6. ročník
Název knihy:

Domov pro Marťany

Autor: Martina Drijverová

Témata:

1.

Tak jsme se přestěhovali (str. 7– 11)

2.

Uběhl týden (str. 17 - 21)

3.

Mám nádherný pokojíček (str. 38 – 42)

4.

Víkend se docela vydařil (str. 48-52)

5.

Byli jsme v restauraci (str. 12–16)

6.

Je hrozné počasí (str. 63–67)

7.

Uběhly dva týdny (str. 68–72)

8.

Nevím, co mám dělat (str. 73–77)

9.

Tak nádherné Vánoce (str. 103–106)

10.

Martin začal kreslit (str. 113–118)

11.

Je jaro - shrnutí knihy (str. 129–133)

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Tak jsme se přestěhovali“ (str. 7– 11)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace a vyhledávání v textu, porozumění obsahu, doplňování
v textu, rozvoj slovní zásoby, převyprávění
Čtenářské dovednosti: čtení souvětí se správnou intonací, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: pastelky, pracovní list a kniha, kartičky k motivaci
Metodický postup:
1. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
a) Slova - dům, pokojíček, stěhování, zahrada, nové, kniha, úklid, malování žáci seřadí podle
abecedy. Slova mohou být napsaná na tabuli, nebo je žáci mají před sebou na kartičkách.
b) Krátký rozhovor:
• O čem si myslíš, že si dnes budeme číst?
• Už si se někdy stěhoval?
3) Vzorové čtení
a) Poslech čteného – celý článek čte učitel.
b) Ověření porozumění textu - otázky k článku např.:
• Kam se Michalka s rodinou stěhovala?
• Proč si myslíte, že se rodina stěhovala?
• Chtěla se Michalka stěhovat?
• Ve kterém měsíci se rodina stěhovala?
•
4) Individualizovaná výuka
a) Učitel čte se slabšími čtenáři rozečítací slova. Jsou napsaná na tabuli.
Rozečítací slova - přestěhovali, gauč, restaurace, poškrábané, vytrhnout, rodinný dům,
stěhovací, nejkrásnější, dobrodružství.
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• Čtení slov po slabikách
• Počítání slabik ve slovech.
• Nahrazování jiným slovem.
b) Pracovní list úkol č. 1 - Podtrhávání slov podle počtu slabik.

5) Společné čtení
Hlasité čtení žáků. Výběr dlouhých souvětí, nácvik správné intonace (str. 7 a 9).
6) Práce s pracovním listem (úkoly 2-3)
Úkol č. 2 - Nahrazování slov jiným slovem.
Úkol č. 3 - Vyhledávání postav v článku. Žáci vyhledávají postavy, o kterých se jen hovoří.
Mohou se pokusit o krátký popis postav. Popis může být proveden i jako skupinová
práce.
7) Shrnutí, závěr hodiny

2. Hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Ověřování zapamatovaného textu
Řízený rozhovor
• O čem jsme četli minulou hodinu?
• Kam se rodina stěhovala a proč?
• Kde rodina dříve bydlela?
• Kam pozval otec svoji dceru za odměnu?
3) Společné čtení
Žáci přečtou první 3 odstavce, zbytek příběhu se pokusíme dovyprávět.
4) Práce s pracovním listem (úkoly č. 4 -7)
Úkol č. 4 - Doplňování chybějících slov. Úkolem žáků je vyhledat v knize úryvek článku a
dopsat chybějící slova. Úryvek ze strany 8. Slabší čtenáři pracují s učitelem.
Úkol č. 5 - Doplňování chybějících písmen. Tři doplněná slova si vybrat a utvořit s nimi větu.
Úkol č. 6 - Odpovědi ANO x NE. Slabším čtenářům pomáhá učitel.
Úkol č. 7 - Rozlišování krátkých a dlouhých slabik.
Úkol č. 8 - Malování vysněného domu. Úkol pro lepší čtenáře.
5) Diskuze
Učitel pokládá otázky a vede žáky k vyjadřování vlastního názoru.
• Zamysli se nad tím, proč měla Michalka strach ze stěhování?
• Jak by ses cítil ty?
6) Shrnutí, závěr hodiny

dům
stěhování
pokojíček
kniha
zahrada
úklid
nové
malování

Pracovní list: „Tak jsme se přestěhovali“

1. Ve slovech podtrhni modře slova jednoslabičná, žlutě slova
dvouslabičná a zeleně slova víceslabičná.
maminka

tatínek

strom

neplakala

restaurace

babička

vůz

gauč

poškrábané

pokoj

vytrhnout

váza

2. Nahraď jiným slovem.
maminka

____________________

vůz

___________________

restaurace

____________________

pokoj

___________________

gauč

____________________

neplakala

___________________

3. Vyhledej a vypiš všechny postavy, o kterých se v první kapitole psalo.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Najdeš postavy, které se v příběhu nevyskytují, jen se o nich hovoří?
________________________________________________________________________

4. Vyhledej úryvek článku a doplň chybějící slova.
Za zatáčkou se objevily____________________ stromy. „ Lipová___________________“,
řekl ____________________ . A domy, domečky! Malinké, ____________________,
jeden jako druhý. Šedé… šedivé. Tak vypadají ____________________, když má
____________________.

