PRACOVNÍ LISTY
Milé děti,
pracovní listy, které právě držíte v ruce, vznikly jako doplněk ke knize Ťapka, kočka
stěhovavá spisovatelky Ivony Březinové a ilustrátorky Dariny Krygielové. Listy tedy
navazují na knížku a čerpají z ní. Ověříte si, co jste si z četby zapamatovaly, a pohrajete
si se zajímavými úkoly. S těmito zábavnými listy můžete pracovat buď samostatně doma,
třeba s pomocí rodičů, nebo společně ve škole. Doufáme, že se vám budou jak pracovní
listy, tak i knížka samotná líbit.

Albatros
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1. RODINA

Albatros
Pasparta

Zakroužkuj, kdo patří do tvého života. Podtrhni, s kým bydlíš.
Srdíčko přikresli k tomu, koho máš rád.

Máma, táta, starší sestra, mladší sestra, starší bratr, mladší bratr,
nevlastní sestra, nevlastní bratr, babička, dědeček, teta, strýc, sestřenice,
bratranec, maminčin nový manžel nebo přítel, tatínkova nová žena nebo
přítelkyně, maminčina přítelkyně, tatínkův přítel.

Pokud v seznamu někdo chybí, připiš ho.

Kdo se o tebe nejvíc stará?
A o koho se staráš ty?
Jak je na tom Peťula z knížky Ťapka, kočka stěhovavá?
Vypiš ze seznamu ty, kteří patří do Peťulčina života. Vedle napiš i jejich jména. Pokud si nemůžeš
vzpomenout, zalistuj znovu v knize.

Škrtni slovo, které do řady nepatří: kočka, kocour, kňour, kotě.

ŘEŠENÍ: kňour
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2. MAZLÍČEK

Peťula má kočku. Jmenuje se Ťapka. Je to její domácí mazlíček.
Máš taky nějakého domácího mazlíčka?
Kdo to je?

Jak se jmenuje?

Jak o něj pečuješ?

Možná žádného mazlíčka nemáš, ale toužíš po něm.
Kdo by to byl?

Jak by se jmenoval?

Čím bys ho krmil?
Do připraveného rámečku svého opravdového nebo vysněného mazlíčka nakresli.

Najdi ve větách schovaná zvířátka.

Kočka se nerada koupe, snáší špatně vodu.
Když je kočka mokrá, líček si hledí, aby je osušila.
Na psa kočka často prská příkře, čeká, jestli pes uteče.
Kocour je kočičí manžel, vadí mu moc kocourů v domě.
Kdyby kočkám hrozil hladomor, čekaly by myši zlé časy.

ŘEŠENÍ: pes, králíček, křeček, želva, morče
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3. VRBA
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Peťula se kočce Ťapce svěřuje se všemi radostmi, starostmi i stesky. Ťapka tiše poslouchá, co jí
Peťula říká. A nikdy nic nevyzradí. Je to její vrba.
Proč vrba? Podle irské pověsti, kterou později jako báseň napsal český spisovatel Karel Havlíček
Borovský, se mladý holič potřeboval někomu svěřit se svým tajemstvím. Poustevník mu poradil,
aby tajemství zašeptal do větví vrby, která nic neřekne. Že to dopadlo jinak, protože z proutků vrby
kdosi vyrobil kolíček k base, která všechno prozradila, sotva začala hrát, to už je jenom pohádka.
A víte, co to bylo za tajemství? Holič zjistil, že král Lávra má oslí uši! Ale pst! Je to tajné. I když…
teď už vlastně ne. Vrbě však její úkol, že má naslouchat a mlčet, zůstal.
Peťulinou vrbou se tedy stala kočka Ťapka. Máš taky svoji „vrbu“? Kdo, nebo co to je? Komu svěřuješ tajemství?

Vylušti dvousměrku a zjistíš, jak se mladý holič, který pošeptal tajemství vrbě, jmenoval. Slova ze
seznamu doplňuj jen zleva doprava a shora dolů. Použitá políčka vybarvi. Písmena, která zbudou,
tvoří tajenku. Pozor, některá písmena patří dvěma slovům.

BOK, ČUMÁČEK, DRÁPKY, KOCOUR, KOTĚ, KŮŽE, LEVHART, MICKA,
MOUREK, OCÁSEK, OČI, RYS, SRSTKA (tj. angrešt), TLAPKY, TYGR, UŠI, ZUB.

