
                                                       Andrea Černá, 3.ročník U1ST

Příprava na hodinu českého jazyka – literární výchovy (próza)

Ročník: 4.
Téma: Kamarádi
Výchovně vzdělávací cíl: porozumění a správná reprodukce přísloví vlastními slovy, umět
                                         popsat svého kamaráda (charakteristika vlastností)

VLÁĎŮV  DRAK

Loni měl největšího a nejkrásnějšího draka Frantík. Drak měl oči, nos a velikánskou pusu. 
Všechny děti mu ho záviděly a nejvíc Vláďa. Vláďa nedovedl udělat draka.
„Pojď, my ti pomůžeme,“ říkali chlapci, ale Vláďa se jim jen posmíval: 
„Já o to nestojím, abyste mi pomáhali, já to umím taky, ale nechci draka dělat.“
„A proč nechceš draka dělat?“ ptali se kamarádi.
„Nechce se mi.“ říkal Vláďa. 
Ale  nebyla  to  vůbec  žádná pravda.  Vláďa  by si  byl  rád  udělal  draka,  ale  styděl  se  před 
chlapci, že to neumí, a proto takhle mluvil.
                                                                             (Podle E. Petišky, Pohádkový dědeček)

1. Otázky k textu:
- Proč Vláďa nechtěl dělat draka?

      - Měl Vláďa kamarády?
      - Jaké měl Vláďa vlastnosti?
 

2. Pokuste se vysvětlit význam těchto přísloví o přátelství:

    Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se pod tebou neprolomí led.
                                                                       (Eskymácké přísloví)
    Příteli ku pomoci třeba o půlnoci. 
                               (České přísloví)

3. HRA: Popiš svého kamaráda! 

Každý žák dostane prázdnou kartičku (A6-musí být stejné), na kterou zkusí napsat
stručnou charakteristiku  svého nejlepšího kamaráda ve třídě. Vnější a vnitřní charakteristiku
– popsat  krátce vzhled, vlastnosti,  případně kamarádovy zájmy.  Kdo dopíše,  donese svoji 
kartičku dozadu třídy  na koberec, textem dospod. Pak se posadíme do kroužku  kolem těchto 
kartiček a jeden po druhém  si vždy jednu kartičku vezme, přečte ostatním a poté bude hádat, 
kdo ze třídy je na ní popsán. Poté se přihlásí autor, který buď jméno odsouhlasí, nebo opraví.

4. PŘEZDÍVKY –práce ve skupinách
 
MOT: Kamarádi si dávají různé přezdívky…
         - Má někdo ve vaší třídě nějakou přezdívku?
         - Kde a jak k ní přišel? (přezdívka by neměla být nikdy hanlivá!)
         - Víte, jaké přezdívky dal  některým hrdinům seriálu Rychlé  šípy Jaroslav Foglar?
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Každá skupinka si vylosuje 5 lístečků, na kterých budou napsané různé vlastnosti a
přívlastky (např. chytrý, veselý, trochu pomalý, výborný žák, dobrý zpěvák, dobrý počtář,
vášnivý fotbalista, zručný, atd.) K nim bude mít vymyslet originální, příp. vtipné přezdívky.
Dvojice přívlastků  s vymyšlenými přezdívkami pak zástupce skupinky přednese ostatním. 

Závěr: 
    Na kartičky z minulé hry se pak v nich popsaní žáci podepisují (kdo má, podepíše se s svou
    přezdívkou), na závěr si kartičky společně pověsíme na nástěnku.
   
   - zhodnocení hodiny       
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      Andrea Černá, 3.ročník U1ST

Příprava na hodinu českého jazyka – literární výchovy (poezie)

Ročník: 5.
Téma: Roční období
Výchovně vzdělávací cíl: umět vyhledat rýmy, nahrazovat slova slovy souznačnými, vytvořit
                                         rýmy
1. Báseň:  
               Léto a zima
              