5. Doplň správné písmeno, z doplněných slov si vyber tři a utvoř s nimi větu.

zahra __ __

ruka __ __ __ __

kn__žk__

slepi__ __

n__byt__k

tatí__ __ k

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

6. Zaškrtni správnou odpověď.
ANO
Jmenovala se teta Anežka?
Byla u domu lipová alej?
Chtěla se Michalka stěhovat?
Pozval Michalku tatínek na večeři do restaurace?

7. Podle vzoru rozliš krátkou slabiku  ׀•׀a dlouhou slabiku ׀- ׀.
stromy ••

knížka - •

schody ____

tatínek ____

maminka ____

pokojíček ____

teta ____

nábytek ____

8. Namaluj, jak by sis představoval/la svůj vysněný dům.

NE

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Uběhl týden“ (str. 17 - 21)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, porozumění obsahu, poslech
Čtenářské dovednosti: tvorba slov, vyhledávání a třídění informací, soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pastelky, proužek papíru
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Myšlenková mapa - pracovní list úkol č. 1. Žáci si zapíší vše, co je napadne, když se řekne
„nová třída“. Myšlenky lze zapisovat na tabuli.
3) Vzorové čtení
a) Učitel přečte celou kapitolu, ale vynechá nadpis.
b) Vymýšlení nadpisu. Učitel napíše slova týkající se textu, ze kterých by se mohl nadpis
poskládat. Žáci si slova opíší na proužek papíru a společně vyřazují, co se k textu hodí, co
v článku bylo. Zbytečná slova vyřadí. Nakonec si vymyslí nadpis, učitel jej napíše na
tabuli a žáci do pracovního listu úkol č. 2 (první část).
4) Společné čtení
a) Žáci si před čtením opíší správný název kapitoly. Pracovní list úkol č. 2 (druhá část).
• Vymysleli jsme stejný nadpis?
• Jaký nadpis se vám více líbí a proč?
b) Čtení s otázkami - čte se ve dvojicích. Žáci ve dvojici mají své role učitel (U) a žák (Ž).
Zpočátku čteme pouze věty. Oba žáci si potichu přečtou větu. Žák v roli učitele klade k
přečtené větě otázku a žák v roli žáka odpovídá. Pak si role vymění. Učitel vše sleduje a
dvojicím pomáhá.
5) Práce s textem
Učitel čte úryvek článku, kde jsou popisováni spolužáci (str. 20) a žáci si do pracovních listů
zapíší, kolik je ve třídě děvčat a chlapců - úkol č. 3.
6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 4 - V textu jsou přeházená slova. Žáci si musejí vyhledat úryvek textu a správně jej
opsat.
Slabší čtenáři si společně s učitelem úryvek vyhledají a přečtou.
Úkol č. 5 - Přesmyčky.
Úkol č. 6 - popis spolužáka
7) Shrnutí, závěr hodiny
.

Pracovní list: „Uběhl týden“

1. Myšlenková mapa.

nová třída

2. Napiš, jaký jste ve třídě vymysleli nadpis?
Jak se kapitola skutečně jmenuje?

____________________
____________________

3. Pozorně poslouchej text a vypiš, kolik bylo ve třídě:

děvčat:

_____

chlapců:

_____

4. V úryvku z textu (str. 21) jsou poházená slova. Správně ho slož a opiš.

Byla jsem září ráda, že hrozně prvního je zahájení jenom. Učitelka se s námi a šli
rozloučila jsme šatny do.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Přesmyčky.
spožáklu

_______________

laško

_______________

datří

_______________

našat

_______________

štěhři

_______________

kautelči

_______________

řízá

_______________

vilace

_______________

6. Vyber si jednoho svého spolužáka/spolužačku a popiš, jak vypadá.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Mám nádherný pokojíček“ (str. 38 – 42)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, třídění pojmů, vyhledávání v textu
Čtenářské dovednosti: čtení delších souvětí, soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, pastelky, obrázek dětského pokojíčku, papír
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Kimova hra - žákům se ukáže na časový limit (dle uvážení učitele) obrázek dětského
pokojíčku. Po uplynutí limitu se obrázek schová a žáci musejí na kousek papíru napsat co
nejvíce věcí, které si z obrázku zapamatovali. Žáka s nejvyšším počtem věcí může učitel
odměnit.
• Jaký máš pokojíček?
• V dnešní kapitole se dozvíme, jak si Michalka zařídila ten svůj.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
4) Společné čtení (str. 39 – 42)
Žáci se ve čtení střídají po krátkých úsecích.
a) Pracovní list úkol č. 1 – Napiš, co koupil tatínek Michalce do nového pokojíčku.
b) Vzájemná kontrola a vyhodnocení, kdo si zapamatoval a napsal nejvíce koupených věcí.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - Žáci si nejprve přečtou a opíší pouze nábytek, který se hodí do dětského pokoje.
Vybraný nábytek si zakreslí do plánku. Slabším čtenářům pomáhá při čtení učitel.
6) Individualizovaná výuka
a) Slabší čtenáři čtou společně s učitelem úryvek článku, kde se dozví, jak se maminka
dorozumívá s Michalkou. (str. 41)
b) Žáci si vyhledají a zapíší do pracovního listu (úkol č. 3), jak se maminka s Michalkou
dorozumívá v domě a co znamenají jednotlivé signály.
7) Shrnutí, závěr hodiny

Popis vlastního dětského pokoje.