ŘEŠENÍ: Kukulín
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4. DOMOV

Zkus vysvětlit, co je domov. Co pro tebe znamená?

Zvířata taky mají svůj domov. Spoj názvy zvířat s místy, kde jednotliví tvorové přebývají.

pes

hnízdo

kůň

sluj

zajíc

bouda

vlaštovka

akvárium

včela

pelech

drak

úl

liška

nora

mravenec

voliéra

had

stáj

rybičky

mraveniště

papoušek

terárium

Nakresli domeček jedním tahem. Žádnou čáru nesmíš tužkou přejet dvakrát.

ŘEŠENÍ :pes – bouda, kůň – stáj, zajíc – pelech, vlaštovka – hnízdo, včela – úl, drak – sluj, liška – nora, mravenec – mraveniště, had – terárium,
rybičky – akvárium, papoušek – voliéra
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5. STĚHOVÁNÍ
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Už jste se někdy stěhovali? Podtrhni slova, která podle tebe stěhování nejvíc vystihují.

dobrodružství
pohroma
zmatek
naděje na něco nového
těšení se
ztráta
I zvířata se stěhují. Za potravou, za vodou, za teplem.
Někteří ptáci jsou přímo přeborníky ve stěhování. Před zimou odlétají do teplejších krajin a na
jaře se zase vracejí.
Červeně zakroužkuj ptáky, kteří od nás na podzim odlétají na jih.
Modře podtrhni ptáky, kteří u nás zůstávají celou zimu, nestěhují se nikam.

čáp, havran, kos, skřivan, slavík, straka, sýkora, špaček, vlaštovka, vrabec
Pro některé ptáky je u nás v zimě příjemné počasí. Zatímco jiní odlétají na jih, další k nám naopak
přilétají ze severu, kde je ještě chladněji. Jsou to například brkoslav severní nebo káně rousná.
Kdyby ses musel/a stěhovat a směl/a sis s sebou vzít jen deset věcí, které by to byly?
1. ………………………

6. ………………………

2. ………………………

7. ………………………

3. ………………………

8. ………………………

4. ………………………

9. ………………………

5. ………………………

10. ………………………

ŘEŠENÍ: Odlétají: čáp, skřivan, slavík, špaček, vlaštovka; zůstávají: havran, kos, straka, sýkora, vrabec.
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6. KOČKA
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Peťula je ve střídavé péči rodičů, proto se musí stěhovat každý týden. Kočka Ťapka putuje s ní. Většina koček se stěhuje nerada. Některá kočičí plemena přesuny zvládají. Kočky
domácí však snášejí stěhování těžce.
Říká se, že kočka se drží domu, ale
(dokončení najdeš v tajence klubíčka).
Do klubíčka doplň slova podle pořadí pod obrázkem. Písmena ze zvýrazněných políček
prozradí tajenku.

1.

jméno Peťulina tatínka

2.

zavazadlo, v kterém Peťula převáží Ťapku

3.

citoslovce, jakým vábíme kočku

4.

hudební nástroj, který táta koupil místo klavíru

5.

dopravní prostředek, v němž se Peťula s Ťapkou stěhovaly

6.

hodnocení, které dostávají žáci ve škole na konci každého pololetí

7.

kroužek, na který začala Peťula chodit v nové škole

ŘEŠENÍ: pes člověka
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7. STŘÍDAVÁ PÉČE
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Představ si, že jsi Peťula. Maminka a tatínek se při péči o tebe střídají.
Jaké to má nevýhody?

Jaké to má výhody?

Vžij se do situace, že máma s tátou už spolu nechtějí být. A teď si zkus vybrat:
a) Budu bydlet jen s mámou, táta si mě bude brát na víkendy a část prázdnin.
b) Budu bydlet jen s tátou, máma si mě bude brát na víkendy a část prázdnin.
c)

Budu se pravidelně stěhovat, chvíli bydlet u mámy, chvíli u táty.

d) Budu pořád bydlet doma, střídavě se za mnou budou stěhovat rodiče.
e) Nebudu bydlet ani u jednoho, půjdu bydlet k babičce, dědovi nebo tetě.
Peťula chystala mamince jako dárek korálky. Střídavě navlékala vždy jeden světlý a jeden
tmavý korálek. Byla ale trochu nepozorná, a na dvou místech udělala chybu. Najdeš místa, kde se při navlékání spletla?
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