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Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 6 – Dopravní prostředky moderních 

ježibab 

Žáci se seznámí s autorem Pavlem Šrutem a jeho dílem. Přečtou ukázku Pět ježibab. Využijí poznatky 

k vytvoření popisu postavy. 

Doporučený čas: 45 minut (dle schopností žáků) 

Seznam zdrojů k tématu: 

JANÁČKOVÁ , Z. a kol. Čítanka pro 4. Ročník. Brno: Nová škola, 2003. ISBN 80-7289-050-6 

Internet – zdroj informací o dopravě, zdroj informací o Pavlu Šrutovi 

Seznam pokynů k vypracování a splnění úkolů pracovního listu: 

1. Rozhovor na téma doprava. 

2. Četba textu Pět ježibab, rozbor 
3. Sběr informací o autorovi, společné zpracování informační tabule nebo letáku 
4. Kresba čarodějnice podle popisu v básni nebo podle vlastní fantazie 
5. Popis čarodějnice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovní list č. 6 – Dopravní prostředky moderních ježibab   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 1:  Rozhovor na téma doprava. 

Vyjmenuj druhy dopravy, dopravní prostředky. Zmiňte se o bezpečnosti, kterou musíme v dopravě dodržovat. 

Dokážete vyjmenovat některé příkazy, zákazy či informace dopravních značek? 

 

Úkol 2:  Četba textu Pět ježibab, rozbor 
Přečti báseň Pět ježibab a v textu najdi: 

 

přirovnání -  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. pád - …..…..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 jednoslovný název a převeď na sousloví - …………………………………………………………………………………………. 

 

číslovky - …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

přímou řeč - ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Úkol 3:  Sběr informací o autorovi, společné zpracování informační tabule 

nebo letáku 
Společně ve skupinách vyhledej informace o autorovi a zpracuj informační tabuli nebo leták, ze 

kterého se ostatní něco o autorovi a jeho díle dozvědí. Své práce postupně předvedou všechny 

skupiny. 

Úkol 4:  Kresba čarodějnice podle popisu v básni 
Nakresli čarodějnici podle popisu Pavla Šruta. 

 

Úkol 4:  Popis čarodějnice 



Pracovní list č. 6 – Dopravní prostředky moderních ježibab   
   Jméno: 
   Třída: 
   Datum: 
 
Napiš vlastní popis čarodějnice, která bude a) zlá, b) dobrosrdečná, c) moderní. Vyber si. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Řešení: 

1.   

Druhy dopravy – pozemní, letecká, vodní. 

Dopravní prostředky – auto, autobus, vlak, letadlo, loď,…. 

Svislé dopravní značka – výstražné, zákazové, příkazové, informativní. 

 

2. 

přirovnání -  jako hejno ptáků 

6. pád- na smetáku, na tryskáči, na koštěti 

 

jednoslovný název a sousloví – tryskáč x tryskové letadlo 

 

číslovky – pět, jedním 

 

přímá řeč – „Kluku, pojď sem!“ 

 

3. 

Pavel Šrut (3. dubna 1940, Praha) je český básník, překladatel, fejetonista, autor knih pro děti a 

písňových textů… 

 

4. 

Prezentace výtvarných děl. 

 

5. 

Společná četba popisů čarodějnic. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/3._duben
http://cs.wikipedia.org/wiki/1940
http://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1sn%C3%ADk

