
 

 

 Název projektu: Spokojená škola  
 

Číslo projektu: OPVK.CZ.1.07/1.2.33/02.0039 

 

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 29 Jindřich a Josef – zelení mužíčkové 

vltavských vod 

Žáci budou při četbě ukázek vnímat popis osoby, všimnou si charakteristiky vnější a vnitřní, porovnají 

obě postavy.   

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

 KRAUSOVÁ, Z; TERŠOVÁ R. Český jazyk 6 učebnice pro šestý ročník ZŠ a primu víceletých gymnázií. 

Plzeň: Fraus, 2003. 1. vyd. ISBN 80-7238-206-3 

František Langer- Pražské legendy 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Četba úryvků se stručným rozborem 

2. Tvorba „vodnického“průkazu. 
3. Tvorba vlastního rozhovoru, který by mohl proběhnout mezi vodníky. 
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Úkol 1:  Četba úryvků se stručným rozborem. 
Přečti ukázky z knihy o vodnících Jindřichovi a Josefovi. (Učebnice str. 83/84 a 87) 

Na vhodných místech připomeňte pravopis vlastních jmen zeměpisných a osobních, vytvářejte synonyma, 

antonyma a zdrobněliny.  

 

Úkol 2:  Tvorba „vodnického“průkazu. 
Vytvoř pro oba vodníky jakýsi „vodnický“ průkaz s důležitými údaji. Na pracovní listy si poznamenej 

získané údaje. Průkaz se ale pokus vytvořit i s vodnickou fotografií. 

 

Jméno:  …………………………………………………… Jméno:  ………………………………………………………… 

 

Bydliště: ………………………………………………….. Bydliště: ……………………………………………………… 

 

Povolání: ………………………………………………… Povolání: ……………………………………………………… 

 

Záliby: ………………………………………………………  Záliby: …………………………………………………………… 

 

Vlastnosti: ………………………………………………..  Vlastnosti:  …………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 

 

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

 

Představení vytvořených průkazů, nakreslených podobenek vodníků. 

 

Úkol 3:  Tvorba vlastního rozhovoru, který by mohl proběhnout mezi vodníky. 
Ve dvojicích lze vytvořit rozhovor (telefonát), o čem by mohli mluvit, o čem by se radili, z čeho by 

mohli mít obavu nebo radost a podobně.  
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Řešení: 

1.   

Zeměpisné názvy: Malá Strana, Karlův most, Čertovka, Vltava. 

(složený název, složení jména vlastního Karlův a obecného most.) 

Víceslovné názvy – obě písmena velká: České Budějovice, Karlovy Vary, Kutná Hora, Malá Strana, 

Stará Boleslav. 

Jména osobní: Josef, Jindřich. 

 

Antonyma: malá x velká, zdomácnělý x cizí, pan x paní 

Synonyma: bydlel / pobýval, žil;  pramice/ loďka; paklíček /balíček; osamělý / opuštěný 

Zdrobněliny: most – mostek – mosteček; voda – vodička; oblouk – oblouček; město - městečko 

2. 

Jméno:  JOSEF     Jméno:  JINDŘICH 

 

Bydliště: VLTAVA, pod 4. oblk. Karlova mostu Bydliště: VLTAVA, NA FRANTIŠKU 

 

Povolání: vodník, hlava vodnictva v Čechách Povolání: vodník  

 

Záliby:       Záliby: četba, pozorování dění z okolí 

 

Vlastnosti: kuřák, založil půjčovnu loděk Vlastnosti:  skromný, nemá žádné drahé věci 

 

nenáročný – měl hliněné hrníčky  jediný vodník, který má knihovnu 

 

cítí se osamocený    moudrý 

 

Vodník Jindřich: věděl, že největší bohatství je v tom, co víme, co se naučíme, to nám nevezme nikdo, 

ani voda ne.  

3. 

Představení připravených rozhovorů. Porovnávání, co si vodníci různých dvojic řekli.  


