Pracovní listy
pro 3. až 5. ročník ZŠ
Bezplatný metodický materiál pro podporu čtenářské gramotnosti žáků základních škol.
Všechna práva vyhrazena. Určeno pro využití při výuce. Bez předchozího písemného souhlasu
Klubu mladých čtenářů Albatros je zakázána další publikace nebo úprava materiálu nebo
jakékoli jeho části. V pracovních listech byly použity ilustrace Heleny Zmatlíkové.

Vážení pedagogové,
předkládáme vám pracovní listy, které navazují na četbu jedné z nejúspěšnějších
a nejvíce dotiskovaných knih Astrid Lindgrenové Děti z Bullerbynu.
Jsou určeny žákům 3. až 5. ročníku. Tyto pracovní listy jsou navíc uzpůsobeny také
potřebám žáků se speciálními poruchami učení a jsou označeny „Žáci SPU“. Věříme, že vám tyto pracovní listy usnadní zapojit všechny žáky ve třídě do další práce
s tímto titulem.
Pracovní listy pro vás tentokrát připravila Bc. Romana Ráblová.
Klub mladých čtenářů Albatros již 55 let spolupracuje se základními a mateřskými školami v České republice na rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí. Pro školy
připravujeme pravidelné nabídky dětských knih za zvýhodněné ceny, metodické
materiály k vybraným knihám a také řadu soutěží a literárních besed pro děti. Více
informací o možnostech spolupráce škol s Klubem mladých čtenářů Albatros najdete na www.kmc.cz.

1. – Žáci ZŠ

Jméno

Přečti si pozorně text.
Jmenuji se Lisa a je mi sedm let. Žiji společně s rodiči a dvěma bratry Lassem
a Bossem ve vesnici, která se jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička,
jenom tři statky. Bydlíme na statku, který se jmenuje Mellangården. Jmenuje
se tak proto, že leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. Vlevo je statek
Norrgården a vpravo statek Sörgården. V Sörgårdenu bydlí kluk a ten se
jmenuje Olle a je mu osm let. Nemá vůbec žádné sourozence. V Norrgårdenu
bydlí dvě holky. Jmenují se Britta a Anna a jsou to sestry. Brittě je devět let
a Anna je stejně stará jako já. To jsou všechny děti, které ve vesnici žijí.
K obrázkům statků přiřaď jejich názvy (spoj je čarou).

Mellangården Sörgården Norrgården
Potvrď správnost tvrzení. Správnou odpověď zakroužkuj.
Bullerbyn je název města.

ANO

NE

Olle je jedináček.

ANO

NE

Anně je sedm let.

ANO

NE

Ve vesnici žije celkem pět dětí.

ANO

NE

Lisa a Anna jsou sestry.

ANO

NE

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

1. – Žáci SPU

Jméno

Přečti si pozorně text.
Jmenuji se Lisa a je mi sedm let. Žiji společně s rodiči a dvěma bratry Lassem
a Bossem ve vesnici, která se jmenuje Bullerbyn. Je to docela malá vesnička,
jenom tři statky. Bydlíme na statku, který se jmenuje Mellangården. Jmenuje
se tak proto, že leží uprostřed mezi dvěma jinými statky. Vlevo je statek
Norrgården a vpravo statek Sörgården. V Sörgårdenu bydlí kluk a ten se
jmenuje Olle a je mu osm let. Nemá vůbec žádné sourozence. V Norrgårdenu
bydlí dvě holky. Jmenují se Britta a Anna a jsou to sestry. Brittě je devět let
a Anna je stejně stará jako já. To jsou všechny děti, které v Bullerbynu žijí.

NOVÁ SLOVA
statek – farma, hospodářství
K obrázkům statků přiřaď jejich názvy (spoj je čarou).

