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Anotace 

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

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

 Prezentace je zaměřena na život, dílo a ilustrace 
Josefa Lady a zajímavosti o obci Hrusice. 



 Josef Lada 

1887 Hrusice -  1957 Praha 

 

 karikaturista 

 ilustrátor 

 spisovatel  

 zakladatel moderní pohádky 



Ze života Josefa Lady 

 narodil se v rodině ševce 

 z Hrusic a okolí čerpal řadu 
námětů svých obrazů 

 v kresbě byl samoukem 

 ve 14 letech odešel do Prahy, 
aby se vyučil malířem pokojů 
a divadelních dekorací 



Ze života Josefa Lady 

 vytvořil asi 400 volných obrazů a okolo 15 
tisíc ilustrací 

 byl ženatý, měl dcery Alenu a Evu 

 mladší Eva zahynula v únoru 1945 při 
náletu na Prahu 

 Alena byla ilustrátorka a malířka, napsala 
o svém otci knihu Můj táta Josef Lada 



Obec Hrusice 

 v Hrusicích je památník Josefa Lady a 
dcery Aleny 



Obec Hrusice 

busta Josefa Lady 

 

na pomníku 

 

V Hrusicích 



Knihy pro děti (výběr) 

 Veselý přírodopis 

 Svět zvířat 

 Ladovy veselé učebnice 

 Ezopské bajky 

 Kocour Mikeš 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vKo5t7cYXlI


Knihy pro děti (výběr) 

 O chytré kmotře lišce 

 Pohádky naruby                       

 Bubáci a hastrmani 

 Nezbedné pohádky 

 Josef Lada dětem 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PY3jCD8AtUE


Ukázky kreseb a ilustrací Josefa Lady 

 Ukázky kreseb z internetu. 

http://www.google.cz/search?q=obrázky+od+josefa+lady&hl=cs&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SUPfT9H3LYvLs


KVÍZ 

1. Josef Lada rád od dětství kreslil, v 
kreslení : 

      

     a)   byl samouk 

 

     b)   učil ho pan učitel 



KVÍZ 

2. Řadu námětů pro své kresby čerpal: 

 

     a)   různě po kraji 

 

     b)   v rodných Hrusicích    



KVÍZ 

3. Mezi jeho nejznámější kreslené 
postavičky patří: 

 

     a)   Kocour Mikeš 

 

     b)   Liška Bystrouška 



KVÍZ 

4. Josef Lada patří mezi zakladatele: 

 

    a)   bajky 

 

    b)   moderní pohádky 



KVÍZ 

5. Jeho starší dcera Alena byla také 
ilustrátorka a napsala knihu: 

 

    a)   Táta Josef 

 

    b)   Můj táta Josef Lada 



KVÍZ 

6. Památník Josefa Lady a Aleny Ladové je: 

 

     a)   v Hrusicích 

 

     b)   v Praze 



Úkol pro žáky: 

 Najděte na internetu, kde se nacházejí 
Hrusice, určete jejich polohu a zjistěte 
další zajímavosti o této obci – rodišti 
Josefa Lady. 

 

 

http://www.google.com/
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