Pracovní list: „Mám nádherný pokojíček“

1. Vyhledej a vypiš, co vše koupil tatínek Michalce do nového pokojíčku.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Vyber a opiš pouze ty věci a nábytek, které se hodí do dětského pokoje.
postel, gauč, botník, psací stůl, jídelní stůl, poličky, knihovna, šatní skříň, lampička,
křeslo, umyvadlo, kuchyňská linka, jídelní lavice
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Vybrané věci a nábytek zakresli do plánku dětského pokoje.

nová třída
dveře

okno

okno

3. Vyhledej a vypiš, jaké speciální dorozumívání má maminka s
Michalkou (str. 41).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Co pro ně znamenají jednotlivé signály?

1 ťuknutí

________________________________________

2 ťuknutí

________________________________________

3 ťuknutí

________________________________________

Popiš, jak vypadá tvůj dětský pokojíček.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Víkend se docela vydařil“ (str. 48-52)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, třídění informací, vyhledávání v textu
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, plynulé čtení, tiché čtení s porozuměním, soustředěný
poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, pastelky
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Myšlenková mapa na téma POUŤ (pracovní list úkol č. 1)
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
4) Individualizovaná výuka
a) Pracovní list úkol č. 2- vyhledávání odpovědí tichým čtením. (str. 49 -50)
b) Se slabšími čtenáři čte učitel rozečítací slova a úryvek článku (pracovní list úkol č. 3).
Varianty práce s rozečítacími slovy:
• čtení slov po slabikách
• vysvětlení významu slov
• nahrazování slov jinými
5) Vyhledávání v textu – pětilístek
a) Vysvětlení postupu při vyplňování pětilístku.
b) Samostatná práce (pracovní list úkol č. 4).
c) Tvorba společného pětilístku na tabuli.
6) Shrnutí a závěr hodiny

Pracovní list: „Víkend se docela vydařil“

1. Myšlenková mapa.

POUŤ

2. Vyhledej a označ správnou odpověď.

ANO
Vzal tatínek Michalku na pouť?
Měla dřív Michalka dobré známky?
Když je Michalka nemocná, nosí jí maminka mléko?
Chtěla by Michalka ošetřovat zvířata v ZOO?
Chtěla by dělat řidiče autobusu?

NE

3. Rozečítací slova
vlastivědy

zoologické

vynahradil

přidělávat

neposmívala

nádhera

neshodila

nervózní

Rozčilují

trošičku

průvodkyní

opravdových

zemědělství

obrovští

autodrom

lochnesce

4. Pětilístek
1.
2.
3.
4.
5.

Kam vzal tatínek Michalku?
Vypiš dvě atrakce, na kterých Michalka byla.
Vypiš tři věci, které Michalce na pouti voní.
Slož větu o pouti.
Jak bys jinak řekl/la balonek.

1.

2.

3.

4.

5.

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Byli jsme v restauraci“ (str. 12–16)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, třídění informací, vyhledávání v textu
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, plynulé čtení, tiché čtení s porozuměním, soustředěný
poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, pastelky, obrázky s motivy z restaurace
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
KIMOVA HRA - na tabuli připraví učitel 10 obrázků s motivy z restaurace. Úkolem žáků je
si obrázky pozorně prohlédnout a obrázky si zapamatovat. Pak je učitel schová.
• Napiš všechny obrázky, které sis zapamatoval
• Jeden obrázek schová - zeptá se žáků, jaký chybí?
• Vymysli se slovem na chybějícím obrázku větu.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
4) Individualizovaná výuka
a) Pracovní list úkol č. 2 - vyhledávání odpovědí tichým čtením. (str. 12)
b) Se slabšími čtenáři čte učitel první odstavec na straně 12.
c) Společná kontrola úkolu č. 1.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - Jídelní lístek. Žáci vyhledávají v jídelním lístku správné odpovědi a tvrzení.
Číslo otázky vybarví barvou, kterou je označená správná odpověď.
6) Shrnutí a závěr hodiny

Pracovní list: „Byli jsme v restauraci“

1. Vybarvi číslo podle správné odpovědi.

RESTAURACE U LÍPY
Otevřeno: Po - Pá 1000 - 1800
So - Ne 900 - 2200
Jídla:

Nápoje:

Šunková pěna

45 Kč

Minerální voda

8 Kč

Zmrzlinový pohár

48 Kč

Limo

12 Kč

Bramboráky

50 Kč

Čaj

15 Kč

Míchaný salát

65 Kč

Jablečný džus

20 Kč

Řízek, br. salát

95 Kč

Cola

30 Kč

1
1. Restaurace má o víkendu zavřeno.

ANO NE

2. V pondělí a v pátek mají stejnou provozní dobu. ANO NE

2

3. O víkendu mají delší provozní dobu.

3

ANO NE
00

4. Kromě soboty a neděle otevírají každý den v 10 .
5. Nejlevnější nápoj je: MINERÁLKA COLA
6. Máš 50 Kč, co si můžeš koupit k jídlu?

ANO NE
4

ČAJ

ŘÍZEK S BR. SALÁTEM

MÍCHANÝ SALÁT BRAMBORÁKY
7. Cola je levnější než džus.

ANO NE

5
6
7

8. Šunková pěna je DRAŽŠÍ NEŽ LEVNĚJŠÍ NEŽ STOJÍ STEJNĚ
JAKO bramboráky.