Mellangården Sörgården Norrgården
Zakroužkuj správnou odpověď.
Bullerbyn je název:

města

vesnice

Olle

má sourozence

nemá sourozence

Britta a Anna jsou

kamarádky

sestry

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

2. – Žáci ZŠ

Jméno

Kdo je kdo? Poznáš to? Přečti si pozorně popis dětí
a dopiš pod portréty jejich správná jména.
Britta má zrzavé vlasy spletené do cůpků. Lasse nosí na hlavě modrou čepici
a má na sobě červeno-bílé pruhované triko. Lisa má ve vlasech černou
čelenku a má oblečené růžové šaty s černými puntíky. Olle má střapaté
blond vlasy. Anna nosí vlasy částečně rozpuštěné a částečně spletené
do cůpku. Má ráda modrou barvu, proto má ve vlasech modré gumičky
a oblečené modré šaty. Bosse nosí stejnou čepici jako Lasse a má na sobě
žlutý rolák.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

2. – Žáci SPU

Jméno

Kdo je kdo? Poznáš to? Přečti si pozorně popis dětí
a dopiš pod obrázky jejich správná jména.
Jména jsou vytištěna v textu tučně.
Britta má zrzavé vlasy spletené do cůpků.
Lasse nosí na hlavě modrou čepici a má na sobě červeno-bílé
pruhované triko.
Lisa má ve vlasech černou čelenku a má oblečené růžové šaty
s černými puntíky.
Olle má střapaté blond vlasy.
Anna nosí vlasy částečně rozpuštěné a částečně spletené do cůpku. Má ráda
modrou barvu, proto má ve vlasech modré gumičky a oblečené modré šaty.
Bosse nosí stejnou čepici jako Lasse a má na sobě žlutý rolák.

NOVÁ SLOVA
rolák – svetr s rolovacím límcem

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

3. – Žáci ZŠ

Jméno

Přečti si pozorně text.
Myslím, že narozeniny a Štědrý den jsou nejkrásnější dny z celého roku.
A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo sedm let. Probudila
jsem se brzy. To jsem ještě bydlela s Lassem a Bossem v jednom pokoji.
Netrpělivě jsem se převalovala v posteli, až jsem konečně uslyšela na
schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak –
bum – dveře se otevřely a stál tam tatínek s maminkou, Lasse a Bosse a Agda,
naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou
čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a s rozinkami. A na
něm byl z cukrové polevy nápis „Lisa 7 let“. Ale dárky tam nebyly a já jsem si
už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou
povídá: „Vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel
nějaký dárek.“ Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení,
a vyzunkla jsem čokoládu jedna dvě.
Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil
kolem dokola, aby mě zmátl, a pak mě vedl někam, ale kam, to jsem
nevěděla. Když mi maminka sundala ručník, byli jsme v pokoji, který jsem
nikdy předtím neviděla. A pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla
jsem, jak v okně vedlejšího statku stojí Anna a Britta a mávají na mě. A tak
jsem poznala, že jsem v babiččině starém pokoji. Teď to byl tak krásný pokoj,
že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Samotnými kouzelníky byli maminka
a tatínek. Tatínek vyčaroval květované tapety a maminka vyčarovala
záclony do oken. Tatínek vyčaroval ve své truhlářské dílně kulatý stůl, tři
židle a poličku a všechno to natřel bílou barvou. Maminka zase vyčarovala
koberečky, které měly červené a žluté a zelené a černé proužky. Lasse
a Bosse hned přestěhovali moji postel.
Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky.
Mám čtyři malé a tři velké. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje
a přinesla si svoje krabice a věci. Mám třináct knížek, které jsou jen moje.
Ty jsem si taky dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem
dostala svůj vlastní pokoj.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

3. – Žáci ZŠ

Jméno

Vymysli přečtené kapitole název.

Který den v roce je pro tebe nejkrásnější a proč?

