
 

 

7. ročník 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Témata:  
 

1. Jsme tři holky dvě psí a jedna kočičí (str. 10 –15) 

2. Jsme tři holky dvě psí a jedna kočičí (str. 11 - 13) 

3. Jsme tři holky dvě psí a jedna kočičí (str. 15 - 22) 

4.  Návštěva restaurace (str. 15 - 17) 

5. Důležitý vzkaz od kuny (str. 23–25) 

6. Důležitý vzkaz od kuny – str. 26 – 32 

7. Jak k nám přišla Džina a jaké vyvádí psí kusy (str. 33 – 37) 

8. Jak k nám přišla Džina a jaké vyvádí psí kusy (str. 38 - 40) 

9. Vločka nesnáší, když někdo kazí vánoční (str. 46 - 51) 

10. Nový rok na Malé Straně (str. 55 - 56) 

11. Přišel únor a s ním velký mráz (str. 64 - 67) 

 



 

 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 

Téma:  „Jsme tři holky dvě psí a jedna kočičí“ (str. 10 –15) 
Doporučený ročník:  sedmý ročník 
Časová dotace: 1 vyučovací hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: porozumění čtenému textu, orientace v textu 
Čtenářské dovednosti: čtení a výslovnost cizích slov, čtení delších souvětí, soustředěný poslech 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, text 
 
Metodický postup:  

1. hodina 
 
1) Seznámení s cílem hodiny 

 
2) Motivace 

Krátký rozhovor: 
• Máte doma někdo psa?  

• Víte, kdo jsou jeho předci?  
• Myslíte, že zvířata mají své „rodné listy“ jako lidé? 

 
3) Vzorové čtení: 

a) Poslech čteného – celý článek čte učitel. Žáci během čtení podtrhávají slova, kterým 
nerozumí.  

b) Vysvětlení významu podtrhaných slov, kterým žáci nerozuměli. 
 

4) Společné čtení:    
a)   Rozečítací slova – Rodokmen, generace, plemenné, Flower Girl, Ginnete, Fančičko,      

  Džinuško, psíčkové. Rozečítací slova budou napsaná  na tabuli. 
 Varianty práce s rozečítacími slovy: 

• Čtení slov po slabikách. 
•  Vysvětlení významu slov. 
• Odůvodnění pravopisu 

b)  Hlasité čtení žáků. 
 

5)  Řízený rozhovor 
• Co jsme se dnes dozvěděli nového? 
• Jak vidí psi? 

• Co je to rodokmen? 
 
 
 
 



 

 
 
6)  Práce s pracovním listem 

Úkol č. 1 -  Označ správný název rasy. (MOPS) 
Úkol č. 2 - Vyhledání správné odpovědi. Žáci musí z více možností vybrat správnou odpověď. 

(str. 11, průkaz původu psa) 
Úkol č. 3 -  Vyhledávání správné odpovědi. Žáci musejí v článku vyhledat celá jména psů –  
   psaní cizích slov. (str. 11, Flower Girl, Ginnete) 

Úkol č. 4 - Zaškrtni správnou odpověď – žáci vyhledají a doplní jméno kočky (Vločka) a 
   zaškrtnou správnou odpověď (Ne). 
Úkol č. 5 -  Práce s textem – vyhledání a napsání věty. (str. 12) 
 

7) Shrnutí, závěr hodiny   
 

 

 

 



 

 

Pracovní list:   Jsme t ři holky, dv ě psí a jedna ko čičí 

 

1. Podtrhni správný název rasy psa, o kterém čteme.  

    Mop 

    Poms 

    Mops  

 

 

 

2. Jak jinak říkáme rodokmenu? Správnou odpov ěď podtrhni (str. 11). 

    průkaz původu psa    psí knížka 

    psí známka     průkaz původu kočky 

    rodný list psa     očkovací průkaz 

  

3. Jak se podle rodokmenu jmenuje : 

   Fanča - ______________________________________________ 

   Džina -______________________________________________ 

 

4. Má kočka ___________________(dopl ň jméno) rodokmen? Správné zakroužkuj.          

Ano         Ne 

 

5. Odkud si ko čku pani čka přinesla? V ětu vyhledej a napiš. 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________ 

 



 

 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor knihy:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „Jsme tři holky dvě psí a jedna kočičí“ (str. 11 - 13) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: zapamatování přečtených informací, vyhledávání informací, 
orientace v textu  
Čtenářské dovednosti: čtení a výslovnost cizích slov, čtení delších souvětí, soustředěný 
poslech 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, 2 x průkaz původu psa, psí kalendář, kniha 
 
Metodický postup:  

 
1) Seznámení s cílem hodiny  
 
2) Motivace  

Představte si, že vám rodiče koupí psa s rodokmenem. Víte, jak takový rodokmen 
vypadá? My si ho nejen ukážeme, ale i vytvoříme. 
 

3) Společné čtení: 
a) Opakované čtení jednotlivců (str. 11- 12) čtou slabší žáci, každý jednu větu.  
b) Lepší čtenáři zatím prostudují kalendář a knihu – ve skupině (vyhledají vhodná psí 

jména a psí rasy). Vždy vyberou osm jmen pro psa a osm pro fenku a tři psí rasy. 
Vypíší si vybraná jména na papír.   
 

4) Řízený rozhovor - otázky k textu 
• Co je to rodokmen?  
• Co v něm najdeme? 
• Jak se v knize jmenují mopsice a jak kočka? 
• Jaké jsou psí rasy? 

 
5) Práce s pracovním listem  

Úkol č.1 a 2 – vyhledávání informací v PPP  (učitel a lepší žáci pomáhají při čtení cizích 
slov psích ras a jmen psů). Lepší žáci použijí své informace ze samostatné práce. 
 

