
 

ANOTACE 

V tomto pracovním listu odpoví žáci nejenom na otázky 

týkající se přečtené obrázkové Pověsti o Staroměstském orloji 

od Z. Adly a J. Černého, ale také si vyzkouší práci s mapou  

a orientaci v ní, nebo si zkusí, zdali dovedou správně dokreslit 

podle osy souměrnosti kalendářové kolo z orloje. Přepis 

obrázkové povídky se nachází v Čítance pro 4. ročník ZŠ, 

Praha: SPN, 2001. 

 

Evidenční číslo :  EUK-I/2-INOVACE02-17 

Autor: Mgr. Janina Szlaurová, ZŠ a MŠ Nýdek 

Název: Pověst o Staroměstském orloji 

Očekávaný výstup: Žák se orientuje v komiksovém textu, 

rozumí mu, dovede s ním pracovat a řešit zadané úkoly, dokáže 

kriticky myslet. 

Druh učebního materiálu: Pracovní list 

Cílová skupina: žák 

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

Předmět: Český jazyk 



 

 

Pověst o Staroměstském orloji 

Zdeněk Adla a Jiří Černý 

 

1) Co vše ukazuje orloj kromě času? 

_____________________________________________________________________________ 

2) Dopiš k městům a vesnicím jejich obyvatele. 

Příklad: Praha – Pražané 

Třinec -      Brno – 

Nýdek -       Ostrava –  

Bystřice -       Zlín – 

3) Kdo jsou Pražští konšelé? 

a) šlechtici  b) členové městské rady c) rytíři d) kati 

4) Víme s jistotou, kdo vynalezl orloj? 

ANO / NE 

5) Vysvětlete, co znamená „hlava mu zbělala“. 

_____________________________________________________________________________ 

6) Proč orloj přestal fungovat? 

_____________________________________________________________________________ 

7) Představ si, že jsi v Praze. Právě stojíš na Karlově mostě (bod 6) a musíš vysvětlit svým kamarádům, 

jak se dostanou k Staroměstskému orloji (bod 15). Popiš jim cestu.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

8) Dokresli podle osové souměrnosti kalendářové kolo Staroměstského orloje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 



 

 

Pověst o Staroměstském orloji 

Zdeněk Adla a Jiří Černý 

 

1) Co vše ukazuje orloj kromě času? 

______ jak slunce postupuje po obloze od východu k západu, kdy vychází slunce, kolik v zimě ubývá 

dne, jak v létě přibývá dne __________ 

2) Dopiš k městům a vesnicím jejich obyvatele. 

Příklad: Praha – Pražané 

Třinec - Třinčané       Brno – Brňané 

Nýdek - Nýdečané      Ostrava – Ostravané 

Bystřice - Bystřičané     Zlín – Zlíňané 

3) Kdo jsou Pražští konšelé? 

a) šlechtici  b) členové městské rady c) rytíři d) kati 

4) Víme s jistotou, kdo vynalezl orloj? 

ANO / NE 

5) Vysvětlete, proč Hanušovi zbělala hlava. 

_____________________________________________________________________________ 

6) Proč orloj přestal fungovat? 

_____________________________________________________________________________ 

7) Představ si, že jsi v Praze. Právě stojíš na Karlově mostě (bod 6) a musíš vysvětlit svým kamarádům, 

jak se dostanou k Staroměstskému orloji (bod 15). Popiš jim cestu.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

 

8) Dokresli podle osové souměrnosti kalendářové kolo Staroměstského orloje. 
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