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METODIKA PRÁCE S KNIHOU 

„LEDOVÁ OBLUDA“ 

Metodika je zpracována v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, 

č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114,                                                   

implementační aktivita 4.7 – Podpora čtenářské gramotnosti 
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1. Úvod 
Metodika práce s knihou je vytvořena pro potřeby projektu MAP II rozvoje vzdělávání 

v území ORP Ostrov v rámci implementační aktivity 4.7 – Podpora čtenářské 

gramotnosti. Aktivita má podpořit čtenářskou gramotnost formou vlastního 

čtenářského prožitku, ověření získaných informací formou krátkého testu či společné 

diskuze nad přečteným obsahem. Metodika obsahuje doporučený návod, jak 

pracovat s knihou, s žáky, doporučený čas ke čtení dílčích kapitol, návrhy pracovních 

listů. Vše je možné upravit si dle potřeby školy a pedagoga, složení a množství žáků.  

 

2. Anotace 
Osiřelá Elsie vyrůstá na ulicích viktoriánského Londýna. Když jednoho dne uslyší 

o tajemném chlupatém mamutovi objeveném v Arktidě, rozhodne se zjistit o ledové 

obludě víc. Netrvá dlouho a odvážná Elsie stojí mamutovi tváří v tvář. Začíná největší 

dobrodružství jejího života.  

V příběhu desetileté holčičky a desetitisíciletého mamuta se vypráví o tom, že i ten 

nejubožejší, nejnepatrnější z lidí se může stát hrdinou s velkým srdcem. 

3. Práce s knihou 
Kniha má 518 stran. Je rozdělena do 4 kapitol (první kapitola je nejobsáhlejší). 

Kapitoly jsou různě dlouhé a vzhledem k množství obrázků by neměli mít problém 

s přečtením kapitoly i slabší žáci. Pracovní listy jsou určené k průběžné práci 

s knihou (u pracovního listu je zapsáno doporučení k vypracování). 

 

4. Práce s žáky 
Kniha je určena pro věkovou kategorii žáků 9 – 11let. Je doplněna o řadu obrázků, 

rozličná grafická zpracování, tím je přístupná i slabším čtenářům. Zpětnou vazbou 

k přečtenému obsahu může být společná diskuse ve třídě, diskuse ve dvojicích, 

skupinách žáků, společně vytvořená osnova příběhu, dramatické zpracování příběhu 

nebo jeho částí, vyjádření formou obrázků. Záleží na způsobu, který si kolektiv, 

popřípadě jednotliví žáci, po dohodě s učitelem, ve třídě zvolí. 
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5. Pracovní listy, otázky, úkoly 

PRACOVNÍ LIST č.1 

Prohlédni si úvodní část knihy (do strany 23 – strany nejsou očíslované) a pokus se 

odpovědět na otázky 

Proč si myslíš, že se kniha jmenuje „Ledová obluda“? 

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

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

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

 

V kterém roce se příběh odehrává:  ……………………………………………………………… 

 

Jaké jsou hlavní postavy příběhu: 

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

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

 

Podívej se na mapu Londýna a zapiš důležité budovy: 

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACOVNÍ LIST č.2 

Kapitola 1 - 4 

Kdo je Elsie, kde bydlí? Nakresli, jak vypadá. 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O čem psali v novinách: 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACOVNÍ LIST č.3 

Kapitola 5 – 16 

 

Jaká budova je na obrázku na str.53? 

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

 

Proč Elsie do této budovy chodila? 

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

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

 

Koho v muzeu potkala? 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACOVNÍ LIST č.4 

Kapitola 17 - 30 

Co vidíš na obrázku na str.144-145, komu místnost patří a co ses o této osobě 

dozvěděl/a? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

S čím tato osoba Elsie pomohla? 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACOVNÍ LIST č.5 

Kapitola 31 - 57 

Co všechno Elsie s mamutkou zažila? Nakresli mamutku: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACOVNÍ LIST č.6 

Část II – „Na moři“ – kapitola 58 - 67 

Proč potřebovali loď? Co se na moři událo? 

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

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

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

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

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

 

Podívej se na str.28, 135 – 137, 350, 378 – 379. Čím se liší od ostatních stránek, proč 

jsou stránky jiné? 

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

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

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

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

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

 

Podívej se na str.75, 135, 178, 334. Pokus se stejným způsobem napsat jiné slovo: 
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PRACOVNÍ LIST č.7 

Část III – „Severní pól“ – kapitola 68 - 72 

Koho na severním pólu potkali? 

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

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

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

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

 

Proč bylo Elsie smutno? 

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

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

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

 

Také ti bylo někdy smutno? Kdy? 

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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PRACOVNÍ LIST č.8 

Část IV – „Doma“ – kapitola 73 - 78 

Co se dělo, když se vrátili z plavby zpátky? 

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

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

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

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

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

 

Jaký rok končil a který začínal? Které století se blížilo? 

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

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

 

Na co si Elsie s královnou připily? 

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

 

Nakresli, jak vypadá poslední den roku: 
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PRACOVNÍ LIST č.9 

Doslov 

Kdy se poprvé objevili mamuti? ………………………………………………………………….. 

Kolik vážil samec mamuta? ………………………………………………………………………. 

Proč měli mamuti malé uši a ocas? 

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

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

Co našli na Sibiři v roce 2012? 

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

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

Co znamená slovo špitál? …………………………………………………………………………. 

Co je Zepelín? 

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

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

Kdo byla královna Viktorie? 

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

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

Co se ti při čtení nejvíc líbilo? 

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

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

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

 

Přečetl/a by sis ještě jinou knihu od stejného spisovatele (nabídku máš na posledních 

stránkách)? 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Závěr 
Kniha se našim dětem velmi líbila. Zaujal vtipný text, obrázky, způsob, jakým je kniha 

podána dětem. Oblíbily si postavy, dokázaly se do jejich příběhu vžít, brát je jako 

hrdiny příběhu. Zaujaly je i různé části příběhu – dobrodružné, dojemné. Přesto, že 

kniha má objemný text, přečetly ji velmi rychle a s velkým zájmem.  

Knihu (nebo jen části) je možné reprodukovat jako kreslený příběh, divadelní 

představení s vyrobenými vlastními hrdiny. Je možné vést diskusi o době kdy žili 

mamuti, o viktoriánské době apod. (napomáhá tomu i doslov knihy). 

 

 

6. Poznámky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


