
Jméno ________________________________ Hodnotitel ___________________________ 
 

Témata v čítance: V každé z dvaceti jedné kapitole v čítance vyber text, co tě nejvíce zaujal. 
 

Škola nás zpátky do lavic volá  

Malíř podzim už tu je  

Z pohádky do pohádky  

Byl jednou jeden král  

Můj domov, moje vlast  

Mezi podzimem a zimou  

Vánoce, Vánoce přicházejí  

Leden – měsíc ledu  

Svět her a bláznivých nápadů  

Člověk a čas  

Jaro už je cítit ve vzduchu  

Král Karel IV., otec vlasti  

1. duben – den žertů a šprýmů  

Dejte vejce malovaný  

Kouzla a čáry  

Doba husitských válek  

Květen je bohatý srážkami  

Voda – pomocník i živel  

Výprava za dobrodružstvím  

Fotbal, to je hra  

Škola – základ života  

Ze zapsaných článků či básní vyber nejlepší text. Zapiš, čím tě zaujal: 

 

Přečtené knihy: Zapiš názvy deseti knih, které jsi letos přečetl(a), a formou referátu 
představil(a) ostatním spolužákům. 

  

  

  

  

  

 

Z přečtených knih vyber tu nejlepší. Zapiš, čím tě zaujala: 

 



Vlastní tvorba: Do prvního sloupečku zapiš 10 nejlepších článků ze své písanky. Vyber tři 
nejlepší, vyznač je barevně. Se svým týmem si sedněte do kroužku, každý přečte své nejlepší 
články. Společně vyberte deset nejlepších, zapište je do druhého sloupečku. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vyber svůj nejlepší článek či báseň. Co se ti na tomto textu nejvíce podařilo: 

 

 

Nejlepší tvorba: Dvanáct nejlepších textů se svým týmem zpracujte ve Wordu. Texty přepiš, 
ke každému vlož obrázek. Jeden text bude na jedné stránce, můžeš ho i rozšířit či doplnit. 
Můžeš k němu zkusit vložit namalovanou iniciálu. Na stránce použij nadpis (velikost písma 
26, tučné, zarovnat na střed). Text piš písmem velikosti 16, zarovnané do bloku. 

Až bude všech 12 stránek hotových, společně je vytiskneme a připravíme týmový sborník. Na 
obálku budeme potřebovat obrázek. 

 

Devět doplněných pracovních listů: Zkontroluj si listy z jednotlivých měsíců. Doplň si do 
nich úkoly, které se ti dosud nepodařilo splnit. 

Celkový počet získaných bodů: ____________  Hodnocení mé práce ______________ 

 

Hodnocení mých čtenářských dovedností: V čem jsem se v tomto školním roce zlepšil(a)? 

 

 

 

 

Podpis žáka:       Podpis hodnotitele: 


