9. ročník
Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Témata:
1.

Co si vyprávěli staří Řekové – úvod ke knize (str. 4)

2.

Prométheus (str. 6)

3.

Herakles (str. 14)

4.

O strašné hydře a božské lani (str. 16)

5.

Daidalos a Ikaros (str. 24)

6.

Orfeus a Eurydika (str. 34)

7.

Paris a tři bohyně (str. 36)

8.

Proč Řekové vyhlásili válku Trojanům (str. 38)

9.

Achilles a Hektor (str. 40)

10.

O trojském koni (str. 42)

11.

Odysseus na ostrově Kyklopů, Odysseova dobrodružství na moři, Odysseův návrat
domů (str. 44 – 48)

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Co si vyprávěli staří Řekové – úvod ke knize“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl – čtenářská gramotnost: získání informací z textu, interpretace; vyhledávání informací
souvisejících, rozlišit pověst od báje
Čtenářské dovednosti: tiché čtení s porozuměním, soustředěný poslech, hlasité výrazné čtení
Pomůcky: pracovní list, obrázek bohů (text pro vyhledávání na druhé straně), kniha, zvýrazňovač
(pastelka), psací potřeby

Metodický postup:
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Rozhovor a práce s pracovním listem.
a) Kde se děj bájí odehrává
PL úkol č. 1 – vyhledat v 1. odstavci textu a doplnit, možno pracovat společně.
b) Kdy se děj bájí odehrává (co si pamatujeme z učiva Dějepisu o starověkém Řecku)
PL úkol č. 2 - časová osa – vyznačit barevně období starověkého Řecka. Na časové ose si
ukážeme důležité milníky lidského vývoje, můžeme srovnat rychlost vývoje před a po
narození Krista.
3) Vyvození pojmů – báje, pověst
Učitel žákům přečte:
V bájích jsou dávné představy lidí o světě, jeho vzniku, o životě bohů, o přírodních jevech,
které si dávní lidé neuměli vysvětlit. V bájích se také vypráví o pozemském a posmrtném
životě lidí. V pověstech se také vypráví o minulosti. Události, osoby nebo místo většinou
bývají skutečné, ale doplněné o nadpřirozené prvky.
Žáci zkouší svými slovy vyjádřit rozdíl mezi bájí a pověstí.
4) Vzorové čtení.
1. a 2. odstavec přečte učitel. 3. odstavec čtou lepší čtenáři. Závěr dočte učitel.
5) Individualizovaná výuka
a) Lepší čtenáři: samostatná práce s PL úkol č. 3 – ke jménům bohů vyhledat, co měli na
starosti a doplnit.
Slabší čtenáři: společná práce s učitelkou – příprava na čtení PL úkol č. 4 – rozečítací
slova, nácvik, slova mohou být i na tabuli, opakované společné čtení.
b) Lepší čtenáři – společná práce s učitelkou - kontrola, žáci přečtou, co napsali.
Slabší čtenáři – samostatná práce – vyhledají v textu a napíší, do pracovního listu, co jsou
Delfy a Olymp – úkol č. 5.

6) Shrnutí, závěr hodiny
2. hodina
1) Ověřování zapamatování textu.
O čem jsme četli minulou hodinu? (Řízený rozhovor.)
2) Skupinová práce
Obrázek bohů – žáci pracují ve dvojicích, píší k postavám jejich jména podle textu na druhé
straně (Hermes v textu není, řekneme si a později vyhledáme na obrázku v knize).
3) Interpretace textu
Společné čtení a následné vyprávění po odstavcích – 2. odstavec jen stručně.
4) Vyhledávání v textu
Žáci vyhledávají v textu a vysvětlují pojmy – vodojemy, přinášet oběti, lyra, věštírna
5) Shrnutí a závěr:
(Vzhledem k tomu, že celá kapitola je pojatá jako úvod ke knize i závěr je zaměřen jako
motivace ke čtení celé knihy).
Žáci mají za úkol přečíst si, jak podle starých Řeků vypadalo podsvětí.
Odpoví písemně na otázky – PL úkol č. 6.

Napiš k řeckým bohům jejich jméno.

Staré řecké báje a pověsti, převyprávěla J. Eislerová, ilustrace A. Šplíchal,Fragment 2010

Text na 2. stranu obrázku s bohy
Nejváženější z bohů sídlili podle bájí na posvátné hoře Olympu. Každý
z nich řídil některou oblast přírody nebo lidského života. Jejich nejvyšším
vládcem byl bůh hromu a blesků Zeus. Byl spravedlivým vládcem,
ochraňoval poctivost a čestnost. Měl dvě nádoby, z nichž lidem
přiděloval podle zásluh dobro nebo zlo. Jeho manželka, bohyně Héra,
byla ochránkyní manželství a rodiny. Zeus si jí vážil a často se s ní radil.
Někdy se pohádali, a to se pak země otřásala hromy a blesky. Diův bratr
Poseidon se stal vládcem moří a další bratr Hádes vládl říši mrtvých –
podsvětí. Řeckých bohů bylo mnoho: na Olympu žili jen ti nejváženější.
Pallas Athéna, bohyně moudrosti, řemesel a vítězné války, často
pomáhala a radila řeckým hrdinům. Kam vstoupil bůh světla a krásy
Apollón, tam přinášel radost. Hrál na zlatou lyru, byl výborným
lukostřelcem a jeho věštírna v Delfách lidem odhalovala osud. Krásná
Artemis byla bohyní přírody a lovu. Afrodita, bohyně krásy a lásky, měla
moc zasahovat do lidských osudů: koho její syn Erós zasáhl svým
šípem, zamiloval se a lásce obětoval všechno. Sluneční bůh Hélios
denně projížděl po obloze na svém ohnivém voze, Dionýsos, bůh vína a
veselé zábavy rád pobýval mezi lidmi.

