
Žáci na základě přečteného textu doplní informace o jedné postavě a popíšou ji.

Nápady na využití ve třídě

Modelujte žákům na vlastní ro-
zečtené knize, jak by mohli po-
stupovat při promýšlení tohoto 
úkolu. 

Žáci na základě četby doplní do 
jednotlivých částí GO informace 
o zvolené postavě. Některé in-
formace budou uvedeny přímo 
v textu, jiné žáci vyvodí na zá-
kladě četby. Žáci si při vyplňo-
vání GO uvědomí, co je pro da-
nou postavu charakteristické.  

náročnost

Martin Novák 12. 1. 2015

Alan Bradley
Koláč s kapkou jedu

Panák
Autor/ka

Zájmy

Záporná vlastnost

Jméno

Kladná vlastnost

Název knihy

Jméno Datum

Vyber si jednu postavu z knihy a popiš ji.

Dobré činy Špatné činy

Speciální schopnosti Úkoly a povinnosti 

zvídavost

Flavie

Flavie de Luce

kousání nehtů

je velmi vnímavá

a inteligentní

nemá žádné úkoly

a povinnosti

jedy, chemie,

experimentování

pomáhá

vyšetřovat

zločin,

ze kterého

   je obviněn

      její otec

dělá

„naschvály“

sestrám

střední

vysokánízká

46



Panák

Zájmy

Záporná vlastnost

Jméno

Kladná vlastnost

Název knihy

Vyber si jednu postavu z knihy a popiš ji.

Dobré činy Špatné činy

Speciální schopnosti Úkoly a povinnosti 
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Jméno Datum

Autor/ka



Žáci zdůvodňují, proč je jim postava sympatická, proč ji mají rádi.

Nápady na využití ve třídě

Modelujte žákům na vlastní ro-
zečtené knize, jak by mohli po-
stupovat při promýšlení tohoto 
úkolu. 

Žáci mohou vyjádřit svoje poci-
ty k postavě a zdůvodnit, proč ji 
mají rádi, proč je jim sympatic-
ká. Žáci mohou mít v oblibě i zá-
pornou postavu, např. proto že 
je vtipná, kreativní, drzá. 
Mohou vypsat jeden, dva či tři 
důvody.

náročnost

Vyber si jednu postavu z knihy. Napiš tři důvody, proč ji máš rád/a, proč je ti sympatická.

Tuto postavu mám rád/a, protože

Srdce
Autor/ka

Název knihy

Jméno Datum

1.

2.

3.

Lenka Nováková 12. 1. 2015

Stephenie Meyerová
Stmívání

Edward Cullen

Se chová galantně, je pozorný a ochranitelský.

Je vždy upravený a perfektně oblečený.

Skvěle hraje na klavír a sám skládá hudbu. 

Je upír, ale nechce být monstrum.

  Hrozně se snaží neubližovat

      lidem.

střední

vysokánízká
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Vyber si jednu postavu z knihy. Napiš tři důvody, proč ji máš rád/a, proč je ti sympatická.

Tuto postavu mám rád protože:

Srdce

Název knihy

1.

2.

3.
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Jméno Datum

Autor/ka