8

9. Jídla jsou seřazena PODLE ABECEDY PODLE CENY JEN TAK.

9

10. Ceny jsou napsané PŘED POD ZA názvy jídel nebo nápojů.

10

2. Vyhledej a vypiš, co vše měla Michalka v restauraci (str. 12).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Je hrozné počasí“ (str. 63–67)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, vyhledávání v textu, posuzování správnosti textu,
posouzení charakteru postav (pohádkových postav)
Čtenářské dovednosti: čtení obtížných slov, plynulé čtení, tiché čtení, soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, loutky z papíru nebo látky (loutky je možné vyrobit při hodině
pracovního vyučování), rozstříhaný text pohádky z knížky na věty
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Loutkové divadlo. Učitel rozdá žákům loutky a nechá žáky, aby si zahráli krátkou pohádku.
(V případě, že si žáci nevědí rady, může se učitel do divadla sám zapojit).
• Viděl/la si někdy loutkové divadlo?
• Víš, co je loutka?
Dnes se dozvíme, jakou pohádku hrála Michalka s loutkami Martínkovi.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel a lepší žáci, střídají se po odstavcích.
• Zapamatoval si někdo, co je to vajangové loutkové divadlo?
• Vyhledej a přečti v článku, co je vajangové divadlo.
4) Práce s textem (strana 65-66)
Žáci se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane rozstříhaný text pohádky, kterou hrála
Michalka s loutkovým divadlem. Po složení pohádky zůstanou tři proužky papíru, které do
textu nepatří. Na proužcích jsou úkoly, které musí žáci splnit.
• Vyhledej v knížce znění pohádky a zkontroluj si, jestli jsi text poskládal správně.
• Přečtěte si ve třídě nahlas stranu 65-66.
• Splň v pracovním listě první úkol.
5) Individualizovaná výuka
a) Učitel se slabšími žáky plní v pracovním listě úkol č. 2. Každé slovo je napsané dvakrát.
Jednou jsou písmena a slabiky ve správném pořadí, podruhé mají slova zaměněné
pořadí písmen a slabik. Žák musí dvojice slov přiřadit k sobě a správné slovo přečíst.
b) Pracovní list úkol č. 3. Žáci si přečtou pozorně věty, tvrzení. Ta, která nejsou pravdivá,
škrtnou. Strana 66-67.
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.

6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 4a - žáci tichým čtením vyhledávají a zapíší do pracovního listu názvy loutek, které
měl Martin rád. Strana 65.
Úkol č. 4b - žáci mají vymyslet a zapsat další loutkové postavy, které znají.
Úkol č. 5 - popisování charakteru pohádkových bytostí.
7) Shrnutí a závěr hodiny

Princezna, která se bála myší.
Když princezna viděla myš, začala ječet, padala a udělala i kotrmelec.
Král jí domlouval, ale princezna neposlouchala.
Museli zavolat Kašpárka.
Kašpárek dělal spoustu legrace, ale ani to nepomohlo.
Princezna zlobila dál.
Až pro ni přišel čert.
Jenže toho čerta kousla myš, takže se vrátil do pekla.
A princezna se s myší skamarádila.
Vyhledej v knížce znění pohádky a zkontroluj si, jestli jsi text poskládal správně.
Přečtěte si ve třídě nahlas stranu 65-66.
Splň v pracovním listě první úkol.

Pracovní list: „Je hrozné počasí “

1. Zkus vymyslet, jakou pohádku bys zahrál/la Martinovy ty. Napiš ji. Použij tyto
pohádkové postavy: kašpárek, princ, čarodějnice.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Každé slovo je napsáno dvakrát. Jednou správně, podruhé mají slova
zaměněné pořadí písmen. Spoj dvojice stejných slov.
samoobsluha

osuzroeenc

sourozenec

kakokola

podstavcích

pronepštěouli

gumičce

madiskarála

kotrmelec

vyzávřeat

skamarádila

gmuicče

medaile

řzbáeřství

kokakola

soaombuslha

řezbářství

mdaeile

vyřezávat

ktroelemc

nepropouštěli

pdostvacích

3. Škrtni, co není pravda. (najdeš na straně 66 - 67)
Michalka má staršího bratra Martina.
Michalka dostane od maminky novou sukni.
Michalčina nejlepší kamarádka se jmenuje Linda.
Michalka si sama šije pytlíčky na semínka.
Michalka bude chodit na keramiku a řezbářství.
Lucka se chystá na velkou soutěž.
Michalka se nechce jít podívat na soutěž, které se Lucka zúčastní.
Kroužky jí začínají za měsíc.