6) Vyplnění vlastního průkazu původu psa.  
Žáci mohou pracovat s kalendářem psích jmen a ras, knihou, PPP. Zdatnější vymýšlejí 
vlastní jména samostatně. (Slabší žáci mohou pracovat ve dvojici). Průkaz doplní 
ilustrací, obrázkem, či fotem.  

 
7) Shrnutí, závěr hodiny - hodnocení vytvořených průkazů, prezentace žáků.  



 

 

 

Pracovní list:  Jsme t ři holky, dv ě psí a jedna ko čičí (str. 11 – 13)  

 

1. V průkazu původu psa zjisti, jestli je v něm uvedeno následující (pokud to tam 

nenajdeš, škrtni).  

Předkové až do čtvrté generace 

Oblíbené jídlo 

Číslo, pod kterým je pes zapsán do plemenné knihy (najdu u něj zkratku ČKS, nebo 

CMKU) 

 Oblíbená hračka 

 Jméno psa 

 Datum narození 

 Velikost psa 

 

2. Vyhledej a vypiš: 

Jména babiček _____________________________________________________  

Mají oba psi nějakého společného předka, pokud ano, napiš ho 

_________________________________________ 

Datum narození obou psů 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 



 

 

Vyplň si svůj vlastní průkaz původu psa: vymysli, nebo opiš z kalendáře jméno 

svého psa a jména jeho předků). 

 

PRŮKAZ PŮVODU PSA                                                                          Foto (obrázek) 

Plemeno (rasa):______________________________________       

Jméno psa:_________________________________________ 

Číslo:_____________________________________________ 

Pohlaví:___________________________________________ 

Datum narození:____________________________________ 

Chovatel (majitel):___________________________________ 

 

  I. generace II. generace III. generace IV. generace 

M
atka 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
O

tec 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 



 

 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „ Jsme tři holky dvě psí a jedna kočičí“ (str. 15 - 22) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: vyhledávání informací, rozšíření slovní zásoby  
Čtenářské dovednosti: čtení víceslabičných slov, tiché čtení, soustředěný poslech 
Pomůcky: karty s rozečítacími slovy, pracovní list, pastelky, slovník cizích slov kniha 
 
Metodický postup:  
 
1) Seznámení s cílem hodiny  
 
2) Motivace  

Vyjmenuj dny, kdy chodíte do školy a dny, kdy máte volno. Jaký je rozdíl mezi dny, kdy 
chodíte do školy a dny, kdy máte volno? Myslíte, že psi a kočky mají také rozdílné dny? Dnes 
si přečteme, jak vypadá psí a kočičí den.  

 
3) Přípravné čtení: 

a) Rozečítací slova víceslabičná – slova jsou napsána na kartách otočená a položená na zemi. 
Každý žák si vybere jednu kartu, připevní kartu na tabuli a slovo přečte. Ostatní kontrolují. 

b) Po připevnění všech slov na tabuli čteme všichni společně. 

vyskakuje   nejspokojenější   debužírují 
protahování   dostaneme    očucháváme 
nenapomíná   upoutali    gymnázium 

c) Pracovní list úkol č.1  – samostatná práce. Žáci vyberou správnou odpověď - správná 
odpověď (a). Po vypracování společná kontrola. 

 
4) Vzorové čtení (str.15 – 20) 

a) Čte učitel. Pro udržení pozornosti žáků občas čtení zastaví a žáci mají doplnit další slovo 
z textu.  

 
5) Společné čtení 

a) Žáci čtou strany 20 – 21, každý žák čte alespoň 2 věty. 
 
6) Individualizovaná výuka 

a) Opakované čtení, str. 20, 21 – slabší čtenáři. 
b) Lepší čtenáři vypracují v pracovním listě úkol č. 2,3.  

Úkol č.2 - Žáci vybarví ve větách slova, která do vět nepatří. Věty žáci najdou na straně 21. 
Úkol č.3 - Žáci vymyslí čtyři zaměstnání, která může vykonávat žena.  
 
 



 

 
 

7) Práce s pracovním listem.  
Úkol č. 4 – vypracujeme společně                                                                                                     
Žáci doplňují slova, podle číslic, která jsou pod křížovkou na obrázcích.                        
Tajenka – ZAMĚSTNÁNÍ. Po vyluštění tajenky mohou lepší čtenáři přečíst zaměstnání, 
která vymysleli v úkolu č. 3. 
 

     5) Shrnutí, závěr hodiny  
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Pracovní list:  Jsme t ři holky, dv ě psí a jedna ko čičí (str. 15 – 22)  

 

 1. Co podle tebe znamená slovo DEBUŽÍROVAT? Správné zakroužkuj.  Můžeš 

 vyhledat ve slovníku cizích slov. 

a) hodně jíst a pít         b) plést bužírku      c) málo spát    d) mít málo peněz 

 

 2. Najdi a vybarvi v těchto větách slova, která do vět nepatří. 

     Věty najdeš na straně 21. 

A) Musí do ní přinést zvláštní, modré šaty a někdy, když je hodně času, se převléká u 

nás v obýváku. 

B) Jedna, kam dojíždí ve dne, se jmenuje gympl a je hned na Staré Straně docela 

blizoučko. 

   

 3. Napiš alespoň čtyři zaměstnání, která mohla „Naše“ vykonávat. 

………………………………………                               ………….………………………. 

………………………………………                             ………………………………….. 

 

 

 

 



 
 

 

4. Znáš slovo podobného významu ke slovu práce? Odpověď najdeš v tajence. 

Tajenka: …………………………………… 

 

 

 

 

 



 

 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „ Návštěva restaurace“ (str. 15 - 17) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace v tabulkách, vyhledávání informací 
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení, soustředěný poslech, čtení tabulek                                    
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kniha 
 
Metodický postup:  
 
1) Seznámení s cílem hodiny  
 
2) Motivace  

Mopsice chodily rády na procházky do hospůdky. Učitel čte str. 16 
• Z čeho si můžete v restauraci nebo hospůdce vybrat jídlo nebo pití? 
• Umíte se v jídelním a nápojovém lístku orientovat? 

