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METODIKA PRÁCE S KNIHOU 

„SENZAČNÍ SBÍRKA ZVÍŘAT DOKTORA PROKTORA“ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Iveta Dibelková ZŠ Potůčky 
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1. Úvod 

 

Aktivita má podpořit čtenářskou gramotnost formou vlastního čtenářského prožitku, či spo-

lečné diskuze nad přečteným obsahem. Metodika přináší návrh, jak pracovat s knihou, 

s žáky, s pracovními listy. Vše je možné upravit dle potřeby školy a pedagoga, složení čte-

nářů. 

 

2. Anotace 

Kniha plná fantazie odhaluje čtenáři informace o tajemných tvorech, o nichž doteď nejspíš 

nikdy neslyšeli, jejichž existence je nám zamlčována ze strachu, že by nás vyděsili 

Hlavními postavami jsou právě tato zvířata, která byste určitě nechtěli potkat v postranních 

uličkách svého bydliště, kde se dozajista vyskytují. 

 

3. Práce s knihou 

Kniha je plná tajemných tvorů, zvířat, jejichž existence vás nepotěší.  Čtenář si může knihu 

prolistovat a vybrat si, které zvíře ho zajímá. Kniha je přístupná zdatnějším čtenářům, ale 

především těm, co mají pro strach uděláno.   

Doporučuji číst knihu po částech, odkládat ji za soumraku a rozhodně nečíst před spaním. 

 

4. Práce s žáky 

Kniha je určena pro žáky 4. a 5. ročníku a především těm, kteří mají rádi fantazii. 

Zadání úkolu v pracovním listu vyplývá z jednotlivých textů o tajemných tvorech, vyhledává 

odpovědi na otázky, proč nás jejich existence nepotěší a která skutečná zvířata nám připo-

mínají.  

Zpětná vazba – formou diskuse mezi žákem a učitelem. 
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5. Pracovní listy, otázky, úkoly 

 

Úkoly v pracovních listech dovedou čtenáře k zamyšlení nad tím, jak tvorové vypadají, kde 

se vyskytují a především, zda nám lidem mohou ublížit? 

Pracovní listy obsahují podobné otázky - viz příloha - jen tvorové se mění.  

 

6. Závěr 

 

Čtenářsky poměrně náročná kniha obsahuje jednotlivé příběhy, úkoly je lépe rozdělit na 

jednotlivé kapitoly, ty řešit samostatně, pracovat ve dvojici, diskutovat o přečtené knize ve 

skupině, kde se každý může vyjádřit k jednotlivým kapitolám, jak je pochopil, jaké pocity 

a obavy v něm vyvolávají.  

V závěru bylo vytvořeno společné portfolio, přidány byly vlastní návrhy. 

 

7. Poznámky 

Vyhodnocení pracovních listů:  

- Úkoly byly pro některé děti obtížnější. 

- Během diskuse si vytvořily vlastní otázky, na které chtěly znát odpověď. 

- Kniha žáky inspirovala k vytvoření a pojmenování vlastního tajemného tvora. 
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Pracovní list č. 1 

 

  

Knižní jméno zvířete 

 

Běžná jména zvířat spojených 

do jednoho názvu. 

 HRYZEC VODNÍ 

MONGOLSKÝ 

 

Zařazení?    

Popis?    

Kde ho potkáme?   

Je nebezpečný? Odkud po-

chází? Může ohrozit člo-

věka?  

  

Zvláštní znamení?   

 

 

 

Pečlivě si pročti text o tajemném tvorovi, prohlédni si obrázky na str. 10-11 a odpovědi na 

otázky zapiš do 1. sloupečku pod jméno tvora. Správně jsi poznal, že autor ve své fantazii 

spojil dohromady několik zvířat v jednoho tvora. Která zvířata to jsou? Zapiš jejich jména do 

vedlejšího sloupečku a na internetu vyhledej, zda jsou/ nejsou člověku tato zvířata v běžném 

životě nebezpečná.  
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Pracovní list č.2 

 

  

Knižní jméno zvířete 

 

Běžná jména zvířat spojených 

do jednoho názvu. 

 ROPUCHA  

NOSOROŽČÍ 

 

Zařazení?    

Popis?    

Kde ho potkáme?   

Je nebezpečný? Odkud po-

chází? Může ohrozit člo-

věka? 

  

Zvláštní znamení?   

 

 

Pečlivě si pročti text o tajemném tvorovi, prohlédni si obrázky na str. 12 - 13 a odpovědi na 

otázky zapiš do 1. sloupečku pod jméno tvora. Správně jsi poznal, že autor ve své fantazii 

spojil dohromady několik zvířat v jednoho tvora. Která zvířata to jsou? Zapiš jejich jména do 

vedlejšího sloupečku a na internetu vyhledej, zda jsou/ nejsou člověku tato zvířata v běžném 

životě nebezpečná.  
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Pracovní list č.3 

 

  

Knižní jméno zvířete 

 

Běžná jména zvířat spojených 

do jednoho názvu. 

 LUMÍK NORSKÝ 

Typu A 

 

Zařazení?    

Popis?    

Kde ho potkáme?   

Je nebezpečný? Odkud po-

chází? Může ohrozit člo-

věka? 

  

Zvláštní znamení?  

 

 

 

 

Pečlivě si pročti text o tajemném tvorovi, prohlédni si obrázky na str. 14 - 15 a odpovědi na 

otázky zapiš do 1. sloupečku pod jméno tvora. Správně jsi poznal, že autor ve své fantazii 

spojil dohromady několik zvířat v jednoho tvora. Která zvířata to jsou? Zapiš jejich jména do 

vedlejšího sloupečku a na internetu vyhledej, zda jsou/ nejsou člověku tato zvířata v běžném 

životě nebezpečná.  
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Pracovní list č. 4 

 

  

Knižní jméno zvířete 

 

Běžná jména zvířat spojených 

do jednoho názvu. 

  

 

 

Zařazení?    

Popis?    

Kde ho potkáme?   

Je nebezpečný? Odkud po-

chází? Může ohrozit člo-

věka? 

  

Zvláštní znamení?  

 

 

 

 

Určeno pro vlastní tvorbu. 


