
 

 

ANOTACE 

Text v pracovním listu seznamuje žáky s životem a dílem Jana 

Wericha. Zaměřuje se zejména na knihu Fimfárum. Žáci se zábavným 

způsobem dozví, kdo vystupuje v jedné z pohádek z této knihy.  

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-5 

Autor: Mgr. Janina Szlaurová, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Jan Werich a Fimfárum 

Očekávaný výstup: Žák se orientuje v textu, rozumí mu, dovede s ním 

pracovat, vyřeší šifru, spolupracuje se spolužákem, umí psát 

krasopisně. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

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

Předmět: Český jazyk 

 

 

 



Jméno: _______________ 

 

 

Naše postavy Pankráce, Serváce a Bimbáce, vymyslel velice známý člověk – herec, 

divadelník a spisovatel Jan Werich.  

Narodil se před více než sto lety – 6. února 1905 v Praze – Dejvicích. Ve školních 

letech velice rád četl dobrodružné romány Julesa (čti Žila) Verna a Karla Maye.  

Na základní škole se seznámil s Jiřím Voskovcem, se kterým později založil 

Osvobozené divadlo. Natočil společně s ním několik filmů a složil písničky jako Život je 

jen náhoda. 

Jan Werich si zahrál ve velmi úspěšném filmu Císařův pekař a Pekařův císař, také 

v oblíbené pohádce Byl jednou jeden král a v seriálu Pan Tau. Namluvil komentář 

k animovanému filmu Stvoření světa. Spolupracoval s výtvarníkem Jiřím Trnkou a hercem 

Vlastou Burianem.  

Pohádka, ve které jsme my, se jmenuje Tři veteráni. Je součástí knihy Fimfárum.  

V této knize si vzal Werich na mušku některé lidské vlastnosti a zlořády (sobectví, 

lakomství, pijáctví, zbabělost). Pohádky jsou plné humoru, jazykového vtipu i poučení. 

Sám Werich o nich říká, že „Jsou jen pro chytré děti.“  

 

 Doufáme, že Vy jste tyto chytré děti a zvládnete splnit následující úkol. 
 

(upravený text z: Fimfárum [online]. 2009-08-26 [cit. 2009-08-26]. Dostupné z:  

<http://www.rkka.cz/KVC/fimfarum.doc. html>.) 

 
1. cvičení: Když rozšifrujete tajný kód, dozvíte se, kdo nám v naší pohádce pomohl.  

       Pracujte ve dvojicích.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Písnička, kterou složili J. Werich a J. Voskovec 

2. Napsal Jules Verne 

3. Město, kde se narodil J. Werich 

4. Ilustroval Fimfárum 

5. Jan Werich 

6. Jiří Voskovec 

7. Pohádkový seriál, kde hrál J. Werich 
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http://www.rkka.cz/KVC/fimfarum.doc


 

2. cvičení: Napiš, co dali tři skřítci Pankráci, Serváci a Bimbáci. 
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Obrázky použity z: www.google.cz 

Text z: Fimfárum [online]. 2009-08-26 [cit. 2009-

08-26]. Dostupné z:  

<http://www.rkka.cz/KVC/fimfarum.doc. html 
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