4 a. Vyhledej a vypiš, jaké loutky má Martin rád (najdeš na straně 65).
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. b Jaké jiné loutky znáš?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

5. Popiš, jaké jsou jednotlivé pohádkové bytosti. V závorce najdeš nápovědu.
(zlý, hodný, chytrý, vzdělaný, silný, hezký, milý, zákeřný, ošklivý, nepřátelský,
nemilosrdný, statečný, dobrý, spravedlivý )

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

_________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Uběhly dva týdny“ (str. 68–72)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, vyhledávání v textu, převyprávění přečteného textu
Čtenářské dovednosti: čtení předložkových vazeb, plynulé čtení, tiché čtení s porozuměním,
soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, kartičky s předložkami a podstatnými jmény, 4x obrázek zahrady,
kartičky s větami k obrázkům
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Učitel po třídě rozmístí čtyři obrázky zahrady. Každý žák si vylosuje 2 papírky s větami, které
se vztahují k obrázkům. Žáci mají za úkol přiřadit správně věty tak, aby se hodily k danému
obrázku (např. V zimě krmíme ptáčky. Na podzim na zahradě hrabeme spadané listí. V létě
musíme pravidelně zalévat na zahradě květiny...)
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel a lepší žáci, střídají se po odstavcích.
• Uměl by mi někdo převyprávět, o čem je dnešní kapitola?
4) Společné čtení
Čtení stran 68-69. Hlasité čtení žáků po úryvcích. Po každém přečteném úryvku klade učitel
jednu až dvě otázky, aby si ověřil, zda žáci vědí, o čem se četlo.
5) Individualizovaná výuka
a) Učitel se slabšími žáky procvičuje čtení předložkových vazeb. Práce s kartičkami. Žák musí
přiřadit k sobě předložku a podstatné jméno. Hlasité čtení žáka.
b) Pracovní list úkol č. 1. Žáci musí nejprve rozluštit přesmyčky slov. Správně složená slova
zapíší pod obrázky a zakroužkují vše, co najdeme na zahradě.
c) Společná kontrola i se slabšími čtenáři.
6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - žáci si tichým čtením přečtou text a v tabulce vybarví podle barvy otázky políčko se
správnou odpovědí. V případě černobílého tisku lze otázku a odpověď vybarvit
stejnou barvou.
7) Shrnutí a závěr hodiny

V létě na zahradě kvete spousta různých květin.
Při velkém suchu se v létě musí zahrada pravidelně
zalévat.
V létě jsou stromy krásně zelené.
V létě opilují květy různé druhy hmyzu, třeba i motýli.
Na zimu musí být zahrada uklizená, zazimovaná.
V zimě můžeme na zahradě připravit krmítka pro
ptáčky.
V zimě můžeme na zahradě stavět sněhuláka.
V zimě jsou listnaté stromy zcela holé.
Na podzim uklízíme na zahradě spadané listí.
Na podzim sklízíme na zahradě dozrálé ovoce.
Záhony na podzim jsou sklizené a shrabané.
Na podzim tráva na zahrádce zežloutne.
Na jaře sázíme do záhonů sazeničky.
Na jaře musíme důkladně zrýt půdu.
Na stromech se na jaře objevují první listy.
Na jaře je na zahrádce hodně práce.

Kartičky předložkové vazby.

na
z
v
ze
pod

pro
nad
ke
do
ve

zahradě
prken
kyblíku
stromu
keřem

ptáky
hlavou
schodům
domu
středu

Pracovní list: „Uběhly dva týdny“

1a. Rozlušti slova (obrázky v dalším úkolu slouží jako nápověda)
RHBÁĚ

TORNAVÁ

ONKEV

TKAMOIČ

LPATOA

BLOJAŃ

VĚKTINA

ATOU

DIHONY

RTAAKE

BUTALE

MPALA

1b. Pojmenuj obrázky a zakroužkuj vše, co můžeš najít na zahradě.

2. Přečti si text a vybarvi správnou odpověď.

„Počasí se vylepšilo. A tak jsme s maminkou i s Martinem pracovali na zahradě.
Hlavně jsme pleli. Martinovi se nejvíce líbí kopání, ale dělal všude díry. Plení mu taky
moc nejde, nepozná plevel od kytky. Nakonec jsme mu daly kulaté nůžky, aby stříhal
suché květiny.
Otrhali jsme jablíčka a uložili je do sklepa. Z těch, co spadla, udělala maminka
povidla. Všecko je uklizené, listí shrabané a záhonky zryté, některé květiny jsme
přikryli chvojím. Pro ptáky jsem udělala krmítko z dřevěné krabičky.

Otázka
1. Kde pracovala Michalka s maminkou

Odpověď
Aby stříhal suché květiny.

a Martinem?
2. Kolik lidí pracovalo na zahradě?

Celkem tři – maminka, Michalka, Martin

3. Proč nemohl Martin plít?

Nepozná plevel od květiny.

4. K čemu dostal Martin nůžky?

Jablka

5. Jaké ovoce sklízeli na zahradě.

Povidla

6. Co maminka udělala ze spadlých

Na zahradě

jablek?
7. Jak vypadala uklizená zahrada?

Budka byla ze dřeva.

8. Co vyrobila Michalka?

Vyrobila krmítko pro ptáky.

