
 VY_12_INOVACE_01.11 

1/6                                                                                                                  1.2.01.11 

Předvídání – K. Čapek: Zločin na poště  

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Martina Němečková, Mgr. Pavla Nováková. 

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Základní školy Stráž, okres Tachov, příspěvkové organizace, registrovaným pod názvem „Škola na 

míru našim dětem“ a číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2210  

 

Cestička předpovědí 

- nauč se předvídat, jak se bude text vyvíjet dál 
- k předpovědi používej vodítka a nápovědy, které najdeš v již přečteném textu 
 

- na začátku cesty je ovál, do něhož doplň, o čem by mohl být text, který nese název Zločin na 

poště 
- k jednotlivým šipkám směřujícím k oválu poté napiš, proč si to myslíš, proč by podle tebe 

mohl být text o tom, cos doplnil do oválu 
 

- začni číst první část textu 
- po přečtení první části textu doplň do cedulek podél cesty, jak by se mohl text vyvíjet dál, co 

se asi bude odehrávat 
- poté čti dál další část textu 
 

- po každém čtení vyplníš vždy dvě cedulky u cesty, vždy do nich uvádíš, co se bude 
pravděpodobně odehrávat (na základě toho, co ses již dočetl) 

- zároveň porovnáváš přesnost svého předchozího odhadu – v čem ses zmýlil, co jsi odhadl 
správně a proč 

- vyplněnou cestičku předpovědí porovnáš s ostatními 
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Uvedený text slouží pouze vyučujícímu, aby naznačil členění textu do částí. Žáci povídku čtou 

z knižního vydání (Čapek, K.: Povídky z jedné kapsy) 