• Co všechno by měl jídelní a nápojový lístek obsahovat?  
 
3) Společné čtení 

Hlasité čtení žáků na straně 16.  
 

4) Práce s pracovním listem.  
Úkol č. 1 - Žáci mají najít správnou odpověď a vybarvit správné políčko. 
Úkol č. 2 - Žáci mají najít správnou odpověď a vybarvit správné políčko. 
Společná kontrola pracovních listů 

 
7) Shrnutí, závěr hodiny 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

Pracovní list: Návštěva restaurace  

  

Restaurace POD PSA  

                  Otevírací doba 

   PO -  zavřeno 

   ÚT – 10,00 – 20,00 

   ST – 10,00 - 15,30         16,30 – 22,00 

   ČT – 10,00 – 20,00  

   PÁ – 10,00 – 15,30       16,30 – 23,00 

   SO – 13,00 – 23,00 

   NE – 13,00 – 20,30 

1. Správnou odpov ěď vybarvi červeně. 

Restaurace má v pondělí zavřeno. ano ne 

Ve středu a v pátek mají stejnou provozní 

dobu. 

ano ne 

O víkendu mají vždy otevřeno.  dopoledne odpoledne 

Mezi 15,30 a 16,30 je zavřeno. vždy někdy  

V  pátek mají otevřeno. 7 hodin 7 a půl 

hodiny 

8 hodin 

Je otevírací doba v sobotu a v neděli stejná? ano ne  

Jaká je otevírací doba o prázdninách? otevřeno zavřeno nelze určit 

Kromě pondělí, soboty a neděle otevírají v  ? 15.30 hod. 10.00 hod. 13.00 hod. 

 

 

 

 



 

 

                                    Restaurace POD PSA 

   Jídelní a nápojový lístek 

  Jídla:      Nápoje: 

  Kuřecí řízek s bramborem…55,- Kč  Minerálka perlivá 0,3l………...10,- Kč 

  Těstovinový salát…………....60,- Kč            Točená limonáda 0,3l………….15,- Kč 

  Hranolky malé(100g)…….….20,- Kč              Minerálka ochucená 0,3l…….18,- Kč   

  Hranolky velké(150g)……….28,- Kč            Jablečný džus 0,3l……………….20,- Kč 

  Svíčková s knedlíkem….….100,- Kč            Kofola točená 0,3l……………….25,- Kč 

 

2. Správnou odpověď vybarvi modře. 

Nejlevnější nápoj je minerálka perlivá. ano ne 

Máš sedmdesát korun, hlad a žízeň.  

Na co ti stačí peníze? 

kuřecí řízek 

s bramborem 

a točená 

limonáda 

těstovinový 

salát a kofola 

svíčková a 

minerálka 

ochucená 

„Hranolky malé“ znamená. jsou kratší jsou menší malá 

porce 

„Hranolky velké“ znamená, že jde o 

dvojitou porci? 

ano nelze určit ne 

Těstovinový salát je levnější než. řízek s 

bramborem 

svíčková s 

knedlíkem 

Jídla jsou seřazena. podle ceny podle 

abecedy 

libovolně 

Nápoje jsou seřazeny. podle abecedy podle ceny libovolně 

 



 

 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „D ůležitý vzkaz od kuny“ (str. 23–25) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: rozvoj slovní zásoby, čtení, vyhledávání a doplňování slov do vět                                 
Čtenářské dovednosti: tiché čtení, čtení předložkových vazeb, soustředěný poslech 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kniha 
 
Metodický postup:  
 
1)  Seznámení s cílem hodiny  

 
2)  Motivace – odpovědi na otázky 

• Co by měl mít pes na sobě, pokud s ním jdete ven? (obojek, vodítko, košík, v zimě obleček)                                                                                                                
• Víte, jak se pozná, že pes má svého pána? (má psí známku) 
• Jak taková známka vypadá?   

• Znáš ještě jiné známky? (poštovní, školní) 
• Dnes si přečteme, jak taková psí známka vypadá  

 
3)  Přípravné čtení: 

a) Rozečítací slova s předložkovými vazbami – slova jsou napsána v pracovním listě úkol č. 1, 
žáci přiřazují obrázky ke slovům. 

b) Po přiřazení všech slov čteme všichni společně. 
z okna    v roláku  na krk 

           pod stromeček   z postele  na obojku 
 

4)  Vzorové čtení 
Nejprve čte text učitel. Po přečtení žáci odpovídají na kontrolní otázky 

• V kolik hodin mopsice s paničkou vstávají? (v šest) 

• Kdo jde vždycky do kuchyně poslední? (Džina) 
• Kolikrát denně se „Naše“ koupe? 
• Co mopsicím panička oblékla? (svetr, rolák) 

 
5)  Společné čtení 

 Žáci se střídají ve čtení vět, každý žák čte jednu větu.  
 
6)  Individualizovaná výuka 

a) Slabší čtenáři čtou s učitelem stranu 24.  
Lepší čtenáři vypracují úkol č. 2. Žáci vyhledají věty v knize a doplní chybějící slova. Podle 
číslice v závorce zakroužkují písmeno, které je v daném místě. Zakroužkovaná písmena 
zapíší do tajenky.    