9. Byla ptačí budka ze dřeva nebo

Listí shrabané, zryté záhony, květiny

plastu?
10. Bavila Michalku práce na zahradě?

přikryté.
Myslím, že ano / myslím, že ne

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Nevím, co mám dělat“ (str. 73–77)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: doplňování informací do textu, odpovědi na otázky, hodnocení
chování postav, předvídání děje
Čtenářské dovednosti: tiché čtení, čtení přímé řeči, soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, proužek papíru, rozstříhaný text, kartičky s názvy sportovních
aktivit
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace - Jízda sportovců
Ze židlí utvoříme řadu. Žáci dostanou kartičky s názvy sportovních aktivit. Učitel volá
postupně názvy sportů. Žáci musí vystoupit a přečíst nahlas svůj lístek. Kdo zapomene
vystoupit nebo přečte halas lístek špatně, musí pokračovat v jízdě a čekat, až bude vlak
projíždět opět stanicí s jeho disciplínou.
• Napadá někoho, o čem by mohla být dnešní kapitola?
3) Práce s textem
Žáci jsou rozděleni do dvojic. Každá dvojice dostane rozstříhaný text. Úkolem žáků je text
správně složit a na proužek papíru napsat, jak by mohl příběh pokračovat.
4) Vzorové čtení
Celý článek přečte učitel.
• Uměl by někdo říci, jak to dopadlo s Lucií?
• Jaké jste vymysleli pokračování?
5) Diskuze
• Zachovala se Lucie při závodu správně?
• Jak se máme správně chovat, když prohrajeme?
• Proč si myslíš, že se Lucie s nikým nebaví?
Po skončení diskuze vyplní žáci v pracovním listě úkol č. 1, kde zkusí poradit Lucii, jak by
se měla příště zachovat.
6) Společné čtení (na straně 75)
Hlasité čtení žáků přímé řeči se správnou větnou intonací. Učitel může vybírat přímou řeč,
případně čtou žáci celou stranu.

7) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - žáci vyhledávají v textu informace a odpovídají na otázky.
Úkol č. 3 - žáci si vyberou z nápovědy vhodná slova a vyplní pozvánku na soutěž.
Pořadí slov: kopané, 15. května, Sokolově, dres, kopačky, diplom, míč, přihlášky, měsíce, účast
8) Shrnutí a závěr hodiny

kopaná
gymnastika
hod oštěpem skok do výšky
skok do dálky běh na 200 m
běh přes
skok o tyči
překážky
maraton
hod diskem
vrh koulí
plavání
Práce s textem:

Po přestávce vystoupila Lucka znova, tentokrát s lentou, to je taková dlouhá
mašle na držáku. Lucka s ní mávala, točila a stuha se před ní kroutila jako
had nebo běžela jako vlny na vodě. Vypadala jako když si jen tak hraje a
doprovází ji hudba... A pak se to stalo.

Pracovní list: „Nevím, co mám dělat“

1. Poraď Lucii, jak se měla při soutěži zachovat.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Přečti si text a odpověz na otázky.

Gymnastická soutěž se konala ve čtvrtek odpoledne ve veliké tělocvičně za
obchodním domem.
Byla tam spousta děvčat, všechny měly barevné trikoty a vlasy buď na krátko, anebo
stažené do uzlu.
Lucka cvičila s míčem. Další cvičení měla připravené s lentou, to je taková dlouhá
mašle na držáku. Jana cvičila s kužely a se švihadlem. Soutěž nakonec vyhrála
Jana.

Otázka
V jaký den se konala gymnastická soutěž?
Kde se konala soutěž?
Jaké je vhodné oblečení?
Jak musí mít děvčata upravené vlasy?
S jakým náčiním cvičila Lucie?
S čím cvičila Jana?
Kdo soutěž vyhrál?

Odpověď

3. Vyplň pozvánku pro možné účastníky soutěže. Vhodná slova vyber z
nápovědy.

nápověda: (přihlášky, kopané, měsíce, 15. května, míč, účast, Sokolově, diplom,
dres, kopačky)

POZVÁNKA

Soutěž v ____________________ se bude konat ____________________ v
___________________. Každý účastník bude mít na sobě __________________.
Na hru jsou nutné obuté ___________________.
Vítězné družstvo získá ____________________ a nový ____________________.
Své ____________________ odesílejte nejpozději do konce ________________.
Těšíme se na Vaši ____________________.

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Tak nádherné Vánoce“ (str. 103–106)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: orientace v textu, přiřazování vět k obrázkům podle významu,
skládání textu podle posloupnosti, rozvoj slovní zásoby
Čtenářské dovednosti: čtení obtížnějších slov, orientace v textu uspořádaného do sloupců,
soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, proužek papíru, kartičky s písmeny a slovem Vánoce
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Žáci dostanou obálku s písmeny a slovem Vánoce. Úkolem žáků bude poskládat z písmen ze
slova Vánoce co nejvíce slov (noc, ovce, co, no, noce...).
• Dnes si přečteme, jak prožila Michalka Vánoce
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel a lepší žák. Střídají se po krátkých úryvcích.
• Jaký velký úspěch měla Michalka?
• Jaký mají v rodině na Štědrý den ráno zvyk?
• Pamatuješ si, co dostala Michalka k Vánocům?
4) Přípravné čtení
Hra s rozečítacími slovy. Rozečítací slova jsou napsaná v pracovním listě úkol č. 1.
Hra: Detektiv vyhlašuje pátrání
Slova si hlasitým čtením přečteme a pak hrajeme hru. Učitel hru zahájí slovy: „Jsem detektiv a
vyhlašuji pátrání po ztraceném slově ...“ (slovo z rozečítacích slov). Žáci hledají ve sloupečcích
slov v pracovním listě zadané slovo. Jakmile ho některý žák najde, nahlas odpoví, kde slovo
našel. Např. druhý sloupeček, třetí slovo. Po správné odpovědi se
detektivem stává žák,
který vyhlásí pátrání po dalším slově.
5) Společné čtení
Čtení na straně 105-107. Žáci vyhledávají a přečtou větu/y.
• Kdy Michalka pozná, že jsou Vánoce za dveřmi?
• Co dělají Michalka s tatínkem na Štědrý den?
• Co celý den jedli a proč?
• Co si oblékli k večeři?
• Jaký měli stromeček?
• Jaké dostala Michalka dárky?
• Co vyrobila Michalka mamince k Vánocům?
• Co bylo na schránce?