pracovní list:

Co si vyprávěli staří Řekové

1) Víš kde leží Řecko?
Doplň podle knihy.
Řecko leží na _______ Evropy, na _________________poloostrově a okolních ____________

Ve větší mapě najdi Řecko (mapka vpravo) a označ ho.

2) Staří Řekové žili 1000 před naším letopočtem (př. n. l.) – 350 n. l.
Na časové ose vyznač období, ve kterém žili staří Řekové.

3) Vyhledej a napiš, co měli bohové na starosti.
Zeus ___________________________________________________________
Héra ___________________________________________________________
Hélios __________________________________________________________
Erós ___________________________________________________________
Athéna _________________________________________________________
Afrodita _________________________________________________________
Apollón _________________________________________________________
Hádes __________________________________________________________
Artemis _________________________________________________________
Dionýsos ________________________________________________________
Poseidon ________________________________________________________

4) Nacvičuj čtení.
samostatným státem

se strašnými netvory

na nebezpečných cestách

spravedlivým

rozhněvali

nejvážnější

lukostřelcem

5) Najdi v textu a doplň.
věštírna v Delfách lidem ______________________________________
sídlili podle bájí na ___________________________________ Olympu

6) Najdi na straně 34 a 35 jak vypadalo podsvětí a odpověz na otázky.
Kdo vládl v podsvětí? _______________________________________________________
Jak se jmenuje řeka v podsvětí?_______________________________________________
Napiš jméno převozníka._____________________________________________________
Kdo hlídal vchod do říše stínů ________________________________________________
Proč se dával zemřelým ve starověkém Řecku do ruky peníz?_______________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Prométheus“ (str. 6, 7)
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání v textu, odpovědi na otázky, posouzení chování
a vlastností postav, vyhledání hlavních postav
Čtenářské dovednosti: hlasité výrazné čtení, tiché čtení s porozuměním, čtení obtížných slov a
předložkových vazeb
Pomůcky a potřeby: pracovní list Prométheus, kniha, psací potřeby, prázdné proužky
papíru k úvodní aktivitě, tabule – příprava k úkolu č. 2 (2. sloupec) v pracovním listu
Metodický postup
1. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
a) Připomeneme si knihu, kterou jsme začali číst:
• O čem jsme četli? (Učitel žáky dovede ke shrnutí, že jsme četli o řeckých bozích.)
• Rychlá soutěž (můžeme pracovat ve dvojicích) – žáci píší na lístky jména bohů, které si
zapamatovali – vyhodnocení (kdo si pamatoval nejvíc, můžeme hodnotit také, kdo napsal
jména správně).
b) Učitel vypráví žákům, že podle bájí byli ještě před bohy, o kterých jsme četli minule, starší
bohové, kteří se jmenovali Titáni. Jeden z nich se jmenoval Prométheus a o něm budeme číst.
3) Vzorové čtení
Učitelka a vybraní dobří čtenáři čtou od začátku až do konce 1. odstavce na str. 7 (poslední věta –
„Tak vrátil lidem oheň.“)
4) Tiché čtení porozuměním
• Strana 7 (od 2. odstavce) dočtou všichni žáci potichu.
• Žáci vyprávějí, jak se příběh vyvíjel a jak skončil.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1. a) Žáci vyhledají všechny postavy a vypíší je na řádek.
Úkol č. 1. b) Žáci vyberou, které postavy jsou hlavní (Prométheus, Zeus, Herakles) a každé jméno
napíší zvlášť na začátek řádku (příprava pro společnou práci).

6) Diskuse
Učitel vede žáky k posouzení chování hlavních postav. Hodnotíme jak se chovají, jak reagují na
vzniklé situace, jestli se mohli zachovat jinak, co jejich chování ovlivnilo (proč se tak chovají).
Žáci se zkoušejí vžít do situace postavy a říkají, jak by se chovali oni a proč.
Společně s učitelem formulují vlastnosti jednotlivých postav a dopíší je do pracovního listu (úkol
č. 1. b) vedle jmen hlavních postav.
Zároveň posoudíme, které postavy jsou záporné, které kladné – pracovní list (úkol č. 1. c). Žáci by
měli zdůvodnit, proč si to myslí.
7) Shrnutí, závěr hodiny
2. hodina
1) Přípravné čtení a společné čtení - skupiny slabších čtenářů a lepších čtenářů
Slabší čtenáři společně s učitelem se připravují na hlasité čtení
a) čtou rozečítací slova – pracovní list (úkol č. 2., 1. sloupec)
b) společně hlasitě čtou celou kapitolu nebo vybrané úryvky.
Lepší čtenáři pracují s pracovním listem (úkol č. 2, 2. sloupec). Podle textu doplňují do slovních
spojení (učitel může napovědět, že hledají pouze na straně 7).
Podle svého pracovního list doplní na tabuli do stejných slovních spojení (příprava na otočené
tabuli)
2) Práce s textem
Lepší čtenáři otočí tabuli a ukáží, co doplnili do slovních spojení. Slabší čtenáři si dopisují do
svého pracovního listu podle tabule. Vždy, když doplní, vyhledají slovní spojení v textu kapitoly,
přivolají učitele a nahlas mu přečtou celou větu nebo souvětí. Lepší čtenáři pomáhají slabším
s vyhledáváním.
3) Společné čtení
Žáci čtou opakovaně celou kapitolu. Učitel je střídá po větách. Důraz je kladen na výrazné čtení.
4) Diskuze
• Proč musel být Zeus přísný?
• Byl trest zmírněn? Udělal bys to také?
• Vyhledej pasáže, ve kterých se píše o trestu, který uložil Zeus Prométheovi. Posuď, který byl
mírnější.
5) Závěr, shrnutí hodiny

pracovní list: Prométheus

1. Vyhledej v textu a napiš:
a) Jména všech postav, které se v textu vyskytují.
…………………………………………………………………………………………
b) Na začátek každého řádku jméno jedné z hlavních postav.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
c) Dej do kroužku postavy, které jsou kladné.

2. Nacvičuj čtení.
nesmrtelní

z kavkazské …………………..

Hefaistos

………………

s kamenem

vnitřnosti

.........................

v okamžiku

rozzlobil se

do duté ………………………..

rozhněval

………………. pro Prométhea

Herakles

se ………………… na Olymp

nepozorovaně

k božskému …………………..

vysvobození

na strmou ……………………..

přikovaného

…………………… na svobodě

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Herakles“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodiny
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání odpovědí v textu, odpovědi na otázky, posouzení chování
a vlastností postav
Čtenářské dovednosti: hlasité výrazné čtení, tiché čtení s porozuměním
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, PL Prométheus, PL Herakles, rozstříhaný text (vzadu
očíslovaný), proužky papíru s otázkami (vzadu očíslované shodně s příslušným textem)
Metodický postup
1. hodina
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Pracovní list Prométheus
Žáci si přečtou postavy z úkolu č. 2 a.
Mají vybrat osobu, která zachránila přikovaného Prométhea.
• Byl Herakles kladná či záporná postava?
• Co si o něm ještě pamatujete?
Dnes budeme číst o jeho dalších činech.
3) Tiché čtení s porozuměním
Žáci dostanou nastříhané části textu do dvojice (dvojice dostane jeden text). Vzájemně si text
polohlasně čtou (jeden čte, druhý kontroluje správnost).
Mezitím učitel připraví otázky na proužcích papíru.
Kdo byli otec a matka Herakla? Jak se poznalo, že má malý Herakles velkou sílu? Co se Herakles
učil a co zlého udělal? Jaký trest Herakla stihl? Co zařídila bohyně Héra? Jaký byl první úkol od
krále Eurysthea? Jak Herakles uložený úkol vykonal?
Až žáci dočtou, učitel vždy přečte otázku a žáci musí přiložit text, který na otázku odpovídá.
Postupně tak společně složí celý příběh. Kontrola – na zadní straně úryvků jsou čísla 1 – 6. Žáci si
sami zkontrolují otočením.
4) Společné čtení
Čteme z knihy, učitel vyvolává žáky podle toho, který odstavec si připravovali.

2. hodina
1) Seznámení s cílem
2) Společná práce – pracovní list
Úkol č. 1 ˗ žáci společně s učitelem zhodnotí postavu Eurysthea, zakroužkují vlastnosti,
které ho charakterizují
Úkol č. 2 – žáci vyhledají v textu a zapíší, co si myslel Herakles o Eurystheovi
Úkol č. 3 – odpovědi na otázky. Pokud neumí odpovědět sami, vyhledají odpověď v textu a
napíší.
Úkol č. 4 ˗ nakreslit obrázek (nějaký Heraklův čin, druhá strana pracovního listu)
3) Závěr, shrnutí hodiny

Královně Alkméně se narodil chlapec Herakles. Když poprvé zaplakal v kolébce, nevěděl
nikdo, jaký ho čeká osud. Věděl to jen Zeus, jeho pravý otec. „Dnes se narodil největší
řecký hrdina,“ chlubil se na Olympu ostatním bohům. Diova manželka, bohyně Héra,
začala proto chlapce nenávidět a po celý život mu kladla do cesty všelijaké překážky a
nástrahy.
Herakles měl už jako dítě velkou sílu. Když Héra poslala k jeho kolébce dva hady,
popadl každého jednou rukou a zardousil je.
Chlapec dostal výbornou výchovu a vzdělání. Učil se zacházet s mečem, lukem a
oštěpem a řídit válečný vůz s rychlými koňmi. Měl výborné učitele zápasu a
bojového umění, ale i básnictví, zpěvu a hry na lyru. Rychle se učil a brzy předčil ve
všech dovednostech i dospělé muže.
Měl však prudkou, výbušnou povahu. Jednou se přihodilo něco, čeho celý život
litoval. Když mu učitel hry na lyru vytýkal chyby, ve vzteku ho udeřil nástrojem do
hlavy. Starý muž padl mrtev k zemi.
„Půjdeš za trest do hor pomáhat pastevcům,“ rozhodl Heraklův nevlastní otec, král
Amfytrion. V horách se Heraklovi zalíbilo a zůstal tam až do osmnácti let, kdy se
z něho stal krásný a silný mladý muž. Získal obdiv ostatních pastevců, když zabil
těžkým kyjem lva, který hubil dobytek. Od té doby se oblékal do lví kůže.

