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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 19 – Proč se říká Ikarův pád a jak to 

souvisí s Janem Kašparem  

Žáci si připomenou báji a pověst, získají informace o Janu Kašparovi. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

Wikipedie otevřená encyklopedie Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ka%C5%A1par  

KOVÁŘOVÁ, S. Proč se říká? Olomouc: Alda, 1994. ISBN 80-85600-31-5 

PETIŠKA, E. Staré řecké báje a pověsti. Praha: Albatros, 1986. 8. vyd. ISBN neuvedeno 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Doplňovačka. 
2. Četba Starých řeckých bájí Eduarda Petišky. 

3. Porovnání obsahu báje s textem v knize Proč se říká? 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Ka%C5%A1par


Pracovní list č. 19 – Proč se říká Ikarův pád a jak to souvisí s Janem Kašparem  Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

Úkol 1:  Doplňovačka. 
Odpovídej jedním slovem na zadání. 

Podtrhni  

………………………………………………………………….. 3. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 2. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 5. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 5. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 3. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 3. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 4. písmeno 

 

………………………………………………………………….. 1. písmeno 

 

Pověz, co víš o postavě z doplňovačky. Připomenout zeměpisné pojmy: Athény, Řecko, Kréta. 

 

Úkol 2:  Četba Starých řeckých bájí Eduarda Petišky. 
Přečti báji Daidalos a Ikaros. Vysvětlení méně známých pojmů. Vyslov poučení, které z příběhu plyne.  

 

 

Úkol 3: Porovnání obsahu báje s textem v knize Proč se říká? 
Četba oddílu Ikarův pád v knize Proč se říká? Text obsahuje informaci o stavitelích létajících strojů, 

připomíná i prvního českého pilota Jana Kašpara.  

Dále z internetu vyhledat životopisné údaje Jana Kašpara a dodat informace o jeho letu z Pardubic do 

Prahy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 19 – Proč se říká Ikarův pád a jak to souvisí s Janem Kašparem  Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
 

Řešení:  

1. 

1) základní větný člen v 1. pádě    PODMĚT 

2) druhé vyjmenované slovo po Z    JAZYK 

3) předposlední slovní druh    ČÁSTICE 

4) vždy dobře dopadne, začíná bylo nebylo   POHÁDKA 

5) naše metropole      PRAHA  

6) antonymum ke slovu černá     BÍLÁ  

7) slova stejného nebo podobného významu   SYNONYMA 

8) nejvyšší česká hora      SNĚŽKA 

 

Podle pokynů a podtržených písmen vyjde slovo DAIDALOS. 

 

2.  

Poučení z báje – dbát rady rodičů, jít zlatou střední cestou 

 

3. 

Autorka S. Kovářová na základě obsahu báje ve stručnosti objasňuje pojem Ikarův pád = symbol 

tragického osudu člověka, který se odvážil vznést k výšinám, o kterých jiní jenom snili. 

Jan Kašpar (20. května 1883, Pardubice – 2. března 1927, Pardubice) byl český inženýr, průkopník 

české aviatiky, nejznámější z prvních českých leteckých konstruktérů a pilotů. Proslavil se zejména 

svými průkopnickými dálkovými lety. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/20._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1883
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pardubice
http://cs.wikipedia.org/wiki/2._b%C5%99ezen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1927
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko

