Autor: Mgr. Kateřina Gocieková
Datum vytvoření: 11.1.2012
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková výchova
Předmět: Český jazyk – literární výchova
Tematická oblast: Čtení s porozuměním (čtenářská gramotnost)
Téma: Boříkovy lapálie
Cílová skupina: Žák
Typická věková skupina, ročník: 3.
Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělávání – první stupeň
Anotace/metodický list: Pracovní listy obsahují úkoly zaměřené na porozumění
čtenému textu (kniha Boříkovy lapálie) + doplňující otázky,
které rozvíjí slovní zásobu a podporují kreativní myšlení dětí
v jazykové výchově.

BOŘÍKOVY LAPÁLIE – PRACOVNÍ LIST 2
1. Jaký dárek vymysleli kamarádi Alešovi?
Myslíš, že to byl nejlepší nápad? (svůj názor vysvětli) ______________________________
___________________________________________________________________________
Je nezbytné dárek vždy koupit?________________________________________________
Uveď příklady dárků, které dokážeš samostatně vyrobit:
___________________________________________________________________________
2. Rozlušti, které dobroty se objevily na stole při Alešových narozeninách:
a) kračivky - _____________ b) trod - _______________ c) rekromel - ______________
Nakresli stůl s narozeninovou oslavou:

3. O které spisovatelce se Bořík s kamarády ve škole učili? (Její portrét můžete najít i na
jedné z našich papírových bankovek. Pokuste se zjistit, o kterou bankovku se jedná.
Pokus se jí nakreslit.

4. Dílo Babička, které tato spisovatelka napsala, se odehrává na Starém _________________
5. Kde měli Čenda s Boříkem schovanou knížku, kterou četli ve vyučování? __________
Zakroužkuj správnou odpověď. Jednalo se o:
a) pohádkovou knihu
b) detektivku
c) komiks
6. Vysvětli, kdo jsou:
Tom Shark - __________________________
Krvavý pihoun - _______________________
Vymysli jméno zločince, které by vypovídalo o jeho povaze nebo zločinech, které spáchal:
_________________________________________________________________________
7. Podtrhni kouzelnický trik, který Aleš kamarádům NEpředváděl:
a) trik s pingpongovým míčkem
b) trik s vajíčkem
c) trik s květináčem
d) trik se zmizením
8. Které zvíře mělo Alešově babičce pomáhat vychovat z něj hodného chlapce?(Neúplný
obrázek ti napoví.)

_________________________________
Podle dalších neúplných obrázků se pokus rozluštit, která další zvířata se v knize objeví:

___________________________

____________________________

ZDROJE:
• http://www.bozena-nemcova.cz/galerie.html
• klipart
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1.
2.

Starou vařečku
a) rakvičky

b) dort

c) kremrole

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Božena Němcová
Portrét B.Němcové je na 500 Kč bankovce.
Bělidle
Pod lavicí, jednalo se o detektivku
Tom Shark - slavný detektiv
Krvavý pihoun – zločinec
c
Papoušek, slepice, blecha.

