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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 34 – Štěstěna 

Žáci si připomenou římskou bohyni Fortunu. Zopakují si postup při popisu postavy – vnější 

charakteristiku a přenesení významu slova. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

Obrázek kola, paruka (pačesy), křidélka, balónky s čísly 

Mapa světa 

FUČÍK, B; POKORNÝ, J. Kde je zakopaný pes, Albatros 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Poslech motivačního textu. 

2. Rozhovor na téma: Fortuna, četba textu 

3. Příprava strukturovaného rozhovoru 
4. Kresba bohyně Fortuny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 34 –Štěstěna    
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1: Poslech motivačního textu. 

Poslechni si píseň Dítě Štěstěny, kterou složil Zdeněk Rytíř a Petr Spálený, který ji také zpívá. 

 

 

Úkol 2: Rozhovor na téma: Fortuna, četba textu 
Porovnej se spolužáky informace, jaké jste schopni přidat do besedy na téma Fortuna. Kdy, kde a 

v jaké souvislosti jste toto slovo slyšeli. 

Následně se v knize Kde je zakopaný pes přesvědčte o tom, kolik souvislostí jste věděli a které kniha 

ještě připomíná.  

 

Úkol 3:  Příprava strukturovaného rozhovoru 
Připrav ve dvojicích rozhovor s bohyní Fortunou. Na co se budeš ptát? Co tě bude o životě takové 

bohyně zajímat? A co se dozvíš? 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Úkol 4:  Kresba bohyně Fortuny. 



Pracovní list č. 34 –Štěstěna    
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
Nakresli bohyni Fortunu, jak si ji představuješ například podle informací, které si se v rámci rozhovoru 

s ní dozvěděl. 

Samostatný úkol – sestav reklamu nad vstupem do sázkové kanceláře Fortuna, napiš báseň, reklamní 

slogan, upoutávku…) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

Řešení: 

1.   

Dítě štěstěny 

Zdeněk Rytíř / Petr Spálený 

 

Štěstěna je to co letí 

byl jsem jedním z jejích dětí 

zdálky jen prstem kývla a já šel za ní. 

Dnes nejsem to co jsem býval 

zpívám jinak než jsem zpíval 

a divné sny mi náhle ruší spaní. 

 

Že teď mám přátel čím dál tím míň 

už za mnou nejdou tak jako můj stín, 

už nemám cestu pozlacenou, 

už mě strejc neplácá po ramenou, 

zítra mě nikam na oběd nepozvou 

a dívky žádný mi nepíšou, 

a dívky žádný mi nepíšou. 

 

Štěstěna je bárka vratká, 

otevřela svoje vrátka 

její dítě jí do náruče vklouzlo. 

Ostatní se brodí blátem, 

zastaví se před plakátem 

jehož nápis proměnilo kouzlo… 

 

2. 

Fortuna  -     vydavatelství knih (například ukázky z knihovny) 

- planetka 

- sázková kancelář 

Informace z knihy: Kde je zakopaný pes – vnější popis postavy Fortuny 

  

3. 

Společné představení rozhovorů dvojic, porovnávání informací, co se která dvojice dozvěděla o 

bohyni Fortuně. 

 

4. 

Představení obrázků bohyně Fortuny a reklamních letáků sázkové kanceláře Fortuny. 


