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Přílohy diplomové práce:

Příloha číslo 1: Testování – Otázky (jak s nimi pracovat)
1.

Doplň rým:

Přípravná otázka:
Já ti řeknu kousek říkanky a ty doplníš rým. Pojedeme z kopečka, točí se nám –
kolečka. Teď ty.
a)

Kutálí se klubko nití, kocourek ho těžko…

1b

Ten dřevěný domeček, postavil mi …

1b

Podkovičky klepou o zem, jak koníčci jedou…

1b

Já ti řeknu slovo a ty k němu vymyslíš rým. Třeba když ti řeknu čepice – tak
se rýmuje třeba slepice.
a)

Babička … 2 b
Jablíčko… 2 b
Mrak…

2.

2b

Vymysli svůj rým.

0b x 3b
3.

Jaká je tvá oblíbená pohádka?

Neřekne 0b x 1b
4.

O čem vypráví?

Dítě se vyjádří:
d)

Slova

1b

e)

Věty jednoduché

2b

f)

Rozvinutá souvětí

3b

5.

Jakou knížku si čtete s maminkou, tatínkem doma? 0 b x 2 b

6.

Jaký, jaká může být?

Když řeknu čarodějnice, napadne mě, že je třeba stará, špinavá, zlá... Teď ti řeknu
jiná slova a ty mi řekneš, co tě napadne, jaký/jaká by mohl/a být.
Neřekne 0 b x za každé jedno přídavné jméno 1 b.
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g)

Princezna

h)

Drak

i)

Autobus

j)

Voda

k)

Kolo

l)

Strom

7.

Prohlédni si obrázek, o čem by mohl být příběh, ze kterého je tento obrázek?

(předvídání)
Neřekne 0 b, jednoslovná odpověď 1b x popíše jednoduchou větou 2 b, rozvinuté
souvětí 3 b.
Září:

Obrázek č. 4 Obrázek k otázce č. 7 pro test v září (Sutějev, 1972, s. 12)
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Leden:

Obrázek č. 5 Obrázek k otázce č. 7 pro test v lednu (Sutějev, 1972, s. 96)
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Červen:

Obrázek č. 6 Obrázek k otázce č. 7 pro test v červnu (Sutějev, 1972, s. 36)

8.

Podle čeho jsi poznal, že bude o …? (usuzování)

Neřekne 0 b, jednoslovná odpověď 1 b x popíše jednoduchou větou 2 b, rozvinuté
souvětí 3 b
9.

Poslechni si příběh a najdi obrázky, které do příběhu patří. (4 obrázky)

(shrnování)
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V září:
Tři koťátka (Sutějev, 1972, s. 13)
Tři koťata – černé, šedivé a bílé – uviděla myš... a vrhla se na ni! Myš skočila
do nádoby s moukou. Koťata za ní. Myš utekla. Z nádoby vylezla tři bílá koťata.
Tři bílá koťata uviděla na dvoře žábu a vrhla se na ni. Žába skočila do staré začazené
roury. Koťata za ní! Žába odhopsala... a z roury vylezla tři černá koťata.
Tři černá koťata uviděla v rybníce rybu... a žbluňk – za ní! Ryba uplavala... a z vody
se vynořila tři mokrá koťata. Tři mokrá koťata šla domů. Po cestě oschla a byla jako
dříve: černé, šedivé a bílé.

