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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: Pohádky pro obě 

uši 

Autor: Jan Červenka 



 

Babička Vodáková říkávala: „ Zatracený kluku, s 

tebou nemůžou tatínek a maminka moc honit vodu! 

Ty dovedeš jen kalit vodu! Tobě poteče brzy voda 

do bot, jen počkej!“ Kluk se však jen smál, že by ho 

chtěla  babička Vodáková utopit na lžíci vody. 

Maminka a tatínek ho měli rádi,byli by pro něho do 

vody skočili. Kluk zlobil čím dál víc. Marně ho 

rodiče napomínali, bylo to všechno, jako když na 

vodu píše. A tak začal být syn rodičům milý jako 

voda v botách. Jednoho dne se prostě ztratil jako 

voda v písku a nikdo o něm nevěděl. Kdoví, kde se 

po světě toulal, ale když se vrátil.......... 



 

1.) O kom je příběh? 

 

2.) Co to znamená „ honit vodu“? 

 

3.) Co by udělali rodiče pro chlapce? 

 

4.) Co hoch poznal, když se vrátil?Vymysli konec 

příběhu. 

 

5.) Ve skupinách napište, jakou měl chlapec 

povahu.  
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