
 

 

ANOTACE 

Materiál tvoří soubor 2. pracovních listů s upravenými  

a zkrácenými úryvky pohádky Tři veteráni Jana Wericha, 

které lze libovolně kombinovat a využívat dle potřeb 

učitele. Jednotlivé úkoly rozvíjejí čtenářské dovednosti  

u žáků.  

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-3 

Autor: Mgr. Janina Szlaurová, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Tři veteráni 

Očekávaný výstup: Žák se orientuje v textu, rozumí mu, 

dovede s ním pracovat a řešit zadané úkoly, spolupracuje 

se spolužákem a ve skupinách, umí psát krasopisně. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 9-10 let, 4. třída 

Předmět: Český jazyk 



 

PRACOVNÍ LIST č. 1       ____________ 

 

Název:_____________________________ 

 

Konečně jsme dorazili do královského paláce Monte Albo, kde už na nás čekal sám 

král Pikola s dcerou Bosanou.  

 Bosana měla ústa, o trošičku širší, než by se malíř odvážil vymalovat. Oči, 

milimetřík šířej posazené, než by sochař troufl umístit, se přivřely, a tím vyšlo najevo, že 

jsou neznatelně došikma. A i nosík byl kratší, než by vysoké čelo chtělo. A nad čelem 

rudý plamen vlasů. 

 Bosaniny vlasy! Bimbácovi se zdálo, že nikdy nespatřil tak kouzelnou tvář. Trochu 

tatarskou, trochu andělskou. Bimbácovi zahořely ušní boltce. Zazáblo ho v chodidlech, 

jako by stál na ledu. Na ledu, kterého ve výhni rudých vlasů ubývá, který je tenčí a tenčí, 

až se pod ním probořil a Bimbác se pohroužil po uši do teplé lázně, která mu zrychlila tep. 

(WERICH, J. Fimfárum. Praha: Albatros, 2008. ISBN 978-80-00-02187-4. s. 135.) 

 

1) Ve skupinách vymyslete název přečteného úryvku a napište jej nad přečtený text. 

2) Z jaké pohádky je tento úryvek? Kdo je jejím autorem? Napište odpovědi. 

_______________________________________________________________ 

3)Vyluštěte křížovku a doplňte větu.     Bimbác se …………………….. 

 

1. Bimbác se pohroužil po uši do teplé …… 

2. O trošičku širší byla …… 

3. Milimetřík šířej posazené byly …. 

4. Král se jmenuje …. 

5. Kratší byl ……. 

6. Co měla Bosana rudé? 

7. Trochu …………, trochu andělskou. 

8. Bimbácovi zahořely ušní ……. 

  1.         

 2.          

     M      

  3.         

4.           

   5.        

    6.       

 7.          

  8.         



 

 

4)Líbí se ti jméno Bosana? Znáš další klučičí nebo holčičí jména začínající na B? 

  Napiš aspoň 5: 

 

______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

5) Namaluj, jak si představuješ tvář princezny Bosany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRACOVNÍ LIST č. 2       ____________ 

Princezna Bosana ošálila svým půvabem nejenom Bimbáce, ale i Serváce. A jak se 

o ni hádali, ukázali jí své dary. A protože byla Bosana vypočítavá, pozvala je na večeři. 

Ukradla jim měšec i harfu a vyměnila je za padělky.  

Abych ty dva zamilované veterány zachránil, vydal jsem se na zámek se svým 

kouzelným kloboukem. Tam však už na mě čekali poddaní, dali mi pořádnou nakládačku a 

vyhnali mě. Tak nám tedy nic jiného nezbývalo než rychle utíkat z města.  

Dlouho jsme se trmáceli po světě, až nás napadlo, že snad tři skřítkové by nám 

mohli pomoci. Vydali jsme se tedy za nimi. 

 Hledali jsme frňákovník, u kterého se tři skřítkové setkávali. Najednou les zřídl a 

Bimbác stanul na malém paloučku. Kousek před ním, na kopečku, starý štěp. Že by 

frňákovník? 

 

Pracujte ve skupinách. 

1) Kdo vypráví tento úryvek?   ________________ 

 

2) Koho omámila svým půvabem Bosana? _________________________________ 

 

3)  Co udělala Bosana při večeři? 

 

_____________________________________________________________________ 

4) Co udělal Pankrác? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

5) Kdo mohl pomoci třem veránům? ________________________________________ 

 

6) Kdo našel frňákovník? ________________ 

 

 

 



 

7) Napiš počáteční písmena dvou veteránu Pankráce a Bimbáce. 

  

 

 

 

 

8) Napiš: Bimbáci ukradli měšec. Pankráci sebrali klobouk. 

 

_____________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________     

 

9) Namaluj, jak si představuješ frňákovník. 
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