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Anotace 

 Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu literární 
výchova, ročníku šestém. Je součástí tematického 
okruhu Literární výchova – literární druhy a žánry – 6. 
ročník.  

 Materiál vznikl na základě úryvku uvedeném v učebnici 
na straně 97 . Žáci pracují s internetem. 

 Podkladem pro tvorbu materiálu byla učebnice: 
Lederbuchová L., Beránková E.: Čítanka 6 pro základní 
školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus, Plzeň, 
2003 

 Vytvořeno: 23. dubna 2012 
 



Křížovka - opakování 

technické údaje o knize 

americký spisovatel, autor románu Bílý tesák 

autor Máje 

krásná literatura neboli … 

autor knih RUR, Dášeňka, Devatero pohádek 

autor knihy Balady a romance 

Báseň, která je napsána  
do tvaru obrázku 



Křížovka - řešení 

T I R Á Ž 

L O N D O N 

M Á 
CH 
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B E L E T R I E 

Č A P E K 

N E R U D A 

K A L I G R A M 

technické údaje o knize 

americký spisovatel, autor románu Bílý tesák 

autor Máje 

krásná literatura neboli … 

autor knih RUR, Dášeňka, Devatero pohádek 

autor knihy Balady a romance 

Báseň, která je napsána do tvaru obrázku 

Vyhledejte na www.wikipedia.com více informací o tomto  
autorovi a zodpovězte otázky na dalším snímku. 
Jeho křestní jméno je Jaromír. 

http://www.wikipedia.com/


 1. Kde se Jaromír Tomeček narodil? 

 

 

 2. Ústředním tématem jeho děl je 

 

 

 3. Kolika let se Jaromír Tomeček dožil? 

Brno Kroměříž Praha 

příroda společnost vynálezy 

71 81 91 Pokračování 
V prezentaci 



 Správně 

 

Zpět na otázky 



Špatně 

 

Zpět na otázky 



Jaromír Tomeček: Kosí pořádek, 
čítanka str. 97 

 

Představ si na zahradě kocoura a kosa. 
Kdo před kým se musí mít běžně na pozoru? 

Na pozoru by 
se měl mít kos 



 
Kdo asi bude vítaným a kdo nevítaným  

návštěvníkem kosího revíru? 

Vítaným hostem je  
cokoli,co slouží jako  
potrava,nevítaným  

kočky 

Vymysli textu jiný název 

Statečný kos, 
Kdo s koho 



 Slovo „vyvěžil“ je neologismus.  
Co asi udělal kosí pár, když vyvěžil na střechu domu? 

Usedl na nejvyšší  
místo střechy 

Vyhledejte na internetu, 
co znamená slovo  

neologismus 

INTERNET 

http://www.google.com/


 

Kterého výrazu užívá spisovatel pro kocoura ve chvíli,  
kdy se dostává do střetnutí s kosem? 

Domácí 
šelma 

Kocour nazývá kosa kominíkem. Jde o metaforu. 
Co tato metafora znamená, na základě čeho 

byla vytvořena? 

Podobnost barvy 
+ 

pohyb ve výškách 



Zdroje 

Obrázky jsou dostupné na www.office.microsoft.com 
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