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Anotace 
Žák čte správnou technikou, s porozuměním. Samostatně odpovídá 

na otázky za textem. Dokončí příběh, pohádku sám. 

Autor  Mgr. Jana Voráčková 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 
Žák se snaží číst s porozuměním, správnou technikou čtení. Snaží 

se dokončit příběh vlastními slovy, odpovídat na otázky za textem. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky se středně těžkou mentální retardací. 

 

Klíčová slova 

 

 Pohádka, čtení s porozuměním, práce s textem, vlastní dokončení 
příběhu, pohádky.  
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Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 
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               Výtvarnice Bzukalka   

aneb tak trochu pohádka  

 

 

Byla jedna malá školička a v ní krásná učebna na výtvarnou 

výchovu. Stěny zdobily obrázky dětí, které do učebny chodily 

malovat. Na policích stály různé kelímky a lahvičky s barvami. A 

v této třídě se zalíbilo malé mušce, která stále poletovala a 

bzukala. Tak jí říkali Bzukalka.  

Nejraději muška byla, když ve třídě děti malovaly temperovými 

barvami. Poletovala kolem obrázků a chtěla dětem pomáhat. 

Vždycky dosedla na nějakou rozmíchanou barvičku, a pak 

honem na obrázek. Najednou byly obrázky samá barevná tečka. 

To se ale dětem nelíbilo. A tak ….. 

Copak děti na mušku vymyslely? Dovyprávěj pohádku. 

 

           1. Jak se jmenovala hlavní hrdinka příběhu? 

2. Ve které třídě se jí moc líbilo? 

3. Co stálo na policích? 

4. Jak zdobila obrázky? 

5. Líbila se dětem pomoc mušky? 



ŘEŠENÍ: 

1. Muška se jmenovala Bzukalka. 

2. Líbilo se jí v učebně výtvarné výchovy. 

3. Na policích stály kelímky a lahvičky s barvami. 

4. Zdobila je barvičkami, do kterých dosedala. 

5. Dětem se to nelíbilo. 
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