Jméno ________________________________ Hodnotitel ___________________________

text
Písanka – výpisky (1 – 10 bodů)
Mach a Šebestová získali názornou pomůcku
Sci-fi není žádná novinka
Písanka – příběh sci-fi (1 – 10 bodů)
V podivném světě
Písanka – popis předmětu (1 – 10 bodů)
Od 10 hodin 20 minut do 10 hodin 47 minut
Písanka – informace o vědcích (1 – 10 bodů)
Jules Verne
První den na Měsíci
Třiadvacet robotů
O černé hodince
V domě straší duch
Pan Jenkins a jeho syn
O míči, který šel jen do nepřátelské branky
Potíže s Čaroslečnou
Písanka – kouzla (1 – 10 bodů)
Zmijozelův dědic
Předložený sešit se splněnými úkoly

datum

Hlasité čtení vybraného úryvku z článku
Referát o přečtené knize

1 – 10 bodů
1 – 10 bodů

počet bodů

Počet získaných bodů (maximálně 200):

Hodnocení mých čtenářských dovedností:

S kým jsem nejvíc spolupracoval (a):

Podpis žáka:

Podpis hodnotitele:

kontroloval

V deníku
1) Co vše v době ledové viděli Mach a Šebestová.
2) Kdo všechno se zúčastnil cesty na Měsíc.
3) Názvy alespoň pěti románů Julese Verna.
4) Obrázek odpovídající popisu měsíční krajiny z článku První den na Měsíci.
5) Jaké tři výhody měli roboti z vesmíru? Soupis špatného chování hráčů a diváků na fotbale.
6) Z jakého důvodu lidé dřív drželi černou hodinku?
7) Báseň V domě straší duch – vypiš slova s dlouhými samohláskami a dvojhláskami, která
navozují strašidelnou atmosféru.
8) Kdo a proč asi proměnil Bruna v myš.
9) Dvojí význam slova duše. Jak stanovil obchodník pravou cenu míče?
10) Namalovaná Čaroslečna podle popisu v textu.
11) Podařilo se Ginnu zachránit? Jak byl potrestán lord Voldemort?

V písance
1) Výpisky o některém z pravěkých předchůdců člověka.
2) Příběh o tom, jak lidé putují vesmírem a najdou dosud neobjevenou planetu obydlenou
mimozemšťany – jakým způsobem cestují, jak vypadá planeta, jak vypadají a chovají se
mimozemšťané…
3) Vyber si předmět, s kterým se dennodenně setkáváš. Popiš. Poté dej popis přečíst
spolužákovi. Jeho úkolem je popsaný předmět uhodnout a pojmenovat.
4) Zjisti a zapiš informace formou výpisků o dvou vědcích: Blaise Pascal a Isaac Newton.
5) Vymysli a zapiš, jaká kouzla Čaroslečna učila svoje žáky.

Potvrzení učitele:

Sehrání jedné příhody z této příhody s Machem a Šebestovou _________________________

Přednes básně V domě straší duch ______________________________________________

