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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 18 – Macourkova říše zvířat  

Žáci se seznámí s pojmem bajka, jejím rozdělením a zkusí si též bajku napsat. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu:  

MACOUREK, M. Živočichopis. Praha: Knižní klub, 2007. 1. vyd. ISBN 978-80-242-1939-4 

KUBÁLEK, D. Zajíc a želva. Bratislava: Fortuna print, 1991. ISBN 80-85224-34-8 

KŘIVÁNEK, V; KUPCOVÁ, H. Malý slovník literárních pojmů a autorů. Praha: Scientia, 1994. 1. vyd. 

ISBN 80-85827-15-8 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Četba bajky a poučení o tomto literárním druhu. 
2. Ukázka knihy Miloš Macourek – Živočichopis. Zamyšlení nad jednotlivými názvy. Četba vybraných 

příběhů a poučení z nich. 
3. Vlastní tvorba podobného příběhu. 
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Úkol 1: Četba bajky a poučení o tomto literárním druhu. 

Obsah a mravní poučení po skončení četby ze slovníku, doplnit poučení o bajce a jejich autorech . 

 

Liška a čáp 

Chamtivý pes 

Zajíc a želva 

 

Úkol 2: Ukázka knihy Miloš Macourek – Živočichopis. Zamyšlení nad 

jednotlivými názvy. Četba vybraných příběhů a poučení z nich. 

Macourkova zvířecí říše v knize Živočichopis, četba ukázek a porovnání s bajkami. 

 

Hlemýžď 

Jepice 

Racek chechtavý 

Další ukázky podle výběru žáků 

 

Úkol 3: Vlastní tvorba podobného příběhu 

Na základě získaných vědomostí se pokuste o vytvoření vlastního příběhu. 
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Řešení:  

1. 

Bajka je krátký veršovaný nebo prozaický příběh o zvířatech, která se chovají jako lidé. Obsahuje 

mravní naučení, které je zapsáno v závěru nebo vyplyne z přečteného děje.  

Tradice od antiky – Ezop, dále 17. století La Fontaine, 19. století Krylov. 

Čeští autoři Karel Čapek, Ivan Olbracht a Jiří Žáček. 

2. 

Miloš Macourek má ve svých příbězích také zvířata. Na základě jejich chování připomíná čtenářům, 

čeho by si měli v životě všímat, aby se dokázali radovat, aby pořád nenadávali. 

Dětem také připomenout tvorbu v knihách Mach a Šebestová a jejich zpracování do večerníkových 

příběhů. Výtvarné zpracování Adolfa Borna a přednes Petra Nárožného. 

3.  

Četba žákovských prací. 


