář

kocoura Modroočka Josef Kolář

Téma:
„ Shrnutí knihy"
Doporučený ročník: pátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: převyprávění textu, přiřazování pojmů, skládání textu podle
smyslu
Čtenářské dovednosti: tiché čtení, plynulé čtení
Pomůcky a potřeby: kniha, pracovní list, pastelky, názvy kapitol na kartičkách
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace – Pravda x lež.
Tabule je rozdělena na dvě části. Na jedné je napsáno pravda, na druhé lež. Žáci jsou
rozděleni na dvě stejně početné skupiny. Dvojice žáků, každý žák z jiného družstva si
sednou zády k sobě a utvoří tak řadu. Každé dvojici učitel dá číslo. Své číslo si musí
každá dvojice zapamatovat. Pak učitel řekne výrok, který se vztahuje k přečtené knize.
• Modroočko je kocour
• Jmenoval se Zrzunda celým jménem Bělofous Zrzunda?
• Žluťák je hnědý.
• Modroočko poznal žirafu.
• Žluťák má spoustu přátel.
• Zelenoočka je maminka malých koťátek.
• Modroočko poznal křečka.
• Modroočko nezná žádné jiné kočky.
Učitel volí taková tvrzení, aby se žáky zopakoval obsah knihy.
Po vyřčeném výroku následuje pauza, všichni žáci jsou zapojeni, všichni se musí
zamyslet, protože nevědí, jaké číslo učitel řekne. Po krátké pauze vyvolá učitel nějaké
číslo, např. pět. Oba žáci, kteří jsou zády k sobě, s číslem pět vystartují a dotknou se na
straně tabule se slovem pravda nebo lež, podle toho, zda byl výrok pravdivý nebo lživý.
Družstvo, jehož člen se rychleji a správně dotkl tabule, dostává bod. Pro žáka, který
správně zodpověděl, je položena doplňková otázka, pokud ví odpověď, dostane jeho
družstvo bod, pokud ne, může odpovídat druhý hráč.

3) Skupinová práce
Žáci pracují ve dvojicích. Každá dvojice dostane rozstříhaný stručný obsah knihy.
Úkolem žáků bude si obsah tichým čtením přečíst a správně jej složit.
Společná kontrola. Učitel může připravený obsah knihy rozstříhat podle svého uvážení a
schopností žáků na krátké úseky, po větách nebo na nepravidelné tvary.
• Byl by někdo schopný zopakovat, o čem kniha byla?
4) Společné čtení
Jeden žák vylosuje z kartiček název kapitoly, kterou si žáci nahlas přečtou. Ve čtení se
střídají s učitelem.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - přiřazování úryvku textu ke správnému názvu kapitoly. Žáci si tichým čtením
přečtou úryvek kapitoly a vedle správného názvu kapitoly namalují znak, který je uveden
za úryvkem.
Úkol č. 2. - žáci si namalují kočku, která se jim v knize nejvíce líbila.
6) Diskuze
• Jaká kapitola se ti nejvíce líbila a proč?
7) Shrnutí, závěr hodiny.

Skupinová práce

Modroočko ve svém deníku píše, jak se seznámil se Zelenoočkou, která
ho seznámila se spoustou věcí. Píše, jak si nedal říct a nosil si do
pelíšku věci, které našel venku, a pak mu bylo špatně - stonal. Seznámil
se s Bělovousem Zrzundou, který ho naučil spoustu nového a později ho
vzal zpívat. Pak byli s člověkem na chaloupce. Večer byl prozkoumat
okolí, a když chtěl chytit měsíc, spadl do rybníka a zjistil, že umí plavat.
Na poli se seznámil s Bílým Pírkem. Poznal také Frantu Šramotu, ježka,
který mu zachránil život. Seznámil se s krtkem, a když se chtěl podívat,
jak se pasou žížaly, objevil se u něj Žluťák, zlý kocour. Jednou šli
Modroočko a jeho člověk po cestě a potkali kluky. Jeden držel koťátko,
které naříkalo a ostatní mu ho chtěli vzít. Kotě pojmenovali Kiki.
Modroočko ji začal učit. Nakonec se Modroočkovi a Kiki narodila koťátka.

Názvy kapitol
Začínám

Večer se Zelenoočkou

Den se Zelenoočkou

Stonal jsem

Setkání s Bělovousem

U maminky

Zrzundou

Zelenoočky

Už nikdy nebudu

Bledě modrá

Chytat ptáky zakázáno

chytat veverky
Učím se zpívat

Jdeme do světa

Zrádná tma

Bílé pírko

Fousek a jeho pán

Zachránil mě Franta
Šramota

Jak se vlastně pasou

Žluťák

Bylo to velice vážné

Proč má kůň smutné

Kiki

žížaly
Brzobohatý

oči
Kiki je rozmazlená

Kiki je odvážná

Zase ve velikém domě

Veliká událost

Zachránil jsem Kiki

Pracovní list „Shrnutí"

1. Vedle názvu kapitoly namaluj správnou značku.
Úryvek z kapitoly

Jsem kocourek Mordoočko. Narodil jsem se, když bylo

Název kapitoly

Stonal jsem

všechno zelené.
Zelenoočka mě za odměnu naučí lést na strom.

Rozbolelo se mi bříško, čumáček jsem měl horký a

Bílé pírko

Kiki

vůbec se mi nechtělo jíst.
Měl krásné bílé vousky a byl bíle a žlutě pruhovaný. No

Den se Zelenoočkou

med a mléko.
Jednoho krásného dne přiběhlo jedno autobusí mládě k

Žluťák

našemu domu. Bylo celé modré jako mé oči.
„O tři vousky níž a silněji!" Zazpíval jsem tak silně, že

Začínám

jsem musel zavřít oči.
„Já jsem králík Bílé pírko a na tenhle palouček už raději

Bledě modrá

nechoď. Ta tráva je moje“.
"Máš štěstí víc než rozumu Modroočko. " Kdybych byl

Brzobohatý

náhodou nepřišel, dostal si rovnou do čumáčku a bylo
by po tobě.
Najednou ležím na zádech a kdosi mě drží pod krkem.
Nade mnou žluté oči na veliké žluté kocouří hlavě.
„Tak aby bylo jasno, já jsem křeček a budu brzo
bohatý“.
Dovedla ze sebe vypravit jenom kik. Ukázalo se, že
vůbec nic jiného neumí.

Setkání s Bělovousem
Zrzundou
Zachránil mě Franta
Šramota
Učím se zpívat

Značka

2. Namaluj kočku, nebo kocoura, kteý se ti v příběhu nejvíce líbil/la.