 

 
 
 
Řešení: Proto(1) – p, psí(2) – s, nosí(4) - í , ztratil(1) - z , najdou(1) - n, máme(2) – á,               
známku (4) – m, která(1) – k, obojku(6) – u                                                                                                     
Tajenka: psí známku 
 

7) Práce s pracovním listem.  
Úkol č. 3 – Žáci pracují samostatně.                                                                                          
Doplňují chybějící číslice a podle doplněných čísel napíší jméno psa 

 
 8) Shrnutí, závěr hodiny  
 



 
 

 

 

Pracovní list:  Důležitý vzkaz od kuny (str. 23–25)  

 

1. Přečti si potichu a některá slova přiřaď k obrázkům. 

      z okna    v roláku  na krk         na delší procházku 

     pod stromeček   z postele  na obojku             s sebou 

 

 

 

 

 

2. Najdi v textu věty a doplň chybějící slova. Podle čísla v závorce zakroužkuj 

příslušné písmeno, písmena zapiš do tajenky.  Věty najdeš na straně 24. 

 

My totiž máme kožich a nosíme jen obojek, hlavně  ………………(1), že na něm       

máme ………………(2) známku. Tu ………..(4) jenom ti psi, které jejich lidi přihlásili na 

úřadě. Každý pes na ní má svoje číslo. To je užitečné, protože kdyby se ……………..(1), 

tak podle toho čísla policisté ……………(1), s kým bydlí. A pak …………(2) ještě         

jednu ……………….(4), ……………(1) má každý rok jiný tvar a znamená, že jsme 

očkované proti vzteklině. Na ……………….(6) je ještě kroužek a do něj Naše zapíná 

řemen, kterému říká obojek. 

Co by měl mít každý pes na obojku?  Tajenka:…………………………………………… 

 

 

 



 
 

 

3. Policisté našli staré, nečitelné psí známky. Pokus se najít podle čísel, kterému 

psovi známka patří. Do známky doplň chybějící čísla a jméno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ 6 __ 5 8 __ 

___________ 

1 6 8 9 7 8 4 6 8 5 8 7 

ALÍK ASTA 

AJKA 

3 2 5 5 6 7 

2 6 8 0 7 9 

BOBÍK 

7 1 9 9 7 8 

BERT ALF 

4 6 7 9 0 4 

1 __ 8 __ 7 __ 

___________ 

__ 6 __ 9 0 __ 

___________ 

__ 6 __ __ 7 9 

___________ 



 

 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „ Důležitý vzkaz od kuny“ (str. 26 - 32) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: oprava chybného textu, vyhledávání a práce s odborným textem  
Čtenářské dovednosti: čtení delších souvětí, soustředěný poslech 
Pomůcky: pracovní list, pastelka, kniha 
 
Metodický postup:  

1)  Seznámení s cílem hodiny  
 
2)  Motivace – Myšlenková mapa 

a)  Téma: „Zloděj“ – učitel má připravenou na tabuli myšlenkovou mapu (tabule, papír) a žáci                                      
společně doplňují myšlenkovou mapu (krádež, vězení, pokuta, loupež, strach, pronásledování, 
zbraň, dopadení, policie, trest, ….). Při doplňování mapy s žáky vždy rozebereme, proč 
doplnili daný výraz.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

b) Rozhovor 
• Po dokončení myšlenkové mapy učitel krátce pohovoří s dětmi na toto téma.  
• Už jste někdy něco ukradli?   
•  Znáš někoho, kdo krade?    
•  Jaký dostal trest za krádež?   
• Jaký by si uložil trest za krádež ty?                                    
• Je krádež správná? 
V dnešním článku se dozvíme, jak se mopsice dozvěděli o zlodějích, kteří chtěli krást v jejich 
domě a jak to se zloději dopadlo. 
 

ZLODĚJ 



 

 
 

3)  Vzorové čtení 
Učitel čte na straně 26–27. Žáci mají za úkol pozorně sledovat text. Po přečtení dopisu, položí 
žákům otázku:  
• Nezdálo se Vám na textu dopisu něco špatně? (žáci by měli poznat, že v textu jsou 

pravopisné chyby).  
 
4)   Přípravné čtení: 

Rozečítací slova - pracovní list úkol č. 1. Nejdříve čtou lepší čtenáři, potom všichni žáci 
společně nahlas. 

odpouštíme    nerozvážný    připomnělo 
            blázínek              štěkáním             přestání 

křižovatky    limonády   pronásledujeme 
 

5)  Společné čtení 
  Strany 28–30. Žáci se střídají ve čtení vět, každý žák čte jednu větu.  

 
6) Poslech 

  Strany 31 – 32. Učitel dočte závěr kapitoly. 
 
7)  Individualizovaná výuka 

a) Strany 28 – 30. Slabší čtenáři čtou opakovaně text podle výběru učitele (zaměřit se na čtení 
delších souvětí). 

b)  Pracovní list - úkol č. 3. Žáci mají za úkol vyhledat a opravit pravopisné chyby v textu.   
 
8)   Práce s pracovním listem.  

Úkol č. 2 - Žáci si přečtou naučný text o kuně a najdou správnou odpověď v textu.  
 

9)   Shrnutí, závěr hodiny  
 

 



 

 

 

Pracovní list: Důležitý vzkaz od kuny (str. 26 - 32)  

 

1. Přečti správně. 

odpouštíme    nerozvážný    připomnělo 

           blázínek              štěkáním             přestání 

křižovatky    limonády   pronásledujeme 

 

2. Přečti si naučný text o kuně. Najdi v textu odpověď na otázky a doplň správnou 

odpověď.  

1. Kdo je kuna – poznáš ji na obrázku? Správný obrázek zakroužkuj. 

Kuna je české jméno pro zástupce dvou rodů šelem z čeledi lasicovitých. Jsou to 

malé, štíhlé šelmičky, které aktivně loví malá zvířata, většinou hlodavce. 

Nepohrdnou ani ptáky a jejich vejci. Kuna lesní často loví i veverky. Na území ČR 

žijí dva druhy, kuna lesní a kuna skalní. Kuna lesní často loví i veverky. Kuna je 

přibližně velká jako kočka domácí. 

 

 

 

 

        Kuna patří do rodu šelem z čeledi _______________________.  

