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Očekávaný výstup:  

Žák si osvojuje tiché i hlasité čtení, orientuje se v textu, 

vyhledává správné informace, rozumí přečtenému, 

sebehodnotí svou práci 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina:  žák 

Typická věková skupina:  9 – 10 let, 5. třída 

Předmět: Český jazyk 

 

 



Četli jste článek správně? Odpovídejte na otázky, správné odpovědi 

zakroužkujte. Na pomoc si můžete vzít čítanku: 

 

 

 

1. Měl hlavní hrdina příběhu kamarády? 

a)  Neměl kamarády, měl jen tatínka 

b)  Měl málo kamarádů 

c)  Ano, měl dost kamarádů 

 

2. Kdy se tatínek rozhodl, že si udělají draka? 

a)  Na podzim 

b)  Časně v září 

c)  V říjnu 

 

3. U koho si vybrali nejpružnější rákosku? 

a)  U truhláře Marvana 

b)  U pana Melichara 

c)  U košikáře Burdy 

 

4. Kam šli pouštět draka? 

a)  Na velikou louku mezi akátovou alejí 

b)  Na pole za domem 

c)  Na zahradu 

 

 



5. Co je a kde se nachází Kilimandžáro? 

a)  Kilimandžáro je řeka v Africe 

b)  Kilimandžáro je hora v Severní Americe 

c)  Kilimandžáro je hora v Africe 

 

6. Komu při pouštění draka mávali na pozdrav? 

a)  Kormoránům 

b)  Mamince 

c)  Divokým husám 

 

7. Mezi kterými zeměmi leží Kilimandžáro? 

a)  Mezi Keňou a Beninem 

b)  Mezi Keňou a Tanganikou 

c)  Mezi Keňou a  Marokem 

 

8. Kdo celý příběh vypráví? 

a) Tatínek 

b) Chlapec 

c) Oba dva 

 

Četl jsi článek pozorně? Máš vše bez chyby? Po kontrole s paní učitelkou se 

dozvíš, jak na tom jsi: 

a) 0 – 1 chyba:  

Četl(a) jsem pozorně a bez chyby, mám z toho radost a příště se 

vynasnažím dosáhnout stejně dobrého výsledku 

b) 2 – 3 chyby: 

mám dobrý výsledek, ale škoda mé nepozornosti, nemusel(a) jsem udělat 

zbytečné chyby. Příště se snažím pracovat lépe 

c) 4 – 8 chyb: 

Asi jsem se dost nesoustředil(a) na to, co čtu. Můj výsledek není vůbec 

dobrý.  Měl(a) bych se nad sebou zamyslet a příště neudělat tolik chyb 

 

Už jsi letos pouštěl(a) draka? Na bílou čtvrtku nakresli draka svých snů. 



Obrázek byl použit z www.google.cz 
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