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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 25 – Kdo ví, odpoví. Otázka zní: „Proč 

je moře slané?“ 

Žáci se seznámí alespoň rámcově s tvorbou Jana Wericha, s knihou Fimfárum, připomenou si 

Werichova životní data.  

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

KŘIVÁNEK, K; KUPCOVÁ, H. Malý slovník literárních pojmů a autorů. Praha: Scientia, 1994. ISBN 80-

85827- 15-8 

Internetový vyhledávač osobností 

WERICH, J. Fimfárum. Praha: Albatros, 1992. ISBN 80-00-00193-4 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Vyhledávání zajímavých informací o Janu Werichovi. 

2. Četba krátkých ukázek a seznámení se s knihou Fimfárum. 
3. Četba pohádky Moře, strýčku, proč je slané? 
4. Odpověď na zadanou otázku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 25 – Kdo ví, odpoví. Otázka zní: „Proč je moře slané?“   
    
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1: Vyhledávání zajímavých informací o Janu Werichovi. 
Skupinová práce - najdi v Malém literárním slovníku pojmů a autorů nebo v internetových zdrojích 

alespoň 6 informací o Janu Werichovi. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Úkol 2: Četba krátkých ukázek a seznámení se s knihou Fimfárum. 
Seznámení s jednotlivými pohádkami, rozbor některých dějů, určení, které pohádky jsou známé 

filmovým zpracováním. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Úkol 3:  Četba pohádky Moře, strýčku, proč je slané? 
Přečti pohádku a rozeber tento text. Napiš osnovu charakteristiky hlavních postav. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



Pracovní list č. 25 – Kdo ví, odpoví. Otázka zní: „Proč je moře slané?“   
    
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Úkol 4: Odpověď na zadanou otázku. 
Pokus se odpovědět na otázku: Proč je moře slané? 

Řešení: 

1.   

Jan Werich 

* 6. 2. 1905, Praha 

- filmový herec, dramatik, spisovatel 

- spolupracovník Jiří Voskovec 

- zakladatel Osvobozeného divadla (1926) 

- 1. hra Vest pocket revue (malá revue do kapsičky u vesty) 

- spolupracovník, hudební skladatel, klavírista Jaroslav Ježek 

- během války pobýval J. W. v USA 

- bydlel v Praze na Kampě 

- zemřel 31. 10. 1980, Praha, pohřben na Olšanských hřbitovech 

2. 

Královna Koloběžka První, Fimfárum, O rybáři a jeho ženě, Jak na Šumavě obři vyhynuli, Až opadá listí 

z dubu, Lakomá Barka, Líná pohádka, Moře, strýčku, proč je slané?, Splněný sen, Tři sestry a jeden 

prsten, Paleček, František Nebojsa, Král měl tři syny, Tři veteráni, Pohádka o zasloužilém vrabci, O 

třech hrbáčích z Damašku, Chlap, děd, vnuk, pes a hrob. 

3. 

Společná četba s objasněním některých pojmů. Zdůraznění vět – důležitých myšlenek „pro život“  

- Člověk všechno vypátrá 

- To se ví (str. 78) 

- synonyma držgrešle, kolenovrt, chamtil 

Osoba Marek, Kouba – společná četba charakteristik 

4. 

Moře je slané, protože je na dně mlýnek, který mele sůl. Pokyn mu dal marek, ale ten se utopil a 

mlýnek nedostal pokyn k zastavení. Mohl by ho zastavit Kouba, ale ten o události neví, a na zlého a 

lakotného bratra si ani nevzpomene. 

 

 