Herakles se měl stát králem ve městě Mykénách, ale bohyně Héra zařídila, že korunu
získal jeho bratranec Eurystheus. Herakles mu měl sloužit a vykonat deset prací,
které určí. Eurystheus se chtěl Herakla zbavit a vymýšlel pro něho úkoly, při nichž by
přišel o život. Na to spoléhala i Héra.
Brzy povolal Eurysheus Herakla do Mykén, aby mu mohl uložit první práci. Když
Herakles přišel do paláce, řekl Eurystheus: „Je nejvyšší čas, abys zbavil náš kraj
ukrutného škůdce. Za hradbami města Nemey žije v jeskyni obrovský lev. Zabíjí nejen
dobytek, ale i mnoho pocestných se stalo jeho kořistí. Jdi a přines mi jeho kůži.“
Herakles se ihned vydal na cestu. Vzal s sebou svůj těžký kyj, luk a šípy. Když našel lví
jeskyni, ukryl se nedaleko a čekal. Náhle se ozval hrozivý řev a objevil se lev velký jako
kůň, s obrovskými zuby a drápy. Herakles vystřelil šíp, ale ten jen sklouzl po lví srsti.
Bylo jasné, že lev je nezranitelný. Pak Herakles udeřil vší silou šelmu kyjem. Po strašné
ráně do hlavy se lev jen trochu otřásl. Herakles si už nevěděl rady, a proto se vrhl na lva
holýma rukama. Pevně tiskl jeho hrdlo, lev se zmítal, bránil se drápy a zuby, ale nakonec
silákovi podlehl. Herakles vzal mrtvé zvíře na ramena a nesl ho do Eurystheova paláce.
Když král lva spatřil, ukryl se v hrůze do velkého sudu. „Okamžitě tu příšeru odnes pryč,
nechci ji vidět,“ ječel ze sudu. Cestou z paláce si Herakles pomyslel: „Jak je těžké sloužit
zbabělému hlupákovi!“

Kdo byli otec a matka Herakla? Jak se poznalo, že má malý Herakles
velkou sílu?

Co se Herakles učil a co zlého udělal?

Jaký trest Herakla stihl?

Co zařídila bohyně Héra?

Jaký byl první úkol od krále Eurysthea?

Jak Herakles uložený úkol vykonal?

pracovní list: Herakles

1) Zakroužkuj vlastnosti, které se hodí ke králi Eurystheovi
laskavost, výbušnost, zlomyslnost, přejícnost, úkladnost, nebojácnost, hloupost,
zbabělost, dobrosrdečnost, udatnost

2) Co si myslel Herakles o Eurystheovi? Vyhledej v textu a napiš:
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3) Odpověz na otázky (jestli si nepamatuješ, hledej v knize):
Kdo byl otec a matka Herakla? ……………………………………………………….
Kdo Herakla nenáviděl? ……………………………………………………………….
Jak se poznalo, že má malý Herakles velkou sílu? ..............................................
…………………………………………………………………………………………….
Co Herakles zlého udělal? …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
Jaký trest Herakla stihl? ……………………………………………………………….
Ve kterém městě měl být Herakles králem? …………………………………………
Jaký byl první úkol od krále Eurysthea? ……………………………………………..
Jak Herakles zabil lva? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„O strašné hydře a božské lani“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání odpovědí v textu, myšlenková mapa
Čtenářské dovednosti: skupinové čtení
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, PL O strašné hydře a božské lani, pastelky
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Učitel klade otázky:
• Kdo byl Herakles?
• Čím byl výjimečný?
• Jaký úkol dostal od Eurysthea?
• Jak daný úkol splnil?
Dnes se dozvíme o dalších činech Herakla.
3) Čtení ve skupinách
Skupiny po čtyřech – žáci čtou polohlasně po větách, navzájem se kontrolují.
Učitel skupiny kontroluje a v případě zpoždění nechá číst lepšího čtenáře delší úsek.
4) Odpovědi na otázky
Učitel klade otázky, žáci na ně odpovídají pouze ústně.
• Co poradila Pallas Athéna Heraklovi?
• Koho poslala Héra na pomoc hydře?
• Proč Eurystheus neuznal usmrcení Hydry?
• Jaký další úkol dostal Herakles od Eurysthea?
5) Práce s pracovním listem - vyhledávání informací v textu
Úkol č. 1 a) – Žáci doplní k vlastním jménům informace o nich.
Úkol č. 1 b) – Napiš, jak vypadala hydra.
Úkol č. 1 c) – Napiš, jak vypadala laň.
Úkol č. 1 d) – Kolikátá hlava byla nesmrtelná? Žáci musí odpovědět číslovkou.

