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Pracovní list
1. V Čítance 8 si najděte ve slovníčku pojen pohádka a text si přečtěte.
Kde se s takovým textem můžeme setkat, kromě učebnice?
………………………………………………………………………………………………………………….
2. Společně se spolužáky vyberte ty nejdůležitější informace a připravte si výpisky
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. Vymyslete ke každému druhu pohádku několik konkrétních, které odpovídají dané charakteristice
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
4. Na internetu vyhledejte vysvětlení pojmů
Ústní lidová slovesnost + dva sběratelé (čeští)……………………………………………………................
………………………………………………………………………………………………………………….
Epika……………………………………………………………………………………………………………
5. Spojte autora s pohádkou
Oskar Wilde
K. J. Erben
Václav Čtvrtek

Sůl nad zlato
Malá princ
Šťastný princ a jiné pohádky

Bohumil Říha
Antoine de Saint Exupéry

Rumcajs
Honzíkova cesta

Pracovní list
1. V Čítance 8 si najděte ve slovníčku pojen pohádka a text si přečtěte.
Kde se s takovým textem můžeme setkat, kromě učebnice?
- v jazykových příručkách, v internetových poradnách
2. Společně se spolužáky vyberte ty nejdůležitější informace a připravte si výpisky
- důležité jsou druhy pohádek a charakteristika hlavního hrdiny
3. Vymyslete ke každému druhu pohádku několik konkrétních, které odpovídají dané charakteristice
4. Na internetu vyhledejte vysvětlení pojmů
Ústní lidová slovesnost + dva sběratelé (čeští) – jedná se o první jazykové projevy lidí, které se předávají
ústní formou po generace. Sběrateli byli K.J.Erben, B. Němcová
Epika = jedná se o díla, která obsahují silnou dějovou linii. Neobsahuje sáhodlouhé popisy a líčení
5. Spojte autora s pohádkou
Oskar Wilde
K. J. Erben
Václav Čtvrtek
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