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SEDMILHÁŘ JOSÍFEK
Daniela Krolupperová
Titul z edice Druhé čtení nakladatelství Albatros
Vhodné pro: společnou mimočítankovou četbu
Věková skupina: konec 2. ročníku, první pololetí 3. ročníku I. stupně ZŠ
Poznámky:
Na začátku jsou zařazeny aktivity a otázky pro naladění a motivaci žáků.
Každá kapitola je rozdělena na úkoly před čtením, diskusi a úkoly po čtení.
Úkol před čtením je zadáván záměrně, aby žáci četli nebo naslouchali pozorněji již s určitým
záměrem.
Po čtení vždy následuje diskuse o zadaném úkolu. Diskuse může probíhat ve dvojicích,
skupinách nebo mezi celou třídou.
Dále následuje výčet dalších možných otázek a úkolů tak, aby se rozvíjely všechny
dovednosti čtenářské gramotnosti.
Kapitoly 2, 3, 4 jsou ještě rozděleny na dvě části tak, jak je v textu naznačeno.
Kapitola pátá je podle textu rozdělena na 5 částí.
V závěru jsou otázky na celkovou reflexi z četby.

První představení knihy, seznámení s knihou, předchází samotnému čtení
(učitel ukáže žákům knihu a přečte její název)
1. Kdo je podle vás sedmilhář?
2. Znáš nějakého Josífka? Jak jinak mu můžeme říkat?
3. Prohlédni si obal knihy a zkus přemýšlet, o čem by příběh mohl být.
Čtení zadní strany obalu
1. Jak moc se shoduje tvoje původní představa s tím, co jsme se dozvěděli o příběhu?
2. Co si rodiče mohli na Josífka vymyslet?

1. kapitola (str. 7)
❖ Úkol před čtením
1. Najdi a zaznamenej si, v čem Josífek mamince lhal.
❖ Čtení (str. 7-16)
❖ Po čtení
1. Svoje odpovědi porovnej s ilustrací na str. 15 – prodiskutuj se sousedem.
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2. Našli jste vše? Lišíte se v odpovědích?
3. Zalhali jste vy někdy jako Josífek? V čem a proč?

2. kapitola (str. 17)
❖ Úkol před čtením A
1. Co udělal Josífek špatně, když se vrátil ze školy?
❖ Čtení A (str. 17-22)
❖ Po čtení
1. Jak se choval Josífek k sestřičce? Najdi v textu.
2. Proč maminka nakonec souhlasila s upečením dortu?
3. Namaluj dort, jaký by si chtěl dostat k narozeninám ty.
❖ Úkol před čtením B
1. Na jaký dárek se Josífek těšil? (Jestli si nevzpomínáš, přečti si znovu str. 7.)
2. Jaký dárek Josífek dostal?
❖ Čtení B (str. 22-26)
❖ Po čtení
1. Jaký dárek nakonec Josífek dostal?
2. Jak se cítil a proč? Najdi v textu.
3. Dostali jste vy někdy dárek, který vám neudělal radost a jak jste reagovali?
4. Proč si tatínek koupil autíčko pro sebe?
5. Proč si Josífek myslel, že jsou rodiče očarovaní?

3. kapitola
❖ Úkol před čtením A
1. Co všechno si Josífek sbalil na cestu?
❖ Čtení A (str. 28-32)
❖ Po čtení
1. Co zapomněli sbalit rodiče?
2. Proč se tak chovali?
❖ Úkol před čtením B
1. Kdy Josífek zase zalhal a jaký k tomu měl důvod?
❖ Čtení B (str. 32-41)
❖ Po čtení
1. Hlídali jste vy někdy malé dítě? Jak to probíhalo?
2. Jak se projevovalo začarování rodičů?
3. Proč tatínek nepůjčil Josífkovi autíčko?
4. Přečtěte si znovu str. 40 a zdramatizujte situaci. Zkuste vyjádřit pocity jednotlivých
postav.
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5. Komu se Josífek svěřoval se svým trápením?
6. Máte vy někoho, s kým si povídáte, když máte radost nebo je vám smutno?

4. kapitola
❖ Úkol před čtením A
1. Co dělali druhý den?
❖ Čtení A (str. 42-46)
❖ Po čtení
1. Co si myslela maminka a co Josífek při setkání s cizím pánem?
2. Proč měl tatínek o maminku strach?
3. Jak by ses zachoval ty na místě Josífka?