6) Myšlenková mapa (samostatná nebo skupinová práce)
Na druhou stranu pracovního listu žáci vytvoří myšlenkovou mapu. Do připravených oválů
zapíší všechny osoby a zvířata (Herakles, Ioláos, Eurystheus, Héra, Pallas Athéna, Artemis,
hydra, laň, krab). Spojí je čarou, mají-li spolu nějaký vztah. Je-li vztah kladný, bude čára
zelená, je-li vztah záporný, bude čára modrá. K čarám mohou připsat pojmenování vztahu
(př.: Héra x Herakles nenávist, krab x hydra pomocník, Artemis x laň ochránkyně apod.)
7) Shrnutí, závěr hodiny

pracovní list: O

strašné hydře a božské lani

1. a) Kdo nebo co to je? (Nevíš-li, hledej v textu)
Lerna _____________________

Ioláos ___________________________

Pallas Athéna ______________

Héra ____________________________

Eurysheus _________________

Artemis _________________________

b) Napiš, jak vypadala hydra.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

c) Napiš, jak vypadala laň.
_______________________________________________________________

d) Kolikátá hlava hydry byla nesmrtelná? Vyjádři číslovkou ________________

2) Myšlenková mapa
Do oválů vypiš všechny osoby a zvířata. Potom spoj ty, které spolu souvisí.
Kladný vztah vyznač zeleně, záporný modře.

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Daidalos a Ikaros“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace v textu, vyhledávání odpovědí v textu, vyprávění vlastními
slovy
Čtenářské dovednosti: párové čtení, tiché čtení s porozuměním
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, barevná pastelka, PL Daidalos a Ikaros
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Žáci mají za úkol sami zjistit, kdo byl Daidalos, o kterém dnes budou číst.
Přečtou si potichu první odstavec (str. 24).
Po přečtení učitel klade otázky:
• Kdo byl Daidalos?
• Kdo byl Talos?
• Co vynalezli?
• Co udělal Daidalos?
3) Párové čtení
Žáci dostanou přidělené další odstavce pověsti a čtou ve dvojích (učitel je má předem sestavené
tak, aby byl v každé dvojici lepší a slabší čtenář).
Žáci čtou odstavec po větách. Začíná lepší čtenář; když čte slabší čtenář, lepší ho opravuje.
4) Vypravování děje
Každá dvojice vypráví obsah svého odstavce svými slovy.
5) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 – Žáci ve větách vyhledávají, slova, která jsou opačná než v originálu. Slovo
barevně podtrhnou a na řádek za větou napíší správné.
Úkol č. 2 – Žáci ve větách vyhledávají „vetřelce“ (slovo, které je navíc) a barevně ho označí.
Úkol č. 3 – Společná diskuse nad otázkami. Sedm divů světa je možné hledat na internetu.
6) Závěr, shrnutí hodiny

pracovní list:

Daidalos a Ikaros

1) Najdi ve větě slovo, které je jiné než v textu v knize. Slovo podtrhni a napiš ho
na řádek za větou.
Krétský král Minos nešikovného řemeslníka přijal do svých služeb.
Králova manželka porodila podivného tvora – člověka s koňskou hlavou –
Minotaura.
Král se velmi rozhněval, ale nedokázal zabít příšeru, která vlastně za nic nemohla.
Požádal slavného vynálezce Daidala, aby postavil pro Minotaura palác, v němž ho
nikdo nenajde a ani on se nedostane ven.
Daidalos vymyslel a vybudoval v hlavním městě Knossu zahradu – bludiště, které
se skládalo z mnoha spletitých podzemních chodeb.
Uprostřed žil Dinosaurus.

2) Najdi slovo „vetřelce“, které do věty nepatří a zakroužkuj ho.
Král Minos byl s Daidalovou prací velmi dobře spokojen, vždyť labyrint se mohl
směle rovnat divům světa.
V paprscích poledního slunce začal tát vosk na Ikarových křídlech a pírka orla se
jedno za druhým snášela do moře.
Vylovil z moře mrtvého syna a pohřbil jej na nedalekém zeleném ostrově, kterému
se dodnes říká Ikarie.

3) Otázky pro chytré hlavičky
Znáš sedm divů světa? Ve skutečnosti by vosk na křídlech netál, víš proč?
Možná, že byla smrt syna Ikara trest od bohů. Vysvětlíš proč?

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Orfeus a Eurydika“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: tvoření otázek, vyhledávání vět k obrázkům
Čtenářské dovednosti: výrazné hlasité čtení, čtení s porozuměním
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, PL Orfeus a Eurydika
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Vzpomeneme si na první kapitolu, tam jsme si povídali o podsvětí. Co si z toho pamatujete?
(Můžeme případně dát žákům pracovní listy Co si vyprávěli staří Řekové, ve kterých to mají
napsané a žáci si to v nich vyhledají.)
3) Přípravné čtení
Rozečítací slova – vlastní jména, která se v textu vyskytují – pracovní list úkol č. 1.
Několikrát je společně přečteme a vysvětlíme si jejich význam.
4) Hlasité čtení
Čtou všichni žáci, učitel řídí délku čtení úseku podle vyspělosti čtenářů (přečte se celá pověst).
5) Tvoření otázek
Pracovní list úkol č. 2 – K větám utvoř nejméně tři otázky (žáci mohou pracovat ve skupinách).
6) Přiřazování textu k obrázkům
Pracovní list úkol č. 3 – žáci pracují samostatně, přečtou si text v bublinách a spojí s obrázkem, ke
kterému patří. Společná kontrola – diskuze.
Vybarvení ilustrací
7) Shrnutí, závěr hodiny

Pracovní list: Orfeus

a Eurydika

1. Rozečítací slova

Orfeus, Eurydika, Apollon, Argonauti, Persefona, Hádes, Cháron, Styx,
Kerberos

2. Utvoř alespoň tři otázky ke každé větě.
Vypraví se do podsvětí a bude prosit jeho vládce, boha Háda, aby mu dovolil
Eurydiku odvést zpět mezi živé lidi.

