
 

ANOTACE 

Materiál se skládá ze zkráceného textu pohádky Jak pejsek a 

kočička slavili 28. října od Josefa Čapka a pracovního listu, 

kde žáci vyplní kvíz a úkoly týkající se nejenom této pohádky, 

ale také vzniku samostatného Československa. Před 

vyplňováním pracovního listu, doporučuji také prohlédnout si 

stejnojmenný film, který je veřejně dostupný na webových 

stránkách youtube.  

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-6 

Autor: Mgr. Janina Szlaurová, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: 28. října 

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

dovede s ním pracovat a řešit zadané úkoly, dokáže samostatně 

argumentovat a zdůvodňovat vlastní myšlenky, spolupracuje ve 

skupinách. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

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

Předmět: Český jazyk 
 



 

 

JAK PEJSEK S KOČIČKOU SLAVILI 28. ŘÍJEN 

„Poslouchej, kočičko,“ řekl pejsek, „už 

bude brzo 28. října, a my nemáme 

žádný prapor...“ - „A poslouchej, 

pejsku,“ řekla kočička, „a co to vlastně 

je, ten 28. říjen?“„Víš,“ povídá pejsek, 

„já to taky dost dobře nevím. Zeptáme 

se na to těch dětí, až se to dozvědí, a ty 

děti nám to pak povědí. Já jenom vím, 

že dříve bylo na světě hůř než teď,  

že byla veliká vojna a hlad, a lidé byli 

smutní a nešťastní, protože měli 

špatného císaře pána, a že teď je to  

na světě tisíckrát lepší, protože není 

vojna a lidé mají dobrého pana 

prezidenta, a ten se jmenuje Masaryk. 

A to bylo před mnoha lety právě  

28. října, když už to lidé nemohli s tou 

vojnou a s tím císařem vydržet  

a udělali tomu konec: vojnu zastavili  

a špatného císaře ze země zahnali  

a od té doby je líp. A tak na památku 

toho  vyvěšují  lidé  vždycky  28.  října 

hodně praporů a jsou veselí.“ „Mně se 

to líbí, když jsou lidé šťastní a veselí,“ 

řekla kočka, „když vidím spokojené  

a veselé lidi, tu mám chuť sama  

od sebe dovádět.“ – „To se mně taky 

moc líbí,“ řekl pes, „to se hned  

na lidech cítí, když jsou v dobré náladě; 

od těch mrzutých jít raději  

na sto kroků dál. Když je člověk veselý 

a spokojený, pak je hodný  

i k těm ostatním lidem a ke zvířátkám 

taky.“ „No, když tedy budou lidé  

28. října veselí a hodní, to musíme taky 

vyvěsit prapor,“ prohlásila kočka. 

 

 

 

Josef Čapek  
Povídání o pejskovi a kočičce 

Psáno k 28. říjnu 1928, k desátému 

výročí Československa. 

 

(upravený text z: ivo. Brikcius08sloup3.indd [online]. 2008-10-06 [cit. 2008-10-06]. Dostupné z:  

<http://www.euroskop.cz/gallery/38/11631-brikcius08sloup3.pdf>.) 



 

 

Jméno: ______________ 

Ve skupinách vyluštěte kvíz:   

1) O jaké vojně mluví pejsek v pohádce? 

a) o První světové válce b) o Druhé světové válce  c) o Bitvě u Slávkova   

2) Jak se jmenoval první prezident Československa? 

a) M. R. Štefánik  b) E. Beneš   c) T. G. Masaryk  

3) Kdo vládl na českém území před vznikem Československa? 

a) císař Francie  b) slovenský král  c) císař Rakousko-Uherska 

4) Co Češi vyvěšují 28. října? 

a) prádlo   b) praporky   c) plakáty 

5) Kdy vzniklo samostatné Československo? 

a) 28. října 1928  b) 28. října 1918  c) 28. září 1918 

6) Kolik praporků je na obrázcích? 

a) 5    b) 6     c) 7 

7) Lidé jsou hodní k ostatním lidem i ke zvířatům, když jsou: 

a) smutní a spokojení b) veselí a nespokojení c) veselí a spokojení 

 

1. Jaké důvody vzniku samostatného Československa znal pejsek?  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 

 

2. Myslíte si, že pejsek znal správné důvody? Jaké mohly být další příčiny?  

1. ____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 

 

 



 

 

Obrázky a upravený text z:ivo.Brikcius08sloup3. 

indd [online]. 2008-10-06 [cit. 2008-10-06]. 

Dostupné z: <http://www.euroskop.cz/gallery/ 

38/11631-brikcius08sloup3.pdf>.) 
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