        Čím se kuna živí? ___________,  ____________,  ____________,  ___________ 

        Které dva druhy kun u nás žijí? ___________________     __________________ 

        Jak je kuna přibližně velká? Jako_____________  _______________ . 



 

 

 

3. Kuna napsala dopis s chybami. Vezmi si červenou pastelku, 

chyby najdi a oprav.  

Holky!  

Dneska, kdyš byla eště tma sem vyděla něco moc dyvného. A taky slišela. Dva 

lidi si prohlýžely náš dům ze všech stran a domlouvali se, kdy a jyk by bylo 

nejlepčí se dostat dovnitř a co by si z něj měli odnýst. Já proti nim nic 

nezmůžu, i kdyš nespím. Ale vy biste je mohli zahnat, kdybyste hodně štěkali. 

Jste dvje, mohlo by je to polekat. Mějte ušy nastražené, a jak uslišíte něco, co 

se vám nezdá, štěkejte co nejsylnějším hlasem. 

        Vaše Kuna 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
Název knihy: Malostranská psí zima 
Autor knihy: Pavla Skálková 
 
Téma:  „ Jak k nám přišla Džina, a jaké vyvádí psí kusy“ (str. 33 – 37) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 2 hodiny  
Cíl - čtenářská gramotnost: čtení delších souvětí, vyhledávání a orientace v textu, sestavování 
souvětí. 
Čtenářské dovednosti: čtení delších souvětí, soustředěný poslech. 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kniha, kartičky se slovy 
 
Metodický postup:  

1. hodina 

1) Seznámení s cílem hodiny 

2) Motivace – „Detektiv“ 
Žáci pracují ve skupině. Každá skupina dostane slova na kartičkách. U jednotlivých slov jsou 
napsány číslice, které určují pořadí písmen ve slově. Pod slovem je vždy uvedena pozice 
písmene ve slově, které zaškrtnou. Podle číslic poskládají hledané slovo. VETERINÁŘ. Slovo 
si napíší do tajenky v pracovním listě – úkol č. 4 a na tabuli. Objasníme si společně význam 
slova veterinář. 
 

3) Vzorové čtení 
Čtení celého textu. Čte učitel, žáci sledují text. Pro udržení pozornosti žáků několikrát přestane 
učitel číst a žáci musí doplnit následující slovo. 
 

4) Přípravné čtení: 
Rozečítací slova – cvičení okohybných pohybů.  Úkol č. 1 v pracovním listě. Slova čte nejdříve 
učitel, poté žáci. Každý žák čte nahlas celý sloupeček. Ostatní žáci tichým čtením trénují druhý 
sloupeček.  
 

5) Společné čtení 
Žáci se střídají ve čtení vět, každý žák čte 1 větu. Strany 3 –35. 
 

6) Práce s pracovním listem  
Úkol č. 4 - Žáci dokreslí do obrázku tři zvířata, která může léčit veterinář ve své ordinaci, 
dokreslí veterináři fonendoskop a obrázek vybarví. 

 

 

 



 

 

2. hodina 
 

1) Otázky k ověření zapamatování textu: 
• Jak říkali páníčkovi?  (Náš) 
• Kam chodily Mopsice s páníčkem? (restaurace) 

• Co Fanča nejvíce chutnalo za jídlo? (pišingry, čokoláda a sladkosti) 
• Kam s Fančou odjeli? (k veterinářce) 

 
2) Práce s textem 

Úkolem žáků je složit rozstříhané souvětí tak, aby věta dávala smysl. Pro kontrolu si jej 
vyhledají v textu. 
(Lidé sedí za těmi stoly, jedí a pijí, a mezi všemi těmi stoly se čiperně proplétají a běhají jiní 
lidé, muži i ženy, kteří těm sedícím nosí to jídlo a pití.) 

 
3) Společné čtení  

Hlasité čtení žáků na straně 35–37. 
 

4) Práce s pracovním listem  
Úkol č. 2 - Žáci vyhledají v textu na str. 37 větu z pracovního listu, doplní do věty chybějící 

slova. 
Úkol č. 3 - Žáci mají za úkol napsat do tajenky název lékařského přístroje, který používá 

veterinářka v knize. Nápověda: zakroužkují každé třetí písmeno a zapíší do tajenky.                          
Tajenka: FONENDOSKOP.  

Úkol č. 5 - Žáci vymyslí co nejvíce slov z písmen slova – VETERINÁŘ a FONENDOSKOP. 
 

5) Shrnutí, závěr hodiny  
 

 

 



 

 

 

 

Pracovní list: Jak k nám p řišla Džina a jaké vyvádí psí kusy   

 

1. Přečti správně. 

             o       o 
                            u ž       o k 
                 d e n       o k o 
                       t o h o           o k o v   
    n ě k d y       o k o l í 
                 h ý b a l y               o k o l n í  
       z á s l u h u       o k o v a n ý 
             p i š i n g r y               o k o l n o s t 
          v e t e r i n á ř                              o k o l n o s t i 
      š t ě ň á t k a       o k o s t i c e 
         z k a z í t e        o k o s e n í 
                   z v a ž t e       o k o l í m 
                     š ň ů r a       o k o v y 
                        o č n í       o k o l 
                           t e ď       o k o  
                              n í       o k  
                                 s       o 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

2) Vyhledej v textu na straně 37 toto souvětí. Doplň chybějící slova. 

  

Paní doktorka si …………………..do uší něco, co vypadalo jako …………… brýlí,                       

ale  nebyly to  ……………………, táhla se z toho …………….. a na jejím konci bylo  

něco malého, kulatého a …………………… .  

 
 
     3) Víš, jak se tento lékařský nástroj jmenuje? Odpověď najdeš  

    v tajence. 

       Nápověda: zakroužkuj každé třetí písmeno a dostaneš tajenku. 