❖ Úkol před čtením B
1. Proč zapomněl Josífek na autíčko?
❖ Čtení B (str. 46-48)
❖ Po čtení
1. Jak reagovala Hanička na Josífka? Vyhledej v textu.
2. Co si myslel Josífek, že je dalším trestem za sedmilhaní?
3. Souhlasíte – nesouhlasíte s tím, jak se zachoval tatínek? Proč?

5. kapitola
❖ Úkol před čtením A
1. Popiš, co se přihodilo.
❖ Čtení A (str. 50-53)
❖ Po čtení
1. Čeho se Josífek opravdu bál?
2. Kam se chtěl Josífek podívat?
3. Co je Horská služba, k čemu slouží?
4. Šli jste už někdy někam sami bez doprovodu rodičů? Kam?
❖ Úkol před čtením B
1. Popiš, co se přihodilo.
❖ Čtení B (str. 53 – 55)
❖ Po čtení
1. Předvídej, co se stane dál.
❖ Úkol před čtením C
1. Porovnej svoje řešení s textem.
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❖ Čtení C (str. 56-57)
❖ Po čtení
1. Zachoval se Josífek správně? Proč?
2. Jak jinak mohl reagovat? Co byste na jeho místě dělali vy?
❖ Úkol před čtením D
1. Proč se maminka pohádala s pánem?
❖ Čtení D (str. 58-61)
❖ Po čtení
1. Nakresli maminku, pána, miminko, zajíce, záchranáře z Horské služby a sebe.
2. Do bubliny napiš, co si v té chvíli mysleli. (KOMIKS)
3. K jakému nedorozumění vlastně došlo?
4. Jak se postaral Josífek o miminko?
5. Jak je možné, že to uměl?
6. Co znamená, když se řekne: On se zaběhl?
❖ Úkol před čtením E
1. Proč byl Josífek hrdina?
❖ Čtení E (str. 61-63)
❖ Po čtení
1. Jak reagovali rodiče na jeho hrdinství?
2. Proč si maminka stále myslí, že pán je divný?
3. Co večer slíbil Josífek tygříkovi?

6. kapitola
❖ Úkol před čtením
1. Vrať se k obrázku na str. 15. Připomeň si, v čem Josífek zalhal a porovnej s tím, jak
to bude probíhat nyní.
❖ Čtení (str. 64-70)
❖ Po čtení
1. Jak mu úkoly šly?
2. Co mu pomohlo k tomu, aby to zvládl?
3. Jaký vztah měl Josífek k Haničce? Najdi v textu.

Po dočtení knihy
1. Proč byl Josífek sedmilhář?
2. Pojmenuj postavy na ilustraci na předsádce knihy.
3. Která postava ti byla nejsympatičtější a proč?
4. Pokus se dešifrovat jednotlivé ilustrace na obalu knihy v souvislosti s textem.
5. Porovnej se svojí původní představou.
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6. Měli rodiče právo se takto chovat?
7. V čem pomohli Josífkovi?
8. Jaký vztah měl Josífek k Haničce?
9. Proč autorka napsala tento příběh?
10. Co tě na knize zaujalo a proč?
11. Četli jste nějaký jiný příběh, který by se týkal lhaní?

Další otázky:
-

O KOM JE TATO KNÍŽKA?
KAM SE CHYSTAL JOSÍFEK NA VÝLET?
PROČ SE NETĚŠIL?
KDO S NIMI MĚL DO ZOO JÍT?
JAKÁ BYLA JOSÍFKOVA TETA?
JAK SE JMENOVALA JOSÍFKOVA SESTŘIČKA A CO CHTĚLA VIDĚT
V ZOO?
JAKÉ KARAMBOLY SE V ZOO JOSÍFKOVI STALY?
VYPIŠ NÁZVY KAPITOL.
CO SI PŘÁL JOSÍFEK?
SPLNILO SE MU TO?
JAK TO POTOM VYPADALO U NICH DOMA?
JAK SE ZAČALA CHOVAT MAMINKA?
BYL JOSÍFEK RÁD, ŽE SI MŮŽE DĚLAT CO CHCE?
PROČ TO CHTĚL NAJEDNOU ZMĚNIT A JAK SE ZACHOVALA TETA
DRAHUŠE?
MUSELA NAKONEC MAMINKA PLATIT ZA ČISTÍRNU?
CO SI JOSÍFEK ZAČAL ZASE PŘÁT A JAK SE STALO, ŽE SE MU TO ZASE
SPLNILO?
KTERÁ KAPITOLA SE TI NEJVÍCE LÍBILA?
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