• Co bylo v bílé obálce?
6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - skládání roztrhaného receptu na bramborový salát.
7) Shrnutí a závěr hodiny
Úkol č. 3 - hledání dvojic. Ke každému obrázku patří pouze jeden popis. Žáci jej musí najít
a spojit s obrázkem

Vánoce
v

v

v

v

v

v

á

á

á

á

á

á

n

n

n

n

n

n

o

o

o

o

o

o

c

c

c

c

c

c

e

e

e

e

e

e

Pracovní list: „Tak nádherné Vánoce“

1. Rozečítací slova
báječný

vystavovala

keramického

všelijaké

zarámovat

rozesmátou

převlečené

nacpané

hrozinek

vykrajování

formičkami

napnutým

nejkrásnějším

procházkách

třpytí

chumelenice

opravdickou

konvalinkou

nepropouští

rozčilený

2. Seřaď roztrhaný recept na bramborový salát.
1

Potřebné množství brambor vaříme v horké
2

vodě. Pak vodu vylijeme a brambory
3

necháme vystydnout. Vystydnuté brambory
4

Vše smícháme s majonézou
5

oloupeme a nakrájíme na malé kostičky.
6

Dále si najemno nakrájíme cibuli,
7

kyselé okurky a tři natvrdo uvařená vejce.
Důkladně vše promícháme a dochutíme.
a osolíme a opepříme.

8

9

3. Najdi a spoj, jaký popis se hodí k obrázku.

V zimě se musíme teple oblékat.

Na Vánoce zdobíme stromeček.

V zimě venku sněží.

V zimě jezdíme na saních.

V zimě můžeme lyžovat.

Každou adventní neděli zapalujeme svíčku na věnci.

V zimě děti rády staví sněhuláka.

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Martin začal kreslit“ (str. 113–118)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: popisování představ z četby, čtení s porozuměním
Čtenářské dovednosti: tiché čtení, soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, papírky, krabice, obrázek Národního divadla
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Každý žák si na papírky napíše, co ví o divadle, co ho napadne, když se řekne divadlo.
Všechny papírky se hodí do krabice, kde se důkladně zamíchají a krabici pak necháme kolovat.
Žáci postupně tahají papírky a nahlas je čtou. Učitel na tabuli nápady rychle zapisuje.
• V dnešní kapitole se dozvíme, kam Michalku vzala babička.
3) Vzorové čtení
Celý článek čte učitel.
4) Vytváření představ - hlasité čtení na straně 114 poslední odstavec až po slovo líbilo...
Úryvek čte učitel nahlas, žáci poslouchají. Jejich úkolem je soustředit se na své představy.
Učitel se po dočtení úryvku ptá na detaily.
• Jakou sis představila/la barvu sametu na křeslech v divadle?
• Jak podle tebe vypadal obrovský lustr v divadle?
Učitele zajímají i věci, které nebyly zmíněny.
• Představil si někdo, jak byly Michalka a babička oblečené do divadla?
• Viděl/la si jaká byla opona v divadle?
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - tabulka se smysly. Žáci si představí, že jsou v divadle a popisují prostor, jak ho
jednotlivými smysly vnímají. Je možné žákům ukázat obrázek Národního divadla. Pokud by si
nevěděli rady, učitel pomůže, nebo uvede příklad.
6) Diskuze
Diskutujeme s žáky, o tom, který ze smyslů se jim nejlépe popisoval, který nejhůře a proč.
7) Práce s pracovním listem
Úkol č. 2 - žáci si v pracovním listě tichým čtením přečtou tři krátké úryvky. Jen jeden se hodí
k obrázku. Texty jsou očíslované. Číslo správného textu zapíší žíci do čtverečku vedle obrázku.
8) Shrnutí a závěr hodiny

Pracovní list: „Martin začal kreslit“

1. Napiš, co sis při četbě představoval/la.

Zrak

Čich

Co jsi viděl - barvy, věci v prostoru,
postavy.

Co můžeš v divadle cítit.

Sluch

Pocit

Co můžeš v divadle slyšet.

Co můžeš v divadle zažít.

2. Přiřaď k obrázku správný text. Číslo správného textu napiš do
čtverečku vedle obrázku.

1. Maminka paní Hubertové zatelefonovala, poděkovala jí a pozvala k nám. Povídaly
si celé odpoledne a domluvily se, že spolu půjdou do kina. Určitě se skamarádily, to
se pozná.

2. A pak babička odjela. Pololetí je určitě horší než vysvědčení na konci roku!
Protože se první tři hodiny učíme a celou dobu musíme myslet na to, co bude. Až
čtvrtou hodinu se vysvědčení rozdá.

3. Babička u nás zůstala dva dny, povídala si s maminkou i se mnou, hrála si s
Martinem. A nakonec se mnou šla do divadla. Do národního. Už jsem tam byla, ale
pokaždé zapomenu, jaké je to nádherné. Jak se třpytí zlato a jak se leskne samet na
křeslech, když na ně svítí obrovský lustr.