Nakresli pokojíček Lisy tak, aby odpovídal popisu v přečtené kapitole.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

3. – Žáci SPU

Jméno

Přečti si pozorně text.
Myslím, že narozeniny a Štědrý den jsou nejkrásnější dny z celého roku.
A svoje nejkrásnější narozeniny jsem měla, když mi bylo sedm let. Probudila
jsem se brzy. To jsem ještě bydlela s Lassem a Bossem v jednom pokoji.
Netrpělivě jsem se převalovala v posteli, až jsem konečně uslyšela na
schodech dupot a zavřela jsem oči tak pevně, jak jsem nejvíc mohla. A pak –
bum – dveře se otevřely a stál tam tatínek s maminkou, Lasse a Bosse a Agda,
naše děvečka. Maminka nesla podnos. Na podnose stál hrneček s horkou
čokoládou a vázička s kytičkami a velký koláč s cukrem a s rozinkami. A na
něm byl z cukrové polevy nápis „Lisa 7 let“. Ale dárky tam nebyly a já jsem si
už začala myslet, že jsou to nějaké divné narozeniny. Ale tatínek najednou
povídá: „Vypij si tu čokoládu a pak se podíváme, jestli by se pro tebe nenašel
nějaký dárek.“ Hned jsem pochopila, že se asi chystá nějaké překvapení,
a vyzunkla jsem čokoládu jedna dvě.
Potom mi maminka zavázala oči ručníkem a tatínek mě několikrát otočil
kolem dokola, aby mě zmátl, a pak mě vedl někam, ale kam, to jsem
nevěděla. Když mi maminka sundala ručník, byli jsme v pokoji, který jsem
nikdy předtím neviděla. A pak jsem se náhodou podívala z okna a uviděla
jsem, jak v okně vedlejšího statku stojí Anna a Britta a mávají na mě. A tak
jsem poznala, že jsem v babiččině starém pokoji. Teď to byl tak krásný pokoj,
že jsem myslela, že tam byl kouzelník. Samotnými kouzelníky byli maminka
a tatínek. Tatínek vyčaroval květované tapety a maminka vyčarovala
záclony do oken. Tatínek vyčaroval ve své truhlářské dílně kulatý stůl,
tři židle a poličku a všechno to natřel bílou barvou.
Maminka zase vyčarovala koberečky, které měly červené a žluté a zelené
a černé proužky. Lasse a Bosse hned přestěhovali moji postel.
Ze všeho nejdřív jsem běžela do pokoje kluků a přinesla si svoje panenky.
Mám čtyři malé a tři velké. Potom jsem ještě běžela ke klukům do pokoje
a přinesla si svoje krabice a věci. Mám třináct knížek, které jsou jen moje.
Ty jsem si taky dala do poličky. Byl to opravdu moc krásný den, kdy jsem
dostala svůj vlastní pokoj.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

3. – Žáci SPU

Jméno

Vymysli přečtené kapitole název.

Který den v roce je pro tebe nejkrásnější a proč?

Nakresli pokojíček Lisy tak, aby odpovídal popisu v přečtené kapitole.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

4. – Žáci ZŠ

Jméno

Čti text a plň úkoly.
Jak slavíme v Bullerbynu Vánoce
U nás v Bullerbynu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. Lasse
a Bosse a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme
upéci, co kdo chceme. Protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je
ta, co se s ní vykrajují prasátka, tak jsme upekli každý deset prasátek.
Kolik perníkových prasátek upekly děti dohromady?
Pečete u vás doma na Vánoce perníčky? Jaké nejčastěji vykrajujete tvary?

Pomoz dětem ozdobit prasátka sněhovou polevou.

Druhý den po pečení perníčků jsme taky měli zábavu, protože jsme jeli
všechny děti a všichni tatínkové do lesa řezat vánoční stromky. Sněhu
bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků setřásat, abychom se mohli
podívat, jsou-li hezké, nebo ne. Uřízli jsme tři velké hezké smrčky, jeden
pro Norrgården, jeden pro Mellangården a jeden pro Sörgården. A potom
jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi, a ještě jeden malý
smrček pro Kristin z Lövnäsu.
Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

4. – Žáci ZŠ

Jméno

Kolik vánočních stromečků uřízli tatínci v lese dohromady?
Jaký jehličnatý strom uřezali?
Na Štědrý den strojíme vánoční stromeček. Věšíme na něj červená jablíčka
a perníčky, které jsme sami upekli. A do košíčků, které jsme udělali
u dědečka, jsme dali rozinky a oříšky. A andělíčky z vaty. A pak jsme nakonec
přidali spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl krásný stromeček,
když byl hotový!
Představ si, že jsi ilustrátor a máš za úkol nakreslit obrázek vánočního
stromečku tak, aby odpovídal popisu v odstavci.

Míváte živý nebo umělý vánoční stromeček? Jaké ozdoby na něj věšíte vy?

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

4. – Žáci SPU

Jméno

Čti text a plň úkoly.
Jak slavíme v Bullerbynu Vánoce
U nás v Bullerbynu začínají Vánoce ten den, kdy se pečou perníčky. Lasse
a Bosse a já dostaneme každý veliký kus perníkového těsta a z něho si smíme
upéci, co kdo chceme. Protože nejlepší perníková formička, kterou máme, je
ta, co se s ní vykrajují prasátka, tak jsme upekli každý deset prasátek.
Kolik perníkových prasátek upekly děti dohromady? Zakroužkuj správný
počet.
10 prasátek

30 prasátek

Pečete u vás doma na Vánoce perníčky? Jaké nejčastěji vykrajujete tvary?

Pomoz dětem ozdobit prasátka sněhovou polevou.

Druhý den po pečení perníčků jsme taky měli zábavu, protože jsme jeli
všechny děti a všichni tatínkové do lesa řezat vánoční stromky. Sněhu
bylo v lese tolik, že jsme ho museli ze smrčků setřásat, abychom se mohli
podívat, jsou-li hezké, nebo ne. Uřízli jsme tři velké hezké smrčky, jeden
pro Norrgården, jeden pro Mellangården a jeden pro Sörgården. A potom
jsme uřízli jeden malinký smrček do pokoje k dědečkovi, a ještě jeden malý
smrček pro Kristin z Lövnäsu.
Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

4. – Žáci SPU

Jméno

Kolik vánočních stromečků uřízli tatínci v lese dohromady? Zakroužkuj
správný počet.
5 stromečků

8 stromečků

Jaký jehličnatý strom uřezali? Zakroužkuj správnou odpověď.
borovici

smrk

jedli

Na Štědrý den strojíme vánoční stromeček. Věšíme na něj červená jablíčka
a perníčky, které jsme sami upekli. A do košíčků, které jsme udělali
u dědečka, jsme dali rozinky a oříšky. A andělíčky z vaty. A pak jsme
nakonec přidali spoustu vlaječek a svíček a karamel. Ach, to byl krásný
stromeček, když byl hotový!
Nakresli, jak vypadal ozdobený vánoční stromeček v Bullerbynu.
Nezapomeň na něj pověsit ozdoby, které jsou v textu vytištěny tučně.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

5. – Žáci ZŠ

Jméno

Velikonoce v Bullerbynu
Teď vám budu vyprávět, jak jsme se měli letos o Velikonocích u nás
v Bullerbynu. Na velikonoční středu přišly Britta a Anna ke mně časně ráno,
protože jsme měly dělat velikonoční cedulky, takové, co se přišpendlují
lidem na záda, aby o tom nevěděli. Nastříhaly jsme si spoustu lístků a na
některé třeba napsaly „Vzteklý orangutan“ nebo „Pozor, zlý pes!“ a tak
podobně. I kluci dělali velikonoční cedulky. Když jsme už měly kapsy plné
cedulek, šly jsme si hrát s kluky ven a přitom jsme se pokoušeli přišpendlit
jeden druhému cedulku, ale šlo to špatně, protože každý si dával pozor.
Na velikonoční středu jsme se my všechny děti ustrojily jako čarodějnice. Já
jsem měla kostkovaný šátek a pruhovanou zástěru a dlouhou černou sukni.
A pak jsem si vzala dlouhý pohrabáč od pece, abych měla na čem jezdit.
Lasse si vzal velké koště. Letěla jsem předat Brittě a Anně velikonoční dopis.
„Veselé Velikonoce vám přeje stará čarodějnice, která se právě chystá na
Čertův vrch,“ napsala jsem do dopisu. Tatínek zrovna pálil spadané listí na
zahradě a my čarodějnice jsme tam běhaly a skákaly přes kupy listí a hrály
jsme si, že jsme na Čertově vrchu.
Navečer před Hodem velikonočním jsme směli pozvat kamarády na vaječné
hody. Obarvili jsme vajíčka na červeno, na žluto a na zeleno a na vajíčka jsme
taky napsali veršíky. „Tohle vejce Tobě, Anno, místo sekané je dáno,“ bylo
napsáno na jednom vejci. Jedli jsme v kuchyni. Na stole bylo moc krásně
prostřeno modrým ubrusem, žlutými velikonočními talířky a i březové
metličky jsme měli ve vázičce. Potom jsme se dali každý do hledání svého
velikonočního vajíčka naplněného karamelami. Moje leželo ve skříni, bylo
stříbrné a na něm byly drobné kvítečky.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

