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Anotace 

 Digitální učební materiál je určen do výuky 
ČJ pro žáky 4. ročníku pro práci s 
dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

 Prezentace slouží k rozšíření učiva, je 
součástí tématického okruhu Literární 
výchova – literární pojmy: spisovatel a 
ilustrátor. 

 Prezentace je zaměřena na život a dílo 
Ondřeje Sekory. 



Ondřej Sekora 
1899 Královo Pole u Brna – 1967 Praha  

 spisovatel 

 ilustrátor 

 žurnalista 

 karikaturista 

 entomolog 

Mnoho dalších informací o Ondřeji 
Sekorovi najdete v internetovém 
slovníku české literatury. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=638


Ze života Ondřeje Sekory 

 psal a ilustroval hlavně knihy pro děti 

 jeho příběhy spojují zábavnost s poučností 

 pracoval jako sportovní referent a kreslíř v 
novinách 

 sbíral motýly a brouky, sportoval, hodně 
četl a rád kreslil 

 



Ze života Ondřeje Sekory 

 byl zakladatelem 1. československých 
ragbyových klubů, popularizátor sportu a 
přírody 

 během 1. světové války byl odveden jako 
jednoroční dobrovolník 

 byl dvakrát ženatý, ze druhého manželství 
má syna Ondřeje 



Knihy pro děti (výběr) 

 Ferda Mravenec 

 Ferdův slabikář 

 Trampoty brouka Pytlíka 

 Kuře Napipi a jeho přátelé 

 Uprchlík na ptačím stromě 

http://www.youtube.com/watch?v=Tuz_Mt0iGmE


Knihy pro děti (výběr) 
 

 Kronika města Kocourkova 

 Malované počasí 

 Čmelák Aninka 

 O psu vzduchoplavci 

 Pošta v ZOO 

http://www.dantikvariat.cz/sekora-ondrej/kronika-mesta-kocourkova-130855


Úkol pro žáky: 

 Najděte na internetu, co znamená pojem 
entomologie a kdo je to entomolog. 

 

http://www.google.cz/


Kvíz 

Ondřej Sekora psal  
a ilustroval hlavně knihy pro: 

děti dospělé 



Kvíz 

Jeho příběhy jsou: 

zábavné a 
poučné 

pravdivé 



Kvíz 

Ondřej Sekora sbíral: 

motýly a 
brouky známky 



Kvíz 

Věnoval se také sportu. Byl 
zakladatelem 1. 

československých:  

ragbyových 
klubů 

fotbalových 
klubů 



Kvíz 

Mezi jeho nejznámější 
postavy patří:  

Ferda 
Mravenec 

Medvídek Pú 



Kvíz 

Jeho tvorba pro děti je 
zaměřena především na 

příběhy:  

o živočišné říši o dětech 
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