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Vladimír Jiránek
Cíle lekce

Příprava

Psaní

Nakopírujte a rozdejte žákům pracovní listy.

Žáci použijí informace z článku a napíšou text
s posloupností.

Slovní zásoba

Žáci si osvojí slovní zásobu z článku a použijí ji
při psaní textu o Vladimíru Jiránkovi.

Znalosti

Žáci vědí, že Vladimír Jiránek je autorem příběhů
Boba a Bobka.

Základní porozumění

Žáci porozumí tomu, že Vladimír Jiránek pracoval
celý život velmi tvrdě a svým dílem se proslavil.
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Vladimír Jiránek

Zadání

k o Vladimíru Jirán
Přečteme si článe
Při čtení:
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Využij informace
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Napiš text s posloupností
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Zadání a kontrola
Rozdejte žákům nakopírované pracovní listy a začněte se zadáním.
Řekněte jim, že by se měli na zadání dívat v průběhu celé lekce.
Dokončené úkoly si mohou odškrtnout.

• O čem budeme číst? (o Vladimíru Jiránkovi)
• Co se o něm dozvíme? (co v životě vykonal)

lů
Kontrola úko

né úkoly.
Odškrtni si splně
bu.
Nauč se slovní záso
Vladimír Jiránek.
Přečti si článek
nění
Vyber správné dopl
mace.
Uspořádej infor

STRANA

Přečtěte nahlas zadání a ujistěte se, že žáci chápou účel čtení.
Zeptejte se:

kovi.

m svého života
imír Jiránek běhe

z článku a napiš

LEKCE

• Co budete na základě článku psát? (text s posloupností)

vět.

upností.
Napiš text s poslo
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2

Nauč se slovní zásobu
Přečtěte nahlas všechna slova a žáci je po vás zopakují. Pak
přečtěte nahlas definice a diskutujte o nich. Upozorněte
žáky, že slovní zásoba se týká života a tvorby Vladimíra
Jiránka a že jí budou lépe rozumět po přečtení článku. Na
volné řádky žáci slova opíšou. Pak se věnujte dalším slovům,
a pokud je to potřeba, vysvětlete jejich význam. Povzbuďte
žáky, aby se zeptali na slova, kterým by nerozuměli.

3

Přečti si článek Vladimír Jiránek
Přečtěte nahlas článek. Žáci čtou tiše s vámi. Pak si ho
přečtou znovu samostatně nebo v malých skupinách.
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Vyber správné doplnění vět
Žáci vybírají správné doplnění vět, a tím prověří své
porozumění textu. Zkontrolujte odpovědi společně.

5

Uspořádej informace
Vysvětlete žákům, že si pomocí časové osy naplánují,
co napíšou. Veďte žáky k tomu, aby osu doplnili
informacemi z textu. Text si mohou přečíst opakovaně.

bu
Nauč se slovní záso

definici.
Přečti slovo a jeho
řádek.
Pak napiš slovo na
ten, kdo kreslí obrázk
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Další slova
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• říká, jaké je chronologické nebo časové pořadí událostí

Vladimír Jiránek

Uspořádej informa
ce

Přečti si článek znovu
. Pak napiš na časovo
u osu události, které
Jiránka a jeho práce.

• umožňuje čtenáři pochopit, kdy přesně se události staly

se týkají Vladimíra
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70. léta
třída

1978

Pokud je to nutné, zopakujte strukturu textu s posloupností:

90. léta

• na začátku textu je uvedena základní informace
o tématu

2015
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Napiš text s posloupností
Žáci píšou text samostatně, ve dvojicích nebo ve skupině.

Napiš text

ním životě
ch52událostech v pracov
Napiš text o hlavní
, během, později.
slov předtím, potom
.
z časové osy a z článku
• Použij informace

Vladimíra Jiránka.

• poté jsou uvedeny podrobnosti a výčet událostí

Využij
Čteme a píšeme

naučné texty • 3.

třída

název
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Vladimír Jiránek
Zadání

Přečteme si článek o Vladimíru Jiránkovi.
Při čtení:

Přemýšlej, co všechno Vladimír Jiránek během svého života
vykonal.
Po čtení:

Využij informace z článku a napiš text o životě Vladimíra
Jiránka.

Kontrola úkolů

Odškrtni si splněné úkoly.
Nauč se slovní zásobu.
Přečti si článek Vladimír Jiránek.
Vyber správné doplnění vět.
Uspořádej informace.
Napiš text s posloupností.

48
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Vladimír Jiránek

Nauč se slovní zásobu
Přečti slovo a jeho definici.
Pak napiš slovo na řádek.

1. ilustrátor

ten, kdo kreslí obrázky

2. karikatura

vtipná kresba člověka

3. podobizna

věrný obraz člověka, portrét

4. přispívat

uveřejňovat

5. studia

doba, kdy studujeme

Další slova
činorodý

maskot
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medaile

přivydělávat si

vlastnoruční
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Jméno

Vladimír Jiránek
Vladimír Jiránek se narodil 6. června 1938 v Hradci Králové. Už jako dítě
rád kreslil. Svůj pokojíček si vyzdobil vlastnoručními podobiznami
indiánských náčelníků. V padesátých letech si při studiích přivydělával po
hostincích kresbou portrétů. Později měl nejraději karikatury, ale pracoval
také jako ilustrátor knih a kreslených filmů. Filmy tvořil především
v sedmdesátých letech. Proslavil se rovněž
několika večerníčky.
V roce 1978 se začaly natáčet první
díly večerníčku Bob a Bobek, králíci
z klobouku. Bob a Bobek jsou dva králíci.
Vladimír Jiránek,
tvůrce Boba a Bobka

Jsou chytří a činorodí a snaží se vyzrát na
všelijaké nebezpečné nebo náročné

situace. Tento večerníček mají děti rády dodnes. Když se v roce 2015 konalo
v České republice mistrovství světa v ledním hokeji, postavičky Boba a Bobka
se staly jeho maskoty.
Vladimír Jiránek pracoval od devadesátých let pro řadu novin a časopisů.
Přispíval do nich svými kreslenými vtipy.
Jiránek kreslil až do konce svého života.
Zemřel v roce 2012. Na konci života mu
prezident republiky udělil medaili Za
zásluhy. Vladimír Jiránek byl jedním
z našich nejlepších ilustrátorů.

50

Bob a Bobek hrají hokej
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Vladimír Jiránek

Vyber správné doplnění vět či souvětí
1. Večerníček Bob a Bobek se začal natáčet v

.

 padesátých letech
 sedmdesátých letech
 devadesátých letech

2. Jiránek si přivydělával kreslením,

.

 když byl malý chlapec
 když studoval
 když bylo mistrovství světa

Nakresli obrázek Boba a Bobka.
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Vladimír Jiránek

Uspořádej informace
Přečti si článek znovu. Pak napiš na časovou osu události, které se týkají Vladimíra
Jiránka a jeho práce.

50. léta

70. léta

1978

90. léta

2015
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Vladimír Jiránek

Napiš text
Napiš text o hlavních událostech v pracovním životě Vladimíra Jiránka. Využij
slov předtím, potom, během, později.
• Použij informace z časové osy a z článku.

název
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