        A K F U J O B E N O U E V B N S F D I J O F L S C Y K B G O F G P 

       Tajenka:……………………………………………………………………. 

 

4) Dokresli tři zvířata, která může veterinář léčit. Veterináři na obrázku dokresli 

fonendoskop. Obrázek vybarvi.  

  

 

 

    

 

 

 

 

     TAJENKA:           



 

 

 

 

 5. Poskládej co nejvíce slov z písmen slova. Slova napiš. 

 

    VETERINÁŘ – můžeš použít i krátké – a.      

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

   FONENDOSKOP 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. 

ORDINACE 

8. písmeno 

 

8. 

OČKOVÁNÍ 

6. písmeno 

 

                  6. 

ZLOMENINA 

7. písmeno 

 

5. 

MORČE 

5. písmeno 

 

1. 

VZTEKLINA 

            1. písmeno 

 

9. 

LÉKAŘ 

5. písmeno 

 

2. 

INJEKCE 

4. písmeno 

 

3. 

VYŠETŘENÍ 

5. písmeno 

 

7. 

ZRANĚNÍ 

4. písmeno 

 

 

  



 

 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor knihy:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „Jak k nám přišla Džina, a jaké vyvádí psí kusy“ (str. 38 - 40) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: práce podle psaných pokynů, doslovné porozumění. 
Čtenářské dovednosti: řazení slov ve větě, čtení delších souvětí, čtení s porozuměním, soustředěný 
poslech. 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kniha 
 
Metodický postup:  

1) Seznámení s cílem hodiny  
 

2) Motivace – „Uhodneš, o čem budeme číst?“ 
Pracovní list úkol č. 1 - učitel postupně ukazuje připravené kartičky, na kterých jsou napsány 
indicie, podle kterých by žáci měli uhodnout tajenku. Učitel postupně ukazuje karty žákům. 
Pokud si žák myslí, že již tajenku zná, napíše ji do pracovního listu a již dál nesoutěží. Použitá 
slova – indicie (SAVEC, PŘÍBUZNÝ VLKA, PASTEVECKÝ, LOVECKÝ, DOMÁCÍ 
MAZLÍ ČEK, MLÁDĚ). Tajenka: ŠTĚNĚ. 

 
3) Vzorové čtení 

Text čte učitel. Pro kontrolu občas položí otázky k obsahu.  
 

4) Společné čtení 
Žáci se střídají ve čtení vět, každý žák čte 1 větu.  

 
5) Práce s pracovním listem.                                                                                            

Úkol č. 2 - žáci vyhledají v textu na str. 39 slova, která jsou na obrázcích. Slova z textu 
zakroužkují. U všech slov doplní název. Slova z textu jsou – nohy u klavíru, 
smeták, knoflíky, knihy, miska, kapesníky. Zbylá slova – kost, bouda.  

Úkol č. 3 - žáci musí splnit přečtené pokyny a sestavit tak správně větu.  
Úkol č. 4 - žáci vyberou z nápovědy a napíší, jaký zlozvyk Džina měla. (kradla z misky večeři).   

 
6) Shrnutí, závěr hodiny  

 

 

 

 

 



 

 

       SAVEC 

PŘÍBUZNÝ VLKA 

   PASTEVECKÝ 

      LOVECKÝ 

DOMÁCÍ MAZLÍČEK 

           MLÁDĚ 
 



 

 

Pracovní list: Jak k nám p řišla Džina a jaké vyvádí psí kusy (str. 38 – 40) 

 

1. Uhodneš, o čem budeme dnes číst?  

TAJENKA: ……………………………………………………………………….. 

       
 

2. Z obrázků vyber a zakroužkuj ty věci, o kterých se v textu na str. 39 píše. Ke 

každému obrázku napiš název věci. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

3. Práce podle pokynů: 

   1. Vyhledej v knize předposlední větu na straně 39. 

   2. Větu si přečti. 

   3. Očísluj připravená slova tak, jak jdou ve větě za sebou. 

   4. Zavři knihu. 

   5. Zapiš správně větu.  

  

Po  jako  bytě  Lítala a  sem  a  tam  zlobila  pořád  mě  splašená.    

 

_________________________________________________________________ 



 

 
 

 

4. V textu jsme se dozvěděli, že Džina měla zlozvyk. Vyber z nápovědy a napiš, 

jaký to byl zlozvyk. 

  

Jaký zlozvyk měla Džina: …………………………………………………………………………  

 

Nápověda: (drbala se za uchem, nechtěla spát, olizovala si čumáček,   

kradla z misky večeři) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „Vločka nesnáší, když někdo kazí vánoční“ (str. 46 - 51) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: porozumět informacím v tabulkách, pochopit a využít textu v 
tabulkách.  
Čtenářské dovednosti: čtení tabulek, soustředěný poslech 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kniha, kalendář 
 
Metodický postup:          
 
1) Seznámení s cílem hodiny  
 
2) Motivace – „Který svátek dnes mopsice slaví?“ 

Pracovní list úkol č. 1 - žáci pracují samostatně. Podle návodných vět mají za úkol napsat do 
tajenky název svátku, který  mopsice slaví a o kterém budeme číst. Tajenka: ŠTĚDRÝ DEN.  
 

3) Vzorové čtení 
Čte učitel a střídá se s lepším žákem.                                                                                        
Kontrolní otázky: 

• Co se stalo s Naším?   (Zemřel) 
• Jak se jmenovaly vnučky? (Dorka, Sofii) 
• Jak se jmenoval jejich pes? (Bilbo)  
• Které koledy zpívaly u stromečku? (Půjdem spolu do…, Narodil se Kristus…. , Štýle 

nacht) 
 

4) Tiché čtení s porozuměním 
Žáci si tichým čtením přečtou úryvek článku a učitel ke každému úryvku klade otázky.  
• Koho pouští lidé zpět do řeky? (kapry) 
• Kdo chyběl Naší, mopsicím a Vločce? 
• Jakým jazykem Bilbo výborně mluví? (německy) 
• Jaké jehličí měl vánoční stromek? (pichlavé) 
• Co dostali mopsice, Vločka a Bilbo do sváteční misky? (maso z kapra) 

 
5) Práce s pracovním listem.  

