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Pracovní list – Čtení s předvídáním
1. Tématem čtení bude příběh: Školní výlet od Jaroslava Haška. Zkuste odhadnout, kde se bude
odehrávat děj příběhu, a zkuste určit postavy děje.
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Po prvním úryvku příběhu napište pokračování, které očekáváte.
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Zkuste napsat, jak se bude příběh vyvíjet po druhém úryvku.
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Pokračujte ve svém příběhu i po další ukázce.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
5. Jak bude příběh pokračovat?
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
6. Zkuste vymyslet, jak bude příběh zakončen?
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. Vypište postavy, které vás zaujaly a charakterizujte je.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. Vyhledejte na internetu informace o literárním životě Jaroslava Haška
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Pracovní list – Čtení s předvídáním
1. Tématem čtení bude příběh: Školní výlet od Jaroslava Haška. Zkuste odhadnout, kde se bude
odehrávat děj příběhu, a zkuste určit postavy děje.
- např. třídy, škola, bude to vtipný příběh…Příběh je nutno rozdělit na několik částí a předkládat jej žákům
po částech
2. Po prvním úryvku příběhu napište pokračování, které očekáváte.
- žáci zkouší vymyslet, jak bude příběh pokračovat
3. Zkuste napsat, jak se bude příběh vyvíjet po druhém úryvku.
4. Pokračujte ve svém příběhu i po další ukázce.
5. Jak bude příběh pokračovat?
6. Zkuste vymyslet, jak bude příběh zakončen?
7. Vypište postavy, které vás zaujaly a charakterizujte je.
- suplent, žáci, ředitel
8. Vyhledejte na internetu informace o literárním životě Jaroslava Haška
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