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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- Brunclík a lev 

Autor: Oldřich Sirovátka 



 

Host se Palečkovi moc nelíbil, po straně se pořád 

díval, kolik má Paleček v měšci grošů. To je asi 

pěkný ptáček, pomyslil si šašek. Ten má na čele 

napsáno, že sebere všecko, co mu přijde pod 

ruku.Po večeři šli spolu do světnice, svlékli se, dali 

si dobrou noc a zhasli. Přešla půlnoc, Paleček ještě 

pořád ležel a převaloval se na lůžku. Tu vstal a 

povídá: „Já vím, že se stavíš, jako bys spal, a jen 

čekáš, až usnu, a že mně pak uřežeš měšec s 

penězi. Já taky nespím, bojím se tě.“ Paleček vstal, 

rozdělil peníze na dvě hromádky a jednu mu dal.... 



 

1.) Proč se Paleček rozdělil o groše s člověkem, s 

nímž přespával v krčmě? 

 

2.) Znáš jinou pověst o Palečkovi? 

 

3.) Jákou povahu měl Paleček? 

 

4.) Zjistěte, za jakého panovníka Paleček žil. 

 

5.) Nakresli, jak si Palečka představuješ. 
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