Konečně vstoupil do velké místnosti, kde seděl na trůnu bůh Hádes a jeho
manželka Persefona.

3. Který text patří k obrázku? Spoj čarou.

Potkával mnoho stínů mrtvých a těšilo ho, že jeho zpěv
přinesl alespoň na chvíli radost do smutné podsvětní říše.
Konečně vstoupil do velké místnosti, kde seděl na trůnu
Bůh Hádes a jeho manželka Persefona.

U vchodu do říše stínů ne něj
štěkal trojhlavý pes Kerberos,
ale když slyšel Orfeův zpěv, utišil se.
Orfeus po celou cestu hrál a zpíval.

Do podsvětí měl každý smrtelník volný přístup,
ale zpět nepustil přísný bůh Hádes nikoho.
Orfeus to věděl, ale nezaváhal ani na chvilku.
Zaplatil peníz převozníku Cháronovi a přeplavil se
přes podzemní přes podzemní řeku Styx.

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Paris a tři bohyně“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: tiché čtení s porozuměním, hlasité výrazné čtení
Čtenářské dovednosti: čtení víceslabičných slov ve slovních spojeních
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, pastelky, PL Paris a tři bohyně
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Učitel položí otázku:
• Jak se říká době, ve které se odehrávají pověsti z knihy.
Žáci mají za úkol vyhledat na internetu, co byla Troja v době starověkého Řecka.
• Troje budeme číst několik dalších pověstí.
3) Tiché čtení s porozuměním
Žáci si potichu přečtou první dva odstavce.
Jsou v článku tyto informace? – pracovní list úkol č. 1 – Žáci označí ano nebo ne. Společně si
zkontrolují.
4) Příprava na hlasité čtení
Rozečítací slova pracovní list úkol č. 2 – Společné čtení slovních spojení, dbáme na správné
vázání.
Může číst nejprve dobrý čtenář, pak zkoušejí slabší čtenáři.
5) Hlasité čtení
Společně dočteme celou pověst, dbáme na výrazné čtení.
6) Práce s pracovním listem
Úkol č. 3 – Žáci pracují samostatně, přečtou si jména a zakroužkují ta, se kterými se setkali
poprvé.
Žáci mohou vyhledávat v textu slovní spojení (viz rozečítací slova) a vždy přečíst celou větu
7) Shrnutí . závěr hodiny

pracovní list: Paris

a tři bohyně

1) Jsou věty pravdivé? Označ ano nebo ne.

Před mnoha staletími se na břehu Egyptského moře rozkládalo velké
město.
ano – ne
Tamější král Priamos a jeho žena Hekabe měli mnoho dcer. ano – ne
Když se jim měl narodit nejstarší syn Paris, Hekabe měla sen o hořící
pochodni.
ano – ne
Chlapec, který se ti narodí, způsobí, že Troja bude zničena. ano – ne
Nechali ho odnést do lesů na horu Idu.

ano – ne

Když chlapec vyrostl v krásného a silného mladého muže, stal se
jedním z nich.
ano – ne

2) Přečti správně.

nejkrásnější bohyni

nejmoudřejším mužem světa

ve velkých rozpacích

nejkrásnější žena na světě

začali Parida přemlouvat

nejbohatším mužem světa

podal překvapenému mladíkovi

3) Posuď, která nová jména se v textu objevují (zakroužkuj je).

Afrodita, Priamos, Zeus, Eris, Okean, Hekabe, Pallas Athéna, Ida,
Hermes, Pélea, Paris, Helena, Meneláos, Héra, Troja

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Proč Řekové vyhlásili válku Trojanům“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání v textu, doplnění chybějících částí textu, porozumění
obsahu - odpovědi na otázky
Čtenářské dovednosti: výrazné hlasité čtení delších souvětí, tiché čtení s porozuměním
Pomůcky a potřeby: pracovní list, kniha, psací potřeby, pastelky, slovník, úryvek textu pro
kontrolu úkolu č. 2 v pracovním listu
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Učitel položí žákům otázku, jestli ví, co je Troja (žáci pravděpodobně znají stejnojmenný film).
Pokud neznají, učitel řekne sám.
3) Společné čtení
Čtou dobří čtenáři, mohou číst i slabší, ale učitelka vybírá kratší celky, případně čtou jen věty.
Čteme od začátku až do konce prvního odstavce na straně 39.
4) Práce s pracovním listem
Úkol č. 1 - Žáci vyhledávají vlastní jména, píší je na řádky, barevně vyznačí jména, se kterými se
v knize ještě nesetkali. Kontrola hned po ukončení úkolu.
5) Poslech
Učitel přečte 2. odstavec na straně 39.
6) Práce s pracovním listem (žáci mohou pracovat ve dvojici)
Žáci doplňují podle poslechu do vět slova.
Kontrola – žáci dostanou úplný text a mají si sami (případně jinému spolužákovi) najít, kolikrát
doplnili správné slovo. Vyhodnotíme, kdo si zapamatoval nejvíce, uznáme i slovo stejného
významu.
7) Tiché čtení s porozuměním
Tiché čtení posledního odstavce. Kontrola porozumění – odpovědi na otázky PL úkol č. 3
8) Závěr, shrnutí hodiny