Obrázek č. 7 Obrázky k otázce č. 9. Pro test v září (ilustrace Sutějev, 1972)
V lednu:
Myška a tužka (Sutějev, 1972, s. 97)
Na Honzíkově stole ležela tužka. Jednou, když Honzík spal, vyškrábala se na stůl malá
myška. Uviděla tužku, sebrala ji a chtěla ji odtáhnout do svého domečku.
„Pusť mě, prosím tě!“ prosila ji tužka. „Nač mě potřebuješ? Jsem dřevěná, na mě
si nepochutnáš.“
„Budu tě hryzat, svědí mě zuby a musím stále něco kousat,“ odpověděla myška
a zahryzla se do tužky.
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„Ouvej!“ křičela tužka. „Dovol mi alespoň naposledy něco namalovat. Potom si dělej,
co chceš.“
„Dobrá,“ souhlasila myška. „Maluj! Ale pak tě stejně rozkoušu na drobounké
kousíčky.“
Tužka si povzdechla a namalovala kroužek.
„To je sýr?“ zeptala se myška.
„Může to být i sýr,“ řekla tužka a namalovala ještě tři malé kroužky uprostřed velikého.
„No ovšem, že je to sýr, a to jsou dírky v něm,“ usuzovala myška.
„Mohou to být i dírky,“ souhlasila tužka a namalovala vedle ještě jeden veliký kruh.
„To je jablko!“ vykřikla myška.
„Může to být i jablko,“ řekla tužka a přimalovala ještě několik podobných podlouhlých
oválů.
„Už vím, to jsou buřty!“ křičela myška a mlsně se olízla. „Maluj rychle, už mě strašně
svědí zuby.“
„Měj strpení, ještě chviličku,“ řekla tužka a začala malovat dva růžky.
„To se podobá koč… Nemaluj dál!“ křičela myška.
Ale tužka namalovala ještě dlouhé vousy…
„Vždyť je to opravdová kočka!“ pískla vylekaná myška. „Pomóc!“ a utekla do své díry.
Od té doby z ní myška nevystrkuje ani nos. A tužka leží na Honzíkově stole do dnešního
dne, jenomže je úplně malinká.
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Obrázek č. 8 Obrázky k otázce č. 9. pro test v lednu (ilustrace Sutějev, 1972)
V červnu:
Kdo to mňoukl? (Sutějev, 1972, s. 37)
U pohovky na koberci spalo štěně. Ve snu najednou uslyšelo, jak se odněkud ozvalo:
„Mňau!” Štěně zvedlo hlavu, podívalo se kolem – nikde nikdo.
„To se mi asi zdálo“, pomyslelo si štěně a pohodlně se znovu natáhlo na koberec. Ale
jen zavřelo oči, ozvalo se opět: „Mňau!”
„Kdo je tam?” Štěně vyskočilo, proběhlo se po celém pokoji, podívalo se pod postel,
pod stůl, ale nikde nikdo.
Potom štěně vyskočilo na okno a uvidělo, jak se venku po dvoře prochází kohout. Tak to
jsi byl ty, kdo mě nenechá spát, pomyslelo si štěně a vyběhlo na dvůr ke kohoutovi.
„To ty jsi mňoukl?” zeptalo se štěně kohouta. „Ne, já kokrhám…” Kohout zamával
křídly a zakokrhal: „Ky-ky-ry-ký!” odpověděl kohout.
Štěně se poškrábalo za uchem a odběhlo domů… Ale tu se na zápraží zase ozvalo:
„Mňau!” „Tady je to!” řeklo si štěně a začalo rychle předníma nohama hrabat pod
zápražím. Když vyhrabalo hlubokou jámu, vylezla z ní malinká šedá myška.
„To ty jsi zamňoukala?” zeptalo se přísně štěně. „Pí-pí-pí, já ne.” zapískala myška.
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„A kdo to tedy udělal? Někdo tady mňouká.”
„Blízko?” lekla se myška. „Tady, úplně vedle,” odpovědělo štěně.
„Já se bojím! Pí-pí-pí!” zapištěla myška a zmizela pod schodištěm.
Štěně se zamyslelo. Z ničeho nic se u psí boudy ozvalo: „Mňau!” Štěně oběhlo boudu
třikrát kolem dokola, ale nikoho nenašlo. V boudě se cosi zahýbalo….
„Tady je!” řeklo si štěně. „Mám tě v pasti…” a blížilo se k boudě… Velký huňatý pes
se vrhl přímo na ně. „V-r-r-r-r!” zavrčel. „Já… chtělo jsem se jenom pozeptat…”
„V-r-r-r-r!” „To vy… mňoukl?” zašeptalo štěně bázlivě. „Já?! Tak ty se ještě
posmíváš!” Štěně raději uteklo do zahrady a schovalo se tam pod křovím.
A tu přímo nad jeho uchem zaznělo: „Mňau!” Štěně zvědavě vystrčilo čumáček z křoví.
Přímo před sebou uvidělo na květince včelu…
Tak to ona mňouká!“ pomyslelo si štěně a chtělo ji chňapnout. „Bz-bz-bz-bz!”
zabzučela uražená včela a dala štěněti žihadlo do špičky nosu. „Bz-bz-bz-bz, dám ti
žihadlo, dám ti žihadlo!” Štěně doběhlo až k rybníku a žbluňk do vody! Když
se vynořilo, byla včela pryč.
Domů se štěně vrátilo mokré a s oteklým čumáčkem. Bylo mu smutno. Lehlo
si u pohovky na koberec, aby si trochu odpočinulo. Jen přivřelo oči a slyší: „Mňau!”
Štěně vyskočilo. Na okně seděla strakatá kočka. „Mňau!” zamňoukala kočka znovu.
„Haf-haf-haf!” zaštěkalo štěně. Potom si vzpomnělo, jak vrčel velký huňatý pes
a zavrčelo: „V-r-r-r-r!”
Kočka se protáhla a zasyčela: „Š-š-š-š-š!” Zaprskala a vyskočila z okna.
Štěně se vrátilo na svůj kobereček a uložilo se ke spánku. Teď už vědělo, kdo to pořád
mňoukal.

