
 

ANOTACE 

V tomto pracovním listu si žáci ověří, co si zapamatovali  

z přečtené I. kapitoly pohádky Edudant a Francimor. Děti 

například vyluští tajenku, kde se doví o dalším díle Karla 

Poláčka, pokusí se vysvětlit neznámá slova či doplní tabulku, 

která jim později pomůže lépe nakreslit ilustraci k této knize. 

Přepis celé kapitoly se nachází v Čítance pro 4. ročník ZŠ, 

Praha: SPN, 2001. 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-12 

Autor: Mgr. Janina Szlaurová, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Edudant a Francimor 

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

dovede s ním pracovat a řešit zadané úkoly, dokáže kriticky 

myslet, spolupracuje ve dvojici. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

Typická věková skupina: 9-11 let, 4. třída 

Předmět: Český jazyk 



 

 

Edudant a Francimor 

Karel Poláček 

1. Písmenko správné odpovědi (ANO nebo NE) vám prozradí, jak se nazývá další dílo pro děti 

 od českého spisovatele Karla Poláčka. 

  ANO NE 

1. Halabába měla méně než sto padesát let. L B 

2. Kouzelník Rumpál paša byl dědečkem Halabáby. O Y 

3. Kozel se jmenoval Rudolf. L K 

4. Kozel se často proměňoval v cestovatele. O O 

5. Drak Verpanides prožil své mládí u Lucemburků. N M 

6. Kocour Šmakovník dovedl mluvit každým zvířecím hlasem. O Á 

7. Kocour pracoval u Halabáby jako zahradník. T S 

8. Šmakovníkovy oči svítily jako světla auta. P I 

9. Francimor nosil u sebe malou vidličku. V Ě 

10. Dívky chtěly, aby jim Halabába přičarovala hezké ženichy. T A 

 

Tajenka: __________________________________________ 

 

2. Co znamenají tato slova. 

A: koncesovaná 

a) nepovolená    b) povolená     c) odsouzená 

B. kulantně 

a)   zdvořile    b) rychle    c) precizně 

C: jar 

a) mycí přípravek   b) rok      c) jaro 

D: souchotě 

a)   suchary    b) vyrážka    c) nemoc 

E: výměnkář – hospodář, který 

a) přenechal statek svému synovi b) vyměňoval peníze za jídlo  c) vyměňoval jídlo za zvířata 

 

3. Doplňte tabulku. 

 Edudant Francimor 

stáří   

postava   

barva pleti   

oblečení   

snídaně/oběd   

 



 

 

 

4. Pokuste se nakreslit ilustraci k této pohádce. 

 



 

 

 

Řešení Edudant a Francimor 

Karel Poláček 

1. Písmenko správné odpovědi (ANO nebo NE) vám prozradí, jak se nazývá další dílo pro děti 

 od českého spisovatele Karla Poláčka. 

  ANO NE 

1. Halabába měla méně než sto padesát let. L B 

2. Kouzelník Rumpál paša byl dědečkem Halabáby. O Y 

3. Kozel se jmenoval Rudolf. L K 

4. Kozel se často proměňoval v cestovatele. O O 

5. Drak Verpanides prožil své mládí u Lucemburků. N M 

6. Kocour Šmakovník dovedl mluvit každým zvířecím hlasem. O Á 

7. Kocour pracoval u Halabáby jako zahradník. T S 

8. Šmakovníkovy oči svítily jako světla auta. P I 

9. Francimor nosil u sebe malou vidličku. V Ě 

10. Dívky chtěly, aby jim Halabába přičarovala hezké ženichy. T A 

 

Tajenka: __________________________________________ 

 

2. Co znamenají tato slova. 

A: koncesovaná 

b) nepovolená    b) povolená     c) odsouzená 

B. kulantně 

a)   zdvořile    b) rychle    c) precizně 

C: jar 

b) mycí přípravek   b) rok      c) jaro 

D: souchotě 

a)   suchary    b) vyrážka    c) nemoc 

E: výměnkář – hospodář, který 

a) přenechal statek svému synovi b) vyměňoval peníze za jídlo  c) vyměňoval jídlo za zvířata 

 

3. Doplňte tabulku. 

 Edudant Francimor 

stáří 68 66 

postava tlustý, široký, kulatý tenký, vysoký 

barva pleti  červená 

oblečení  křiklavě červené 

snídaně/oběd káva z cisterny, více než 10 

bochníků chleba, každý krajíc 

namazaný máslem 

tři zrnka rýže nebo hrachu 

 



 

 

 

Text z: POLÁČEK, K. Edudant a Francimor.  

I. kapitola. In: Čítanka pro 4. ročník ZŠ. Praha: 

SPN, 2001. ISBN: 80-85937-63-8. s. 191-194.  
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