pracovní list: Proč

Řekové vyhlásili válku Trojanům

1) Vyhledej v textu, který jsme přečetli, vlastní jména a napiš je:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Vyznač barevně jména, se kterými jsme se ještě v knize nesetkali.

2) Doplň do vět slova, podle poslechu.
Meneláos přísahal strašlivou ____________ Paridovi i celé Troji. Paridův čin byl
považován za ___________ celé země. Král Meneláos odjel do Mykén za svým
starším bratrem,________ Agamemnonem. Meneláos chtěl, aby mu Agamemnon
pomohl shromáždit vojska proti Troji a byl hlavním ____________ . Nejprve vyslali
do Troji _____________ vedené králem Odyseem. Odyseus byl znám jako chytrý
____________ . Měl požádat krále Priama, aby Helenu____________ manželovi.

3) Odpověz na otázky (můžeš napsat číslici)
Kolik lodí vyplulo proti Troji? ________________________________________
Jak dlouho trvala trojská válka? ______________________________________
Kolik řeckých vojáků bylo připraveno k boji _____________________________

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„Achilles a Hektor“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vybírání správné odpovědi, vyhledávání v textu, posouzení chování
postav
Čtenářské dovednosti: párové čtení, výrazné hlasité čtení, tiché čtení
Pomůcky a potřeby: pracovní list, kniha, psací potřeby
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Učitel pokládá otázky pro připomenutí děje minulé kapitoly.
Například:
• Proč došlo k trojské válce?
• Proč se zamiloval Paris do Heleny?
• Jak velké bylo řecké vojsko?
Pokud si žáci nepamatují, mohou si rychle vyhledat v předchozí kapitole.
3) Párové čtení (2 první odstavce)
Učitelka posadí ve třídě dvojice tak, aby se nerušily. Žáci čtou zároveň ve dvojici polohlasně (třetí
odstavec končí: … a dobyl mnoho měst v okolí Troje).
4) Práce s pracovním listem
a) Vyhledávání v textu – žáci najdou a vypíší jména postav, se kterými se ještě nesetkali a
k nim připíší, jací byli – PL úkol č. 1 a), b)
b) Výběr správné odpovědi – PL úkol č. 2
5) Společné čtení (pokračujeme od třetího odstavce)
Text rozdělíme do dvou částí a po společném přečtení jednotlivých částí odpovídáme na návodné
otázky (text je poměrně obtížný, cílem je zjistit, zda žáci rozumí, případně vysvětlit)
Příklady otázek:
• Proč se vedlo v boji více Trojanům než Řekům?
• Kdo se s kým nepohodl?
• Kdo byl přítel Achilla?
• Co udělal Patroklos?
• Co udělal Hektor?

•
•
•
•

Koho vyzval Achilles k boji?
Proč Hektor nejprve oběhl hradby?
Jakou smrtí skonal Hektor?
Jak bylo naloženo s jeho tělem?

6) Tiché čtení
Žáci dočtou poslední kapitolu (začátek: V noci navštívil Achilla …)
Převypráví, o čem četli a posoudí, jak se zachoval Achilles a jak se zachoval Priamos.
Vedeme žáky k úctě k mrtvým – vysvětlíme.
7) Závěr, shrnutí hodiny

Pracovní list:

Achilles a Hektor

1. Vyhledej v textu a napiš:
a) Do 1. sloupce jména všech postav, které se v textu ještě nevyskytly.
…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

b) Do 2.sloupce doplň, kdo a jací byli.

2. Zakroužkuj správnou odpověď.
Kdo velel trojské armádě?

a) Moudrý Odysseus.
b) Čestný Diomedes.
c) Paridův bratr Hektor.

Proč byl Achilles nezranitelný?

a) Matka Achilla vykoupala v řece Stugy.
b) Matka ponořila Achilla do řeky Stygu.
c) Matka vhodila Achilla do řeky Stygu.