111

Obrázek č. 9 Obrázky k otázce č. 9. Pro test v červnu (ilustrace Sutějev, 1972)

Nenajde ani jeden 0 b, alespoň jeden 1 b x, dva a více 3 b
10. Už se ti také stalo něco podobného jako v příběhu, který jsi slyšel/a?(hledání
souvislostí na úrovni dítě – text)
Neřekne 0 b, jednoslovná odpověď 1 b x popíše jednoduchou větou 2 b, rozvinuté
souvětí 3 b.

11. Vyber si 4 obrázky, seřaď si je tak, jak se ti líbí, a podle obrázků vyprávěj příběh.
Neřekne 0 b, jednoslovná odpověď 1 b x popíše jednoduchou větou 2 b, rozvinuté
souvětí 3 b, za velmi rozvinutý příběh s dějovou osou 4 b.

Využity byly obrázky z Příběhů z kostek. (viz příloha č. 3)
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Příloha číslo 2: Čtenářské kostky
Tyto kostky jsem si nechala vyrobit ve velikosti 10x10x10 cm a otázky jsem na kostky
napsala fixem na textil. Součástí lekcí byl i zvonek, který upozorňoval na práci
s kostkami.

Obrázek č. 10 Čtenářské kostky pro děti
předškolního věku

Obrázek č. 11 Čtenářské kostky pro děti
předškolního věku

Obrázek č. 12 Čtenářské kostky pro děti předškolního
věku

Obrázek č. 13 Čtenářské kostky
pro děti předškolního věku
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Další možné otázky po dočtení příběhu/ pohádky:
Tyto otázky si mohly děti náhodně vybírat po čtení, proto mají oranžovou barvu.

Obrázek č. 14 Další možné otázky po dočtení příběhu/pohádky viz praktická část DP s.56
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Příloha číslo 3: Příběhy z kostek
Obrázky ke kostkám
domácí zvířata

Obrázek č. 15 obrázky ke
kostkám – Příběhy z kostek

pohádkové dopravní
dopravní prostředky

prostředky

Obrázek č. 16 obrázky ke
kostkám – Příběhy z kostek

Obrázek č. 17 obrázky ke
kostkám – Příběhy z kostek

obydlí

prostředí

oblečení

Obrázek č. 18 obrázky ke
kostkám – Příběhy z kostek

Obrázek č. 19 obrázky ke
kostkám – Příběhy z kostek

počasí

Obrázek č. 21 obrázky ke kostkám –
Příběhy z kostek
rodina

Obrázek č. 23 obrázky ke kostkám –
Příběhy z kostek

Obrázek č. 20 obrázky ke
kostkám – Příběhy z kostek

pohádkové postavy

Obrázek č. 22 obrázky ke kostkám –
Příběhy z kostek
emoce

Obrázek č. 24 obrázky ke kostkám –
Příběhy z kostek
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Nechala jsem si vyrobit celkem šest kostek ve velikosti 15x15x15x cm, kostky
a zaslídované obrázky jsem opatřila suchým zipem, aby se obrázky na kostkách daly
měnit podle potřeby.

Obrázek č. 25 Kostky pro Příběhy z kostek

Obrázek č. 26 Kostky pro Příběhy z kostek
s obrázky

Příloha číslo 4: Fotografie z lekcí

Příloha číslo 4.1: Čtenářské kostky

Obrázek č. 27 Fotografie z lekce Čtenářské kostky
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Obrázek č. 28 Fotografie z lekce Čtenářské kostky

Obrázek č. 29 Fotografie z lekce Čtenářské kostky

Obrázek č. 30 Fotografie z lekce Čtenářské kostky
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Příloha č. 4.2 Příběhy z kostek

Obrázek č. 31 Fotografie z lekce Příběhy z kostek

Obrázek č. 32 Fotografie z lekce Příběhy z kostek

Obrázek č. 33 Fotografie z lekce Příběhy z kostek
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Obrázek č. 34 Fotografie z lekce Příběhy z kostek

Obrázek č. 35 Fotografie z lekce Příběhy z kostek

Obrázek č. 36 Fotografie z lekce Příběhy z kostek
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