
Pracovní list – čtení 

Ježek 

Emanuel Frynta      Čítanka: str. 63 

 

1. Přečti si básničku. Kolikrát se v básni vyskytuje tvar slova 

ježek? 

2. Vypiš všechny tvary slova ježek a urči jejich pád. 

3. Následující slovní spojení nahraď výrazy podobného významu. 

Můžeš je vybírat z nabídky: 

Z ničeho nic = , bleskový útěk = , já mu jich nandám = , ty jich 

schytáš = , vycucaná z palce = , má mnoho vad =  

Nabídka: rychlý útěk, vymyšlená, najednou, nabiju mu, budeš bit, 

má hodně chyb. 

4. Odhadni, co znamená v textu slovo hovado. ( výraz údivu –    

zvíře – žihadlo) 

5. Užij slovo hovado i v jiných významech. 

6. Vyhledej v básni verš člověk se liší od hovad a doplň 

následující  verš, který říká,  čím se člověk od hovad liší: …. 

Člověk se liší od hovad 

 

Vzkříšení 

František Gel      Čítanka: str. 64 

1. Vysvětli nebo vyhledej významy slov: mikrob, organismus, 

neurologie, fantastický, zbrocený 

2. K následujícím slovům doplň slova podobného významu: 

3. Pelášit - , primitivní -, dezinfikovat -, natáhnout moldánky -,  

4. Vyslovuj správně: Pasteur [pastér], Meister [majstr], 

Theodor Vonné [teodor voné], Stejge [štajge], Maisongoutte 

[mezongut],  Henrion [ánrijon], Villé [vilé], elle attend 

[elatán], Grancher [granšé], Vulpian [vylpjan], Flourens 



[flurán], Villeneuve l´Etang [vilnév letan], Arbois [arboa], 

Avallon [avalon] 

5. Vyjádři své dojmy z četby vlastními slovy nebo vybírej ze 

závorek, co se pro tebe hodí. Přečtený úryvek mi připadal 

(nudný – napínavý – poučný). Čtu rád/a o různých objevech 

a objevitelích. – Takové knihy mě nezajímají. Jiný názor: 

6. Vymysli pro tento příběh jiný název. 

7. Podle 3. odstavce v čítance na str. 64 uveď, jak ke zranění 

chlapce došlo. 

8. Stává se i dnes, že pes napadne a těžce poraní dítě? V čem je 

dnešní situace jiná než ta, o které jsi četl/a? 

9. Starověký řecký lékař Hippokrates určil základní povinnost 

lékaře. Vyhledej ji na str. 65 a zapiš její české znění: 

10. Vypiš hlavní postavy příběhu. 

11. Napiš vlastními slovy, jak léčil Pasteur malého Josefa? Co 

při tom Pasteur sám prožíval? 

 

Kniha, z níž je úryvek vybrán, je životopisný román 

o francouzském chemikovi Louisi Pasteurovi, 

objeviteli očkovací látky proti vzteklině. 

Uvedený úryvek popisuje skutečné události. 

Považuji pro sebe za užitečné zapamatovat si, co je 

životopisný román. (ANO – NE) 


