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Čtenářský klub: lekce na téma Volný čas, aktivity, sport 

Volný čas - testy A1 a A2 - lze použít zároveň jako pracovní list 
(vychází ze soupisu dovedností) 
Volný čas - PL - pracovní list (rád, nerad, umím, neumím, jdu + 
inf.) 
Volný čas - výslovnost - metodická doporučení, aktivity a 
pracovní listy na trénink výslovnosti 

Lekci jsem doplnila četbou z knížky Anička ve městě 
(PEROUTKOVÁ, Ivana. Anička ve městě. 2. vyd. V Praze: 
Albatros, 2012. 116 s. ISBN 978-80-00-03064-7 barev. il.; str. 56-
59 

 

PRÁCE S TEXTEM „NA KOLEČKOVÝCH 
BRUSLÍCH A ANIČČIN DALŠÍ SLIB“ (str. 56 
– 59 in Anička ve městě) 

Knížka Anička ve městě patří do série knih o 
Aničce. Několikrát se objevuje téma dítěte – 
cizince (v doslovném i přeneseném smyslu). 

Na konci prázdnin se Anička s rodiči 
přestěhovala, do třetí třídy začne chodit v 
nové škole. Loni bydlela u babičky v malebné 
vesničce, a tak je to pro Aničku velká změna. 
A znovu má obavy – jaká bude třída, najde si 
kamarádku? Co všechno ji ve městě čeká? 

Obsahový cíl:  

- žák čte knihu, rozvíjí fantazii, vidí slova 

v kontextu 

Jazykový cíl: 

- žák si osvojí novou slovní zásobu, 

vypráví příběh, uvědomí si na příkladech 

důležitost správné výslovnosti 

- hlasité čtení – rozvoj výslovnosti a 

větné melodie  

http://www.inkluzivniskola.cz/
https://www.inkluzivniskola.cz/volny-cas-testy
https://www.inkluzivniskola.cz/volny-cas
https://www.inkluzivniskola.cz/zdroje-inspirace/volny-cas-vyslovnost
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Fáze před čtením:  

- povídání o koníčcích, o tom, co děti dělají ve volném čase, zda bruslí na kolečkových 
bruslích,  

- seznámení se slovní zásobou (zejména chladí X hladí, další slovíčka důležitá pro 
porozumění textu) 

- popis obrázků 
 

Čtení: společné čtení 

Aktivity po čtení:  

- po přečtení textu děti odpovědí, která z dívek je na obrázku. 
- vyzkouší si se zavřenýma očima také osahat kousek kůry, stužku a zabalenou 

žvýkačku, jak se o tom píše v textu  
- hra „ co to je“ 

 Je třeba mít připraveny sáčky (v množství odpovídajícím počtu dětí) naplněné 
různými předměty (tužka, větvička, ořezávátko, papírové kapesníky, aj.) Každé dítě 
dostane papírek, na který má zaznamenat postupně všechny předměty, které dostane. 
Každý dostává jeden sáček, hmatem má poznat, co je uvnitř, zapsat/zakreslit, na pokyn 
se pošle dál ve směru hodinových ručiček, když mají všichni všechno, nastane 
prozrazení – vybalíme předměty, napíšeme na tabuli jejich správné názvy (děti se 
střídají, každý 1 předmět) 

 
 