Úkol č. 2 - Žáci napíší datum, kdy slavíme Štedrý den. (24. 12.) – měsíc napíší žáci slovem 
Úkol č. 3 - Žáci mají za úkol vypracovat úkoly, které se vztahují k vyhledávání informací 

v kalendáři. Správná řešení vždy vybarví žlutou barvou. Jako pomůcku, mohou 
použít kalendář.  

 



 

 
 
Řešení:                                                                                                                                      
1. Znázorněn je měsíc prosinec.               
2. V tomto měsíci jsou čtyři neděle.                                                                  
3. 25. prosince slavíme Boží hod vánoční.                                                                        
4. Tento svátek připadne na čtvrtek.                                                                                           
5. V tomto měsíci je 20 pracovních dnů.                                                                                   
6. Datum druhého pátku v tomto měsíci je 12.                                                                             
7. Volných dní je pět (středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle).                                                                                   
8. Začíná měsíc leden. 
 

6)  Shrnutí, závěr hodiny  
 



 

 

 

Pracovní list:    „ Vločka nesnáší, když n ěkdo kazí váno ční pohodu“ (str. 46 – 51)  

 

1. Který svátek dnes mopsice slaví? 

Přicházejí každou zimu. Někdy je venku sníh. Je nejméně světla za celý rok. Zdobíme 

stromeček. Dáváme si dárky. 

TAJENKA: _______________________________________________________ 

2. Napiš datum, kdy slavíme tento svátek_______________________________ 

 

3. Vyznáš se v kalendáři? Zde je pár úkolů, které tě prověří. Správnou odpověď 

vybarvi žlutě. 

 
            



 

 

 
1.  Který měsíc je znázorněn celý? 

 
2. Kolik je v tomto měsíci nedělí?     
 
3. 25. den tohoto měsíce je znázorněn červeně, protože je to svátek. Který? 
 
Den vzniku samostatného 
československého státu 

Boží hod vánoční Den slovanských věrozvěstů 
Cyrila a Metoděje 

 
4. Na který den v týdnu tento svátek připadne? 

 
 
5. Kolik je v tomto měsíci pracovních dnů?  
 
6. Na které datum připadne druhý pátek v tomto měsíci? 
na prvního na pátého na dvanáctého 

 
7. Kolik je volných dnů v 53. týdnu? 
 
 
8. V 1. týdnu začíná nový měsíc, který to je? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad prosinec leden 

pět čtyři tři 

středa čtvrtek pátek 

20 26 24 

dva pět jeden 

listopad leden únor 



 

 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „Nový rok na Malé Straně“ (str. 55 - 56) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1–2 hodiny 
Cíl - čtenářská gramotnost: : orientace v textu, vyhledávání informací v encyklopedii, 
vyhodnocení informací 
Čtenářské dovednosti: čtení a vyhledávání v encyklopedii, tiché čtení, čtení delších souvětí, 
soustředěný poslech 
Pomůcky: pracovní list, pastelky, počítač s přístupem na internet, kniha, obrázky vodních 
přehrad 
 

Metodický postup:  
 

1) Seznámení s cílem hodiny  
 

2) Motivace – „K čemu slouží vodní elektrárny?“ 
Pracovní list - Úkol č. 1 – Žáci správně seřadí písmenka tak, aby vyšla správná odpověď: 
Vyrábí elektrický proud . 
 

3) Vzorové čtení 
 Čte učitel str. 55-56.  
 

4) Společné čtení 
a) Žáci čtou opakovaně text str. 55-56. Učitel zvolí podle situace buď celou kapitolu, 

nebo vybere úryvek. 
b) Práce s pracovním listem.  

Úkol č. 2 - Žáci vyhledají názvy našich vodních elektráren. Zakroužkují každé třetí 
písmeno. Žákům ukážeme obrázky (interaktivní tabule) a ukážeme je na mapě. 
 Řešení: Orlík, Lipno, Slapy. 
Úkol č. 3a) – společně. Žáci mají za úkol vyhledat na internetu na wikipedii 
informace a zapsat je do tabulky.     
Řešení:  

 délka max. hloubka kraj povodí 

  

Lipno 

 

42 km 

 

25 m 

 

Jihočeský 

 

950,56 km2 

 

  

Orlík 

 

68 km 

 

74 m 

Jihočeský  

12 105 km2 

Středočeský  

  

Slapy 

 

43 km 

 

58 m 

 

Středočeský 

 

12 956,8 km2 

 



 

         
 
Úkol č. 3b) - Žáci v tabulce vyhledají vodní nádrž, která má největší rozlohu povodí a  

k oválu s názvem této přehrady napíší číslici 1-3.                                                                                                             
            Úkol č. 3c) - Žáci vyhodnocují údaje v tabulce.                                                       

Řešení: 
Která vodní nádrž je nejdelší? Orlík                                                                                   
Která vodní nádrž má nejmenší max. hloubku? Lipno                                                        
Která vodní nádrž neleží v Jihočeském kraji? Slapy                                                                  
O kolik km je delší Orlík než Lipno? O 26 km           
Úkol č. 4 - Žáci vyhledají souvětí (str. 56), ve kterém se popisuje, k čemu se vyrábí 

elektrický proud. Větu opíší. 
                                                                                                    

5) Shrnutí, závěr hodiny – hodnocení pracovních listů  
 
 
 



 

 

 

Pracovní list:   Nový Rok na Malé Stran ě (str. 55 - 56)  

 

 K čemu slouží vodní elektrárny? – správně seřaď rozházená písmenka 

V R Y B Á Í              R   I  C  E  K  L  E  T  K   Ý  R  O  U  P  D 

TAJENKA: ……………………………………………………………………….. 