               Rok po roce střídá se to:
               přejde zima, přijde léto,
               přejde léto, přijde zima,
               vánice, sníh, led a rýma,
               přejde rýma, přijde tání,
               přijde voda z horských strání,
               přijde horko, bouřka s blesky,
               přijde déšť a po něm hezky,
               skřivan kdesi v nebi lítá,
               přijdou lidé sklízet žita,
               česat jablka a hrušky,
               v lese začnou bouchat pušky,
               přijde vítr po strništi,
               led, který se v louži blyští,
               přijde mráz, až dech se tají,
               v kamnech součky zapraskají,
               z komínů se začne kouřit,
               slunce začne oči mhouřit,
               v nebi duchna roztrhne se,
               sníh se shůry na zem snese…
               Tak to chodí neustále,
               loni, letos a tak dále. 
                                                (Josef Brukner)
 
Úkoly: 

1. Báseň se sice jmenuje Léto a zima, ale hovoří se v ní i o ostatních ročních obdobích.
Najděte slova, která zde popisují jaro léto, podzim a zimu.

2. Nahraďte slovy souznačnými slova: přijde, vánice, horko, česat, duchna, shůry.  
3. Vyjádřete jinak slova: letos, loni.
4. Vyhledejte v básni všechny dvojice rýmů.

2. SOUTĚŽ:  Skrývačky spisovatelů

        - věty napsané na pásech papíru
        - soutěží mezi sebou 3 řady, které si vyberou jednoho svého zástupce 
        - za každou řadu se k odpovědi hlásí pouze její zástupce
        - po přihlášení musí zástupce hned odpovídat
        - pokud uhodne, získává jeho řada bod, pokud odpoví špatně – jsou na řadě ostatní řady
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 1. Jeho sestra má charakter.                            (Mácha)
 2. Pane, zval vás vůbec někdo?                      (Nezval)
 3. Pepíčku, ty jsi ještě malý Pražáček.           (Žáček)
 4. Dane, Ruda už odešel.                                (Neruda)
 5. Balada má smutný konec.                           (Lada)                     
 6. Podej ten starý hadr, Davide.                      (Drda)
 7. Po zápase se Hala smutně utišila.               (Halas)
 8. Káča pekla bábovku.                                   (Ćapek)
 9. Tuto hádanku uhodnou jen dobří hadači.   ( Říha)
10. Cipísek oral pole a hledal poklad.              (Sekora)

3. SOUTĚŽ VE SKUPINÁCH: Skládání pranostik

- rozdělení ne 4 skupiny (u lavic)
- každá skupina dostane obálku, ve které jsou lístečky a na nich napsané části pranostik
       např. V lednu, -pole sílí, Únor bílý, za pec si sednu, Medardova kápě, noci upije,atd… 

      Úkol  :    a)  sestavit správně a co nejrychleji jednotlivé pranostiky (pod sebe)
                 b)  pomocí diáře nebo kalendáře se jmény sestavit pranostiky podle toho, jak jdou
                      v roce za sebou (od ledna do prosince):

V lednu za pec si sednu.
Únor bílý - pole sílí.
Březen - za kamna vlezem.
Studený máj - v stodole ráj.
Déšť svaté Žofie švestky ubije.
Červen studený - sedlák krčí rameny.
Medardova kápě, čtyřicet dní kape.
Co červenec neuvaří - srpen nedopeče.
Svatá Markéta, hodila srp do žita.
Svatá Anna - chladna z rána.
Svatý Teodor - mrazy lezou z hor.
Na svatého Martina kouřívá se z komína.
Když na Ondřeje sněží, sníh dlouho poleží.
Svatá Barbora vyhání dříví ze dvora.
Na svatou Kateřinu sluší se schovati pod peřinu.
Lucie noci upije.
Pakli na Štěpána větrové uhodí, příští rok víno špatné se urodí.

4. HRA VE SKUPINÁCH: „ Na novinové šotky“
    

- na zem před tabuli a do zadní části třídy (na koberec) rozmístím různé noviny a 
časopisy.

Úkol: vystřihovat z novin a časopisů titulky a skládat je v báseň 
         -   kvalita je na předním místě před kvantitou 

       (př. originální a rýmovaná básnička může být krátká) 

Témata: roční období, počasí
Časový limit: 15 min 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Závěr: každá skupinka představí svoji básničku, zhodnocení 
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