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ANOTACE 

Cílová skupina: 
Žáci 4. ročníku 

Forma: 
Prezentace 

Pomůcky: 
Penál, sešit, učebnice - Čítanka pro 4.ročník 

Metodický pokyn: 
Žáci postupují dle zadání u každého cvičení. Pracují pod vedením 

učitele, avšak úkoly po vysvětlení plní samostatně nebo ve 

skupinách. 



Čtení s porozuměním 

Práce s textem: Ježibaby, Pacička 

a  zajíci 

Autor: Alois Mikulka 



 

 

Do ořechového lesa se přistěhoval neprůstřelný 

jelen. Ten jelen také nebyl neprůstřelný odjakživa. 

To jednou nějaký maloměšťák pohodil na kraji 

lesa starou drátěnou vložku do postele a jelen si z 

ní po čase udělal neprůstřelnou vestu. Ostatní si 

lehko domyslíte. Přijde do lesa třeba sváteční 

lovec. Uvidí pasoucího se jelena. Zamíří mu z 

pušky přímo do srdce, bác! - ale jelen se pase 

klidně dál. Lovec honem nabije pušku a bác! - 

zase nic. Když to však lovec zkusí do třetice – 

jelen se..... 



 

1.) Proč se jelenovi říkalo neprůstřelný jelen? 

 

2.) Jakému lovci se říká sváteční lovec? 

 

3.) Proč nemohl lovec jelena zastřelit? 

 

4.) Pokus se vymyslet konec příběhu a poté ho 

porovnej s originálem. 

 

5.) Vyjmenujte další zvířata, která žijí v lese. 

 

6.) Ve skupinách si připravte vyprávění o některém 

z nich. 
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