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Anotace 

 

 Žák pracuje s textem, vyhledává odpovědi. Orientuje se v textu. 

Samostatně převypráví obsah svými slovy. 

 

Autor Mgr. Jana Voráčková 

Jazyk 

 

  Čeština  

 

Očekávaný výstup 
Samostatné čtení, práce s textem, odpovědi na otázky týkající se 

textu, orientace v textu. 

Speciální vzdělávací 

potřeby 

 

Vytvořeno pro žáky s lehkou mentální retardací 

 

Klíčová slova 

 

 Práce s textem, vyhledávání odpovědí, čtení, příběh s ponaučením  

 

Druh učebního materiálu Pracovní list 

Druh interaktivity 
 

Aktivita  

Cílová skupina 

 

Žák 

 

Stupeň a typ vzdělávání střední vzdělávání – Praktická škola dvouletá 

Typická věková skupina 16 - 17 let / 1. ročník 

Datum vytvoření 

materiálu 

 

21. 5. 2013 

 

 



ZVĚDAVÁ ŽÍŽALA 

V záhonu ředkviček žila žížala. Od jara se snažila, aby měla co nejvíce 

chodbiček. Byla na ně náležitě pyšná. Mezi svými chodbičkami byla spokojená. 

Vyhýbala se sousedovi krtkovi a také věděla, že lézt na povrch záhonu je velice 

nebezpečné. Jednoho dne, však chodbičky nečekaně zaplavila voda. Žížala se 

snažila všechny chodbičky obnovit, ale nedařilo se jí. Vždycky když některou 

opravila, voda ji znovu zatopila. Všechna práce byla zmařena. Jakmile jí voda 

znovu zalila další opravenou chodbičku, tak se žížala dopálila a rozhodla se 

vylézt na povrch záhonu. Ještě malou chvilku váhala, jestli má nebo nemá 

vylézt, věděla, že je to nebezpečné, ale její velká zvědavost zvítězila a žížala 

vylezla ven. Zjistila, že mohutně prší, ale jinak je to venku docela zajímavé a 

moc hezké, barevné. V tom přiletěl kos, žížalu sezobl a odnesl mláďatům do 

hnízda. 

A ponaučení? ___________________________________________________ 

 

Odpověz na jednoduché otázky: 

 

1. Kde žila žížala? 

__________________________________________________________ 

2. Komu se vyhýbala? 

__________________________________________________________ 

3. Vylezla na povrch záhonu? 

__________________________________________________________ 

4. Proč se vodou zaplavovaly chodbičky? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. Jak to dopadlo s žížalou? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 



ŘEŠENÍ: 

A ponaučení?   -   Přílišná zvědavost se nevyplácí. 

 

 

1. Kde žila žížala? – Žila v záhonu ředkviček. 

2. Komu se vyhýbala? – Vyhýbala se sousedovi krtkovi. 

3. Vylezla na povrch záhonu? – Vylezla na povrch. 

4. Proč se vodou zaplavovaly chodbičky? – Chodbičky se zaplavovaly, 

protože venku mohutně pršelo. 

5. Jak to dopadlo se žížalou? – Žížalu sezobl kos a odnesl mláďatům do 

hnízda. 


