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PozPozPozPoz

Na základě poslechu písniček

na otázky: 

http://www.youtube.com/watch?v

Barbora píše zBarbora píše zBarbora píše zBarbora píše z    

1. Komu píše Barbora 

2. Na co si Barbora v

3. Co plavalo místo nu

4. Co slíbili vedoucí táb

________________

5. Kde se schází Štefan

________________

6. Jakým jiným jménem

7. Jakým způsobem v

oddílu? __________

________________

8. Co chce Barbora po

9. Kam se mají jít s táb

koupit? __________

    

    

    

 

Pozorné nasloucháníPozorné nasloucháníPozorné nasloucháníPozorné naslouchání    

 písniček Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře

watch?v=TsuHYpKbyoE (22.1.2012) 

    tábora:tábora:tábora:tábora:    

Barbora z tábora? ___________________

rbora v úvodu dopisu stěžuje? _________

místo nudlí v polévce? ________________

doucí tábora za soutěže a co se místo toh

__________________________________

zí Štefan (hlavní vedoucí tábora) s vedouc

__________________________________

 jménem si říká Štefan? ______________

obem v závěru dopisu popisuje Barbora v

___________________________________

__________________________________

rbora poslat z domova?_______________

táborem podívat a co si tam chce Ba

___________________________________

 Ict2 – HV - 2 

Uhlíře odpovězte  

________________ 

________________ 

________________ 

ísto toho hrálo? 

________________ 

vedoucí oddílu? 

________________ 

_______________ 

arbora vedoucí 

________________ 

________________ 

________________ 

 chce Barbora 

________________ 
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Umím prase zepUmím prase zepUmím prase zepUmím prase zep

http://www.youtube.com/watch?v

 

1. Co zkoušel žák nakr

________________

2. Co umí nakreslit Ku

Van

Kov

3. Odkud pochází žák V

4. Čím a co tento žák m

5. Když všichni spojí sv

________________

6. Kde mají žáci možno

 
Použitá literatura: 
Zdeněk Svěrák: Jaké je to asi v Čudu, nakl. 
Zdeněk Svěrák-Jaroslav Uhlíř: Když se zami
Zdeněk Svěrák-Jaroslav Uhlíř: Mám v hlavě
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e zepe zepe zepe zepředuedueduedu 

watch?v=YLXCiyAUrRg (23.1.2012) 

nakreslit a co z toho nakonec vyšlo? 

__________________________________

reslit Kuneš? _______________________

Vaněk? _______________________

Kovandová? ____________________

hází žák Valenta? ____________________

nto žák maluje?  ____________________

i spojí své síly dohromady, co nakonec na

__________________________________

možnost s kresbou vyniknout? _______

u, nakl. Fragment, 1. Vydání, 2003 
ž se zamiluje kůň, nakl. Fragment, 1. Vydání, 2005 

hlavě myš Lenku, nakl. Fragment, 1.vydání, 2006 

watch?v=wynjBCpf4bA (23.1.2012) 
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 vyšlo? 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

konec nakreslí? 

________________ 

________________ 
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Řešení:  

Metodický pokyn: Žáci se díky pozornému poslechu seznámí nejen s texty písní, ale i jejich 

melodiemi. Písnička Barbora píše z tábora je přiložena pod řešením úkolů. 

Barbora Barbora Barbora Barbora píše zpíše zpíše zpíše z    tábora:tábora:tábora:tábora:    

1. Komu píše Barbora z tábora?   mamince a tatínkovi 

2. Na co si Barbora v úvodu dopisu stěžuje? na stravu 

3. Co plavalo místo nudlí v polévce? číslice a písmena 

4. Co slíbili vedoucí tábora za soutěže a co se místo toho hrálo?  

bojovku, vybíjenou a schovku 

5. Kde se schází Štefan (hlavní vedoucí tábora) s vedoucí oddílu?  

u totemu 

6. Jakým jiným jménem si říká Štefan? Stýv 

7. Jakým způsobem v závěru dopisu popisuje Barbora vedoucí 

oddílu? tlustá jak dvě oddílové vedoucí 

8. Co chce Barbora poslat z domova? dvě tři sta 

9. Kam se mají jít s táborem podívat a co si tam chce Barbora 

koupit?  do Písku, plavky 

Umím prase zepUmím prase zepUmím prase zepUmím prase zepředuedueduedu 

1. Co zkoušel žák nakreslit a co z toho nakonec vyšlo? 

 kobylu, žirafa 

2. Co umí nakreslit Kuneš? ještěrku 

     Vaněk? parohy 
Kovandová? kočkodany 

3. Odkud pochází žák Valenta? z Jinonic 

4. Čím a co tento žák maluje?  propiskou, čáry přímé 

5. Když všichni spojí své síly dohromady, co nakonec nakreslí?  
stádo zvěře (tygry, koně, skot) 

6. Kde mají žáci možnost s kresbou vyniknout? na výstavě 
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http://blogtextu.xicht.net/akordy-a-noty-997/barbora-pise-z-tabora-949 (30.1.2012) 