Která část Achillova těla byla nezranitelná?

a) koleno
b) lýtko
c) pata

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

Téma:
„O trojském koni“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 1 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání odpovědí v textu, luštění tajenky, převyprávění části
příběhu
Čtenářské dovednosti: výrazné hlasité čtení, tiché čtení s porozuměním
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, pracovní list
Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Ukázka obrázků v knize – žáci mají za úkol vymyslet, o čem by příběh mohl být.
3) Společné čtení
Žáci čtou výrazně první tři odstavce (konec: … tak zahynul slavný řecký hrdina.)
4) Převyprávění přečteného textu
Společné vyprávění, učitel vyvolává jednotlivé žáky. Současně je třeba vysvětlit, že děj v prvním
odstavci se odehrál, ještě před smrtí Hektora.
5) Práce s pracovním listem
PL úkol č. 1 – odpovědi na otázky (odpovědi jsou jména z přečteného úryvku).
6) Poslech
Učitel přečte čtvrtý odstavec, žáci poslouchají.
• Jakou lest Odysseus vymyslel?
Učitel položí otázku jen jako motivaci k dočtení kapitoly. Žáci na ni odpoví až po přečtení, viz
bod 7.
7) Tiché čtení s porozuměním
Žáci potichu dočtou celou kapitolu.
Odpoví na otázku, viz bod 6.
8) Luštění tajenky
Pracovní list, úkol č. 2 - žáci vyhledají v tabulce písmena podle šifry a doplní je na řádek. Tajenka
je Paridův šíp zasáhl Achillovu patu.
9) Shrnutí, závěr hodiny
Hodnocení chování postav.

pracovní list: O trojském koni

1) Odpověz na otázky.
Kdo vyzval Parida na souboj

…………………………………..

Kdo zachránil Parida?

…………………………………..

Kdo se opět postavil do čela řecké armády? ……………………....
Kdo pomohl Paridovi zabít Achilla?

……………………………….

2) Vylušti tajenku. Podle šifry najdi písmena a doplň je na řádek.
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A2 C3 E2 F5 G4 A6 B1 G1 C6 D4 E4 E5 E3 C4 C1 B6 G6 F1 F5 A3 A3 F3 B5 G2 D6 E1 C5 G2
……………………………………………………………………………………………….

3. Víš, kterému daru se říká danajský? Nakresli na druhou stranu danajský dar
pro Trojany.

Název knihy: Staré řecké báje
Autor: převyprávěla Jana Eislerová

a pověsti

„Odysseus na ostrově Kyklopů, Odysseova dobrodružství na moři, Odysseův návrat
domů“
Doporučený ročník: devátý
Časová dotace: 2 vyučovací hodina
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání informací v textu,
Čtenářské dovednosti: výrazné hlasité čtení, soustředěný poslech
Pomůcky a potřeby: kniha, psací potřeby, pracovní list
Téma:

Metodický postup
1) Seznámení s cílem hodiny
2) Motivace
Žáci popíší trojskou válku.
Doplňující otázky:
• Kdo zabil Achilla?
• Jak Řekové vyhráli válku?
• Kdo vymyslel postavit koně?
Učitel připomene žákům, že Trojanům pomáhali bohové, a proto se snažili pomstít Odysseovi,
který vymyslel lest. O cestě Odyssea budeme číst.
3) Vzorové čtení, poslech
Učitel přečte celou kapitolu Odysseus na ostrově Kyklopů.
Otázky k obsahu přečtené kapitoly. Např.:
• Kdo byli Kyklopové?
• Jak se jmenoval kyklop, se kterým se Odysseovi lidé setkali?
4) Společné čtení
Kapitola Odysseova dobrodružství na moři. Učitel vyvolává jednotlivé žáky, délku čtení
přizpůsobuje čtenářské úrovni žáků.
Otázky k obsahu přečtené kapitoly. Např.:
• Kdo byla kouzelnice Kirké?
• Kdo byla Skylla a co Charybda? Apod.
5) Shrnutí, závěr hodiny

2. hodina
1) Motivace
Učitel krátce dětem připomene Odyssea a jeho cestu z Troje domů.
• Dnes si přečteme, jak se Odysseus vrátil domů.
2) Vzorové čtení a poslech
Učitel přečte kapitolu Odysseův návrat domů.
3) Práce s pracovním listem
Žáci vyhledávají v textu všech tří kapitol o Odysseovi a doplňují do vět nebo otázek.
4) Shrnutí, závěr hodiny

pracovní list: Odyssea

Hledej, doplňuj, odpovídej.
1) Jak se bohové pomstili Řekům za poražení Troji? …………………….................
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2) Doplň jméno ostrova, odkud pocházel Odysseus.
Nikdo neprožil tak dlouhou a dobrodružnou cest z války, jako král ostrova
…………………… Odysseus.
3) Jaké lsti použil Odysseus u kyklopa Polyfema?
…………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
4) Čí byl Polyfemos syn? ………………………………………………………………
5) Doplň jméno.
Pak dopluli k ostrovu kouzelnice …………….. . Cesta ho vedla kolem ostrova, kde
žily …………………….. – bytosti s ptačím tělem a dívčí hlavou.
6) Jak Odysseus unikl nástrahám Sirén? ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
7) Co byla Skylla a Charybda? ………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

8) Kolik námořníků se stalo potravou Skyly a proč? ………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
9) Doplň číslo.
Na ostrově pohostinné nymfy Kalypso, strávil Odysseus celých ……………….. let.
10) Kdo pomohl Odysseovi dostat se až domů na ostrov Ithaka? …………………..
……………………………………………………………………………………………….
11) Kdo pomáhal Odysseovi? ……………………………………………………………
12) Jaký úkol dala Penelopa svým nápadníkům? ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
13) Představ si, že jsi ilustrátor a nakresli nějaký obrázek z Odysseovi cesty.

