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Materiál je určen pro práci žáků 2. – 5. ročníku v hodinách informatiky. Současně jej lze však 

použít také v hodinách českého jazyka či pro oblast Člověk a jeho svět. 

 

Varianta A (pro hodiny informatiky): 

Materiál je určen pro frontální i samostatnou práci žáků s cílem procvičit dovednost volit 

vhodná klíčová slova a pomocí nich vyhledávat na internetu.  

• Dalšími cíli jsou: 

- Zlepšit dovednost psaní na klávesnici 

- Seznámit děti s prací s elektronickým formulářem nebo elektronickou nástěnkou 

- Zvýšit zájem dětí o knížky a čtení 

 

Varianta B (pro hodiny českého jazyka či pro oblast Člověk a jeho svět): 

• Žáci pracují s vytištěným pracovním listem. 

• Na základě své zkušenosti nebo pomocí vyhledávání na internetu dopisují odpovědi 

do PL 

 

 

 

 

ŽÁČEK, Jiří.: „Eskymácká abeceda“ [online]. [cit. 2013-02-06]. Dostupný z WWW: 

<http://www.jirizacek.cz/ukazky-tvorba-pro-deti.html>. 
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1. Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet a dost možná ještě dál je 

rybníček Brčálník. 

• Víš, kdo žije v rybníčku Brčálníku?       

• Kdo tuto postavičku nakreslil?        

• A kdo jeho příběhy sepsal do knížky?       

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Eskymácká abeceda 

Eskymácké děti 

mají školu z ledu, 

učí se tam 

eskymáckou abecedu. 

Eskymácká abeceda, 

to je krásná věda: 

sáňkování, 

koulování 

a lov na medvěda. 

Ze které knížky pochází tato básnička. 

 

 

Zjisti, kdo ji napsal. 

Místo pro obrázek 
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3. Václav Čtvrtek je autorem mnoha dětských knížek. V seznamu podtrhni 

ty, které nenapsal a dopiš k nim správného autora. 

 

Cesty formana Šejtročka 

Jak si slávek načaroval dubového mužíčka 

Byla jednou koťata 

O makové panence a motýlu Emanuelovi 

Pučálkovic Amina 

Pohádky z mechu a kapradí 

Kvak a Žbluňk jsou kamarádi 

O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi 

O Rumcajsovi a loupežnickém synku Cipískovi 

Kočičiny kocourka Damiána 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Na nástěnku na školním webu (http://www.zsstraz.cz/index.php?p=378) 

nalep lísteček se svým jménem a s názvem knížky, kterou jsi přečetl(a). 

Místo pro obrázek 


