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PRACUJEME S INTERNETEM 1 – PÍSMENO B, POHÁDKA 
  

– Zapni si počítač. Otevři si internetový prohlížeč a zadej 

   tuto internetovou adresu: www.alik.cz. 
 

    

– Klikni na obrázek s názvem HERNA.  

Vyber ikonku POZNÁNÍ a klikni na ni.  

Vyhledej SLABIKÁŘ a tam klikni na písmeno B.  

 

          

– Připrav si psací potřeby. Vypracuj následující úkoly: 

 

 
 Vypiš 5 slov začínajících na písmenko B: 

 

________________________________________________________________   

                   

________________________________________________________________   

 

 Z rozpočitadla napiš název zvířete, o kterém je:  

 

______________________________ 

 

 Přečti si potichu pohádku O kohoutkovi a slepičce. 

 

 Odpověz na tyto otázky větami: 

 

Co našla slepička?  

 

________________________________________________________________  

     

Co chtěl kohoutek přinést?  

 

________________________________________________________________ 

 

1. 

2. 

3. 

http://www.alik.cz/
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 Kdo měl dát slepičce šátek?  

 

________________________________________________________________ 

  

Jak se jmenoval švec?  

 

________________________________________________________________  

 

Dal švec slepičce botičky?  

 

________________________________________________________________ 

  

Opiš poslední větu z pohádky:  

 

________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
 

 

- Vezmi si kontrolní list a samostatně oprav svůj PL, potom 

  zhodnoť svou práci pomocí smajlíků.     

   

 

 
 

 

 

 

   Nešlo mi to.      Mám hodně chyb.            Ušlo to.              Dařilo se mi!                 Umím! 

 

 

 

 

4. 
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Metodický list: 

Většinou žáci již umí spustit internetový prohlížeč. Po hodině, ve které se 

seznámíme s bezpečným internetem – pravidla používání internetu pro děti – 

přistoupíme k plnění konkrétního úkolu.  

V této hodině žáci zjistí, že na webu jsou dostupné informace, které potřebují ke 

splnění zadaného úkolu. Každý žák obdrží vytištěný PL, který ho povede k cíli. 

Do něj bude zaznamenávat odpovědi, které si vyhledá a „vyčte“ na konkrétní 

internetové adrese určené dětem. Zde je zajištěna „bezpečnost internetu“, zadané 

úkoly odpovídají chápání dětí a opakování učiva JČ – abeceda, písmeno B. 

Po vypracování listu žáci sami zkontrolují podle vzoru a provedou 

sebehodnocení. Vyučující žákům sdělí, jestli jejich sebehodnocení je 

odpovídající. 

 

Citace (použité zdroje obrázků): 

Myška - http://www.glogster.com/media/4/18/49/83/18498340.png 
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PRACUJEME S INTERNETEM 1 – KONTROLNÍ LIST 

 

 Vypiš 5 slov začínajících na písmenko B: 
 

Baletka, budík, boty, bábovka, banán   

 

 Z rozpočitadla napiš název zvířete, o kterém je:  
 

krokodýl 

 

 Přečti si potichu pohádku O kohoutkovi a slepičce. 

 Odpověz na tyto otázky větami: 

 

Co našla slepička?    Slepička našla jahodu.  

     

Co chtěl kohoutek přinést?         Kohoutek chtěl vodu. 

 

 Kdo měl dát slepičce šátek?          Šátek měla dát slepičce Anička. 

  

Jak se jmenoval švec?           Švec se jmenoval Matouš. 

 

Dal švec slepičce botičky?      Ano, dal. 

  

Opiš poslední větu z pohádky:     Dala kohoutkovi napít, a zachránila ho. 