5. – Žáci ZŠ/SPU

Jméno

Velikonoce v Bullerbynu
Teď vám budu vyprávět, jak jsme se měli letos o Velikonocích u nás
v Bullerbynu. Na velikonoční středu přišly Britta a Anna ke mně časně ráno,
protože jsme měly dělat velikonoční cedulky, takové, co se přišpendlují
lidem na záda, aby o tom nevěděli. Nastříhaly jsme si spoustu lístků
a na některé třeba napsaly „Pozor, zlý pes!“ a tak podobně. I kluci dělali
velikonoční cedulky. Když jsme už měly kapsy plné cedulek, šly jsme si hrát
s kluky ven a přitom jsme se pokoušeli přišpendlit jeden druhému cedulku,
ale šlo to špatně, protože každý si dával pozor.
Na velikonoční středu jsme se my všechny děti ustrojily jako čarodějnice. Já
jsem měla kostkovaný šátek a pruhovanou zástěru a dlouhou černou sukni.
A pak jsem si vzala dlouhý pohrabáč od pece, abych měla na čem jezdit.
Lasse si vzal velké koště. Letěla jsem předat Brittě a Anně velikonoční dopis.
„Veselé Velikonoce vám přeje stará čarodějnice, která se právě chystá na
Čertův vrch,“ napsala jsem do dopisu. Tatínek zrovna pálil spadané listí na
zahradě a my čarodějnice jsme tam běhaly a skákaly přes kupy listí a hrály
jsme si, že jsme na Čertově vrchu.
Navečer před Hodem velikonočním jsme směli pozvat kamarády na vaječné
hody. Obarvili jsme vajíčka na červeno, na žluto a na zeleno a na vajíčka jsme
taky napsali veršíky. „Tohle vejce Tobě, Anno, místo sekané je dáno,“ bylo
napsáno na jednom vejci. Jedli jsme v kuchyni. Na stole bylo moc krásně
prostřeno modrým ubrusem, žlutými velikonočními talířky a i březové
metličky jsme měli ve vázičce. Potom jsme se dali každý do hledání svého
velikonočního vajíčka naplněného karamelami.

NOVÁ SLOVA
pohrabáč – kovový nástroj (tyč) k prohrabání uhlíků v ohni

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

5. – Žáci ZŠ/SPU

Jméno

Pokud jsi pozorně četl/a, dozvěděl/a ses, jak se slaví Velikonoce ve Švédsku.
Jednou z velikonočních her je hledání vajíčka. Pomoz dětem z Bullerbynu
najít ukryté vejce. Vyznač správnou cestu červenou pastelkou.

O Velikonocích si švédské děti píšou na lístečky vtipné vzkazy. Rozlušti
z přesmyček, jaké vzkazy napsaly děti z Bullerbynu.

lleO ej telpyšstra!

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

anAn ej šatáu!

5. – Žáci ZŠ/SPU

Jméno

Sourozenci Lisa, Lasse a Bosse pozvali své kamarády na vaječné hody, ale
nestihli ozdobit kraslice. Pomoz jim je dozdobit podle vlastní fantazie.

Zdroj: Klub mladých čtenářů Albatros, www.kmc.cz

