Autor: Mgr. Kateřina Gocieková
Datum vytvoření: 23.1.2012
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. ročník
Stupeň a typ vzdělávání: Základní vzdělávání – první stupeň
Anotace/metodický list: Pracovní listy obsahují úkoly zaměřené na porozumění
čtenému textu (kniha Boříkovy lapálie) a doplňující otázky,
které rozvíjejí samostatné a kreativní myšlení dětí v jazykové
výchově.

BOŘÍKOVY LAPÁLIE - PRACOVNÍ LIST 5
1.Jak se jmenuje obávaný školní inspektor? _____________________________________
Jak se jmenuje váš pan ředitel (paní ředitelka)? _____________________________________
Jak se jmenuje vaše paní učitelka třídní/pan učitel třídní? _____________________________

2. Čím měla paní učitelka vyzdobit třídu? _______________________________________
Čím je vyzdobena vaše třída? Uveď aspoň 10 rozdílných předmětů a rozděl je podle jejich
rodu:
(ten)

(ta)

(to)

______________________

________________________

___________________

_____________________

_______________________

____________________

_____________________

_______________________

____________________

_____________________

_______________________

___________________

3. Koho děti při zalévání polily? ______________________________________________
Vypiš všechny zaměstnance školy, které znáš: ___________________________________
___________________________________________________________________________
4. Jaká by měla být třída podle tvých představ? _________________________________
___________________________________________________________________________
Jak říkáme slovům, která vyjadřují vlastnosti osob, zvířat, věcí, vlastností nebo dějů?
___________________________________________________________________________
Z uvedených podst. jmen utvoř přídavná jména:
radost - ________________________

světlo - ________________________

výzdoba - ______________________

velikost - _______________________

barva - ________________________

vtip - _________________________

5. Koho pan školník musí sehnat na opravu okna?
__________________________________________________________________________
K uvedeném slovu najdi aspoň 5 slov příbuzných a urči u nich stavbu slova: ____________
___________________________________________________________________________
6. V čem může inspektor vstoupit do školy? (Správnou odpověď zakroužkuj)
a) v botech
b) v přestrojení
c) v obleku

7. Pokus se vyplnit „legitimaci inspektora Mišoně“
JMÉNO A PŘÍJMENÍ: __________________________________________________
DATUM NAROZENÍ: __________________________________________________
VYVINUL SE Z : ______________________________________________________
BYL ŽÁKEM: ________________________________________________________
VYSVĚDČENÍ: _______________________________________________________
PŘESTROJENÍ: _______________________________________________________
KLASICKÁ MIŠOŇOVSKÁ OTÁZKA: ___________________________________
ZAHYNUL: __________________________________________________________

8. Vytvoř větu o každém z chlapců, kde všechna slova začínají stejným písmenem a každá
věta má aspoň 4 slova (můžeš používat předložky a zvratná zájmena) : Bořík, Čenda, Aleš,
Mirek,Mišoň.
PŘ: Čenda číhá na čtyřbarevnou čivavu.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

ZDROJE:
• klipart
• vlastní zdroje

