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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: Tajemný svět 

strašidel 

Autor: Jiří Pecha a Jiří Winter 

Neprakta 



 

V Poděbradech stávala kdysi stará pazderna,kde se 

upravoval po sklizni len. Mezi lidmi se říkalo, že 

Pazderková čaruje, ale protože důkazy chyběly, měla 

žena pokoj. Čas od času se u ní sice zastavil nějaký 

tulák, většinou však žila po manželově smrti v 

chalupě sama. Jednou přišel na návštěvu do stavení 

soused Dobrý, který se rozhodl přijít věci na kloub.  

Poseděl, pohovořil, ale k odchodu se neměl. Baba již 

byla neklidná a pokoušela se souseda zbavit. „Jistě si 

dáte něco pro zahřátí na cestu, sousede!“ řekla 

najednou. Podivná kořalka se však sousedovi moc 

nepozdávala. 



 

1.) Zjisti, co to je pazderna. 

 

2.) Proč přišel do stavení soused? 

 

3.) Jak se jmenuje? 

 

4.) Zkuste vymyslet ve skupinkách, jak by mohl 

příběh pokračovat. Porovnejte s autorovou verzí v 

čítance.                                                               

5.) Napište popis čarodějnice a její vlastnosti.  

6.)Jak bychom mohli čarodějnice rozdělit? Podle 

čeho?                                                                  

7.) Nakreslete čarodějnici. 
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