Přípravné čtení:
Str. 30 – Dášeňka, tvrzení, necitelný, pejskové, kamarádíte, podrbou
Str. 31 – správně, s pejsky, divnějšího, jemnějšího,
neštěká
Úkoly na liště:
Str. 30 – Jak se správně označuje „lidská smečka“?
Str. 31 – Zkus vysvětlit, co je to „psina“.
Vyprávěj o svém zážitku s pejskem.
Rozvíjející úkol:
} Popiš své chování v nebezpečné situaci, např.
napadení zvířetem, zvíře v ohrožení…
} Vymysli inzerát na téma Ztratil se pes.

Zvířecí „mazlení“
Strany v učebnici: Čítanka, str. 32–33

Texty ke čtení: Mazleníčko – text z tisku, Vtedy bača… – slovenská píseň, Kdo nesundá nikdy hřeben…
Které zvíře… – hádanky.

Pojmy:
} dětské časopisy (které to jsou, co nás v nich
baví);
} slovenština (shody a odlišnosti).

Činnosti:
Přípravné čtení:
Str. 32 – mazleníčko, posuňky, hádavci, nejdřív, potřebuje
Str. 33 – vtedy, za kríčkom, klobúčkom, ovce (čti ouce)
Úkoly na liště:
Str. 32 – Předveď posuňky, že máš někoho rád(a),
nebo že se na někoho zlobíš.
Str. 33 – Přiřaď česká slova ke slovenským.
Vyřeš hádanky, výslovnost slovenských slov ti
napoví.
Rozvíjející úkol:
} Vyjádři beze slov – přátelství, lásku, únavu,
nepřátelství, radost, smutek…
} Vyprávěj, jak se k sobě chovají zvířata z článku.
Co mají podobného s lidmi? Co je jiné?

Obsah:
Čtení s porozuměním, výrazné čtení, vyhledávání
informací z dětského časopisu, nonverbální komunikace.
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O nezvedených kůzlatech
Strany v učebnici: Čítanka, str. 34–35

Text ke čtení: O nezvedených kůzlatech (František
Hrubín) – pohádka.
Obsah:
Výrazné čtení, čtení s porozuměním, dramatizace,
intonace (význam obsahu, význam formy).

Rozvíjející úkol:
} Popiš zvíře tak, aby ostatní uhádli, o které se
jedná.
} Najdi shody a rozdíly mezi chováním zvířat
a lidí.
} Poraď kůzlatům (dětem), jak by se v takové
situaci měla(y) správně zachovat.

Poznámky:

čítanka

Pojmy:
} chování, poslušnost, kázeň (řešení neznámé
situace);
} dramatická postava, role.

Činnosti:
Přípravné čtení:
Str. 34 – o nezvedených, kůzlatech, neposluchy, zlehýnka
Str. 35 – zkouší to, ve vemínku, vydáváš se, zavrčel,
zpátky
Úkoly na liště:
Str. 34 – Čtěte pohádku po rolích. Kdo je to „neposlucha“?
Str. 35 – Najdi slova vyjadřující zvuky.
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