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Anotace 
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4. 

ročníku pro práci s pracovním listem, počítačem a 
dataprojektorem. 

• Pracovní list slouží k procvičování věcného čtení jako 
zdroje informací, je součástí tématického okruhu 
Komunikační a slohová výchova – věcné čtení jako zdroj 
informací. 

• Pracovní list je zaměřen na procvičování věcného čtení, 
čtení s porozuměním, výběr důležitých slov z textu. 

 
 
 
 
 
 



 
 

Hádanky naší Lízy                              
 
Olga Hejná 
 
 
 

Pan čáp ztratil čepičku, 
když zdravil svou čápičku. 
Svou čápičku – čápici, 
která našla bez problémů 
jeho čapí čepici. 
 
Tak tahle říkanka mě napadla, když jsme si hráli „čáp ztratil čepičku“. Je 
to vlastně hra na honičku, jen s tím rozdílem, že když se chytíte správné 
barvy, tak už vás nikdo honit nesmí. Když Honza vykřikl: „Čáp ztratil 
čepičku oranžovou,“chytila jsem se poštovní schránky. Když zavolal 
„Čáp ztratil čepičku modrou,“chtěla jsem běžet k naší Tonce a chytit se jí 
za sukni, protože Tončina sukně je modrá. Jenže Tonička utíkala na 
opačnou stranu. Rozběhla jsem se na palouk a tam jsem uviděla 
pampelišku, chrpu a kopretinu.  
 
Úkol č. 1: 
 

Kterou květinu jsem utrhla, abych se zachránila? __________________ 
 
 
 
 

Jsme tři kamarádky, vlastně od ledna čtyři. Dneska jsme se ve škole o 
přestávce měřily, jen tak mezi sebou. Dělaly jsme si takové malé čárky 
na dveřích, jak je která z nás vysoká. Přišly jsme na to, že Baruška je 
nejmenší, já, Líza, jsem větší než třetí kamarádka Bohunka, a Sára je 
větší než já. Takže se seřadíme od největší po nejmenší, určitě už víte, 
jak stojíme. 
 
Úkol č. 2: 
 

Jak se děvčata seřadila?    
__________________ 
__________________ 
__________________ 
__________________                                



 
 

Nezapomenutelný týden                           
 
Jiří Havel 
 
 
Můj bratranec Pepa letos odjel vlakem za 
strýcem Jeanem a tetou Alenkou do Francie. 
Já si myslím, že se musela jeho maminka bát, 
protože Pepa ještě nikdy do ciziny sám nejel. 
Čekal ho typický francouzský venkov. Teta totiž žije se strýcem daleko 
od města, má stádo krav a taky čtyři koně. Hned za domem je 
borovicový les a kolem rozlehlé pastviny. Borovice jsou tam samý suk – 
někomu se zdají zvláštní.  
Po přivítání čekalo Pepu milé překvapení: v koši leželo pět koťat! Jedno 
bylo bílé jako sníh, Alenka se s ním pořád mazlila. Pepovi se ve statku 
moc líbilo, hlavně projížďky na koni a na traktoru. Prožil od neděle do 
soboty nezapomenutelný týden. 
 

Úkol č.3: 
Když budeš pozorně číst, najdeš v textu názvy oblečení ( 9 slov). 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
Úkol č. 4: 
Najdi na internetu, co napsal spisovatel Jiří Havel pro děti. 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________ 
 
 



 
 
 
 

Správné řešení: 
 
 

Úkol č. 1: 
 

Kterou květinu jsem utrhla, abych se zachránila? chrpu 
 
Úkol č. 2: 
 

Jak se děvčata seřadila?   Největší je Sára, pak Líza, Bohunka a  
nejmenší je Baruška. 
 
 

Úkol č.3: 
Když budeš pozorně číst, najdeš v textu názvy oblečení ( 9 slov). 
 

Můj bratranec Pepa letos odjel vlakem za strýcem Jeanem a tetou 
Alenkou do Francie. Já si myslím, že se musela jeho maminka bát, 
protože Pepa ještě nikdy do ciziny sám nejel. 
Čekal ho typický francouzský venkov. Teta totiž žije se strýcem daleko 
od města, má stádo krav a taky čtyři koně. Hned za domem je 
borovicový les a kolem rozlehlé pastviny. Borovice jsou tam samý suk – 
někomu se zdají zvláštní.  
Po přivítání čekalo Pepu milé překvapení: v koši leželo pět koťat! Jedno 
bylo bílé jako sníh, Alenka se s ním pořád mazlila. Pepovi se ve statku 
moc líbilo, hlavně projížďky na koni a na traktoru. Prožil od neděle do 
soboty nezapomenutelný týden. 
 

Úkol č. 4: 
Najdi na internetu, co napsal spisovatel Jiří Havel pro děti. 
 

Barbánek, Kluci, pozor, červená! , Malovaný svět, Za zvířátky do světa,   
 
Čtenáři do toho!, Malované čtení, Ježek v kalhotách, Malované říkanky, 
 
Proč se papoušek nebojí kočky, Umíme číst obrázky a mnoho dalších. 
 
Spolupracuje také s dětskými časopisy Sluníčko a Mateřídouška. 
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