Název knihy: Domov pro
Autor: Martina Drijverová

Marťany

Téma:
„Je jaro“ shrnutí knihy (str. 129–133)
Doporučený ročník: šestý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl – čtenářská gramotnost: řazení příběhu podle dějové posloupnosti, převyprávění kapitoly,
skládání věty ze slov
Čtenářské dovednosti: tiché čtení, soustředěný poslech
Pomůcky: kniha, pracovní list, rozstříhané věty na kartičkách (každá věta jinou barvou),
rozstříhaný stručný obsah knihy
Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace – rozstříhaná věta (otázka)
Skupině žáků dáme kartičky s rozstříhanou větou (otázkou), kdy na jedné kartičce je jen jedno
slovo. Pro každou skupinu je vhodné mít napsanou větu jinou barvou. Každý žák si ve skupině
vylosuje 1-2 slova, podle délky věty a položí je na lavici nápisem dolů.
Na povel učitele se žáci dané skupiny snaží sestavit větu se správným slovosledem (konec věty
žáci poznají podle otazníku). Hotová skupina se postaví popořadě před tabuli a každý žák drží
slova/ věty tak, aby šla správně za sebou. Nahlas se věta přečte a posoudí se správnost složení
věty. Učitel větu napíše na tabuli.
• Odpověď na složené otázky se dozvíme po přečtení dnešní kapitoly.
3) Převyprávění
Učitel pošle dva žáky za dveře a ostatním žákům ve třídě jednoduše převypráví obsah čtené
kapitoly. Pak zavolá prvního žáka, který byl za dveřmi. Někdo ze třídy převypráví příběh co
nejpřesněji, jak ho slyšel. Pak učitel zavolá druhého žáka, který čekal za dveřmi. Tomuto
žákovi příběh převypráví první žák, který byl za dveřmi.
4) Vzorové čtení
Vzorovým čtením se dozvíme, kolik se nám převyprávěním změnilo nebo dokonce ztratilo
informací. Celý článek přečte učitel.
Otázky k textu (otázky z motivace):
• Líbí se Michalce v novém domě?
• Našla si nové kamarády?
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1a – každý žák dostane rozstříhaný stručný obsah, o čem byla kniha. Úkolem žáka je
text správně poskládat tak, jak šel děj knihy za sebou a nalepit do svého pracovního listu.
Úkolu č. 1b – žáci vyhledávají v textu z předchozího úkolu správné odpovědi na otázky.

6) Převyprávění o čem byla kniha
Dokázal by někdo převyprávět, o čem kniha byla? Možno klást otázky:
• Čím celý příběh začal?
• Jak se jmenuje Michalky bratr?
• Co je na Martinovi zvláštního?
• Jak se jmenovala Michalky první kamarádka?
• Jak to s Lucií a Michalkou dopadlo?
• Jak to Michalce šlo v nové škole?
• Na jaké chodila kroužky?
• Našla si nakonec nějaké kamarády?
• Jak vše nakonec dopadlo?
7) Shrnutí a závěr hodiny

Pracovní list úkol č. 2 – kresba rodiny a rodinného domu

Zvykla si nakonec
Michalka v n ovém
domě?
Našla si Michalka
nějaké kamarády?

Obsah knihy:
Michala se s rodiči přestěhovala do klidnější části Prahy do starého domu po tetě Anežce.
Velice se těšila, že bude mít krásný domeček a svůj vlastní pokojíček.

Dům byl však starý a dlouho neudržovaný, takže se jí z počátku v domě příliš nelíbilo.
Rodiče však postupně začali dům dávat pěkně do pořádku.

Michalka začne chodit do nové školy, kde si zvyká na nové prostředí a spolužáky. To jí
dělá zpočátku obtíže. Ve škole ji to příliš nejde a s navázáním vztahů to také není žádná
sláva.

První kamarádkou se jí stává Lucie, ze které se ale nakonec vyklube pyšná holka.
Posmívá se totiž jejímu bráškovi Martinovi, který má Downovu chorobu. Michalka se s ní
přestane bavit.

Postupně se vše začne trochu zlepšovat. Michalka začne chodit na keramiku a řezbářství.
I dům už vypadá lépe. Je opravený, vymalovaný a uklizený. Nakonec si najde i nové
kamarády Janu a Honzu, který se jí velice líbí.

Ze šedého a zpočátku ošklivého domu se tak pro celou rodinu stává teplý domov.

Pracovní list: „Je jaro“ shrnutí knihy

1a. Poskládej text tak, jak jde děj knihy správně za sebou. Text nalep.

1b. V předchozím textu vyhledej odpovědi na otázky.

Přestěhovala se rodina do nového domu?

______________________________

Měla Michalka bratra nebo sestru?

____________________________________

Co je na jejím bratrovi zvláštního?

____________________________________

Jak to šlo Michalce ve škole?

____________________________________

Na jaké kroužky Michalka chodí?

____________________________________

Jak to dopadlo mezi Michalkou a Lucií?

______________________________

Jak se jmenují Michalčini skuteční kamarádi? ______________________________
Zvykla si Michalka nakonec v novém domě?

______________________________

2. Namaluj, jak si představuješ Michalčinu rodinu a jejich dům.