 
 

1. Jak se jmenují naše nejznámější vodní elektrárny?  

Zakroužkuj každé třetí písmeno. Názvy napiš do oválů. 

 

H  F  O  G  D  R  K N  L  X  D  Í  S  E  K  ………………………………………. 

 

E  S  L  Q  B  I  F  M  P  F  J  N  A  L  O  ………………………………………. 

 

F  J  S M  Z L  Q  H  A  R  H  P  X  K  Y  ………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
                
                   
 

   
 
 
                         
 
 
 

 

_______________

___ 

 

_______________

___ 

 

_______________

___ 



 

 

 
 

 

3a) Vyhledej na Wikipedii 
     
 

 délka max. 
hloubka 

kraj povodí 

 Vodní nádrž       
Lipno 

    

 

 Vodní nádrž 
Orlík 

    

  

Vodní nádrž 
Slapy 

    
 

 
 

3b) Očísluj ovály s názvy vodních nádrží v úkolu č.2 podle velikosti jejich     
   povodí.  1. největší… 
 
 

3c) Vyhledej v tabulce: 
 Která vodní nádrž je nejdelší?................................................ 
 
 Která vodní nádrž má nejmenší max. hloubku?............................................ 
 
 Která vodní nádrž neleží v Jihočeském kraji?.............................................. 
 

   O kolik km je delší Orlík než Lipno?............................................................. 
 

 
 

   4) Vyhledej v knize na straně 56 větu, kde jsme se dočetli, proč se vyrábí  
      elektrický proud. Větu opiš. 

 
A ten _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 



 

 

Název knihy:  Malostranská psí zima 
Autor:  Pavla Skálová 
 
Téma:  „Přišel únor a s ním velký mráz“ (str. 64 - 67) 
Doporučený ročník:  sedmý 
Časová dotace: 1 hodina  
Cíl - čtenářská gramotnost: orientace v textu, vyhledávání informací 
Čtenářské dovednosti: plynulé čtení, soustředěný poslech                                    
Pomůcky: pracovní list, pastelky, kniha 
 
Metodický postup:  
 

1) Seznámení s cílem hodiny  
 

2) Motivace  
Myšlenková mapa na téma: „Únor“ – učitel připraví na tabuli myšlenkovou mapu a žáci 
společně doplňují myšlenkovou mapu (zima, mráz, sníh, led, bruslení, sáňkování, 
bruslení, lyžování, čepice, šála atd….). Při doplňování mapy s žáky vždy rozebereme, 
proč doplnili daný výraz. Myšlenková mapa může být připravená také na balicím papíře. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• V dnešním článku se dozvíme, co všechno mopsice a kočka Vločka zažily v měsíci 
únoru. 

 

3) Vzorové čtení 
a) Čtení textu. Stranu 64–65 čte učitel spolu s nejlepšími čtenáři.  
 

4)  Přípravné čtení: 
 Rozečítací slova - slova jsou napsána v pracovním listě úkol č. 1. Slabší čtenáři čtou 

s učitelem rozečítací slova nahlas, lepší čtenáři vyhledávají sousloví (před, nebo za 
dané rozečítací slovo). 

shromáždění   narozeniny   kormoránů 
           ustavičné              vděčnosti             zevnějšek 

nejhlučnější    Oranžský   propůjčil 

Únor 



 

 
5) Společné čtení 

Hlasité čtení žáků. Strany 66–67. 
 

6)    Práce s pracovním listem.  

Úkol č. 2 - Žáci vypíší ze strany 66 všechna zvířata, která jsou v zimě na řece.                               
Řešení: labutě, racci, divoké kachny, kachny Polák, lysky, vodní slípky, kormoráni. 
Úkol č. 3 - Žáci mají za úkol napsat slovo nadřazené:  Vodní ptáci                              
Úkol č. 4 - a) Žáci mají za úkol vyhledat v textu, kteří ptáci, jsou podle mopsic 

nejšikovnější. Řešení: racci. 
b) Žáci mají za úkol vyhledat v textu, než kdo jsou šikovnější racci?    
Odpověď mají zakroužkovat.  Řešení: kachny nebo labutě.  

Úkol č. 5 - Žáci mají za úkol v přesmyčkách najít názvy všech vodních ptáků, o kterých 
dnes četli. Řešení: kachna, labuť, racek, kormorán, lyska, slípka.  

 
7)    Shrnutí, závěr hodiny 
 

 



 
 
 
 

 

Pracovní list:   Přišel únor a sním velký mráz (str. 64 - 67)  

 

1. Přečti správně. 

shromáždění   narozeniny   kormoránů 

           ustavičné              vděčnosti             zevnějšek 

nejhlučnější    Oranžský   propůjčil 

 

2. Vypiš ze strany 66 všechna zvířata, která mopsice viděla v zimě na řece.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. K těmto názvům napiš slovo nadřazené:_________________________________________________ 

 

4a)  Kteří ptáci jsou podle mopsic nejšikovnější? Najdi v článku. 

            ___________________________________________________________________________________ 

  b) Jsou šikovnější než? Zakroužkuj správnou odpověď. 

    a) lysky nebo kormoráni 

     b) kachny nebo vodní slípky 

    c) labutě nebo racci 

   d) kachny nebo labutě 



 
 
 
 

 

5. Vylušti všechny názvy vodních ptáků, o kterých jste četli.  

     CH  N  A  K  A   B  U  L  A  Ť         C  E  R  K  A 

     ________________________                       ______________________      _________________________ 

    O R K O M Á N R  S K A L Y        L Í S P A K 

    ____________________________  _______________________       _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


