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METODIKA PRÁCE S KNIHOU 

„VODOPÁD“ 

Metodika je zpracována v rámci projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP Ostrov, 

č. proj. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009114,                                                   

implementační aktivita 4.7 – Podpora čtenářské gramotnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Hana Dlouhá ZŠ Pernink 
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1. Úvod 
 

Metodika práce s knihou je vytvořena pro potřeby projektu MAP II rozvoje vzdělávání v území ORP 

Ostrov v rámci implementační aktivity 4.7 – Podpora čtenářské gramotnosti. Aktivita má podpořit 

čtenářskou gramotnost formou vlastního čtenářského prožitku, ověření získaných informací formou 

krátkého testu či společné diskuse nad přečteným obsahem. Metodika obsahuje doporučený návod, 

jak pracovat s knihou, s žáky, doporučený čas ke čtení dílčích kapitol, návrhy pracovních listů. Vše je 

možné upravit si dle potřeby školy a pedagoga, složení a množství žáků.  

 

2. Anotace 
Citace z facebooku:  

Vláďa Kadlec známý jako sebestředný youtuber a uřvaný šefis. Někteří ho kritizují za jeho reakce, za 

to, že se veřejně směje lidem, kteří se snaží uspět svými videy. Myslím si, že každý by se tomu smál 

i bez Vládi :D. Podle mě, je Vláďa vtipný, hodně upřímný, pohledný, citlivý, někdy i hodný :D. Jak 

můžeme vidět ve videích, je dobrý přítel, úžasný komik, sběratel mikin a čepicí, skvělý páníček i když 

si nechal ukrást u pošty Vodopáda. Svůj život vede spíš na improvizaci a na zábavě. Má nejlepší 

smích, argumenty :D. Doufám, že nikdy neskončí svojí Šefic scénu a bude v tom pokračovat   

 

Kniha pojednává o Vláďově psu Vodopádovi a jeho dobrodružství se zvířecími kamarády. Vodopád 

je roztomilý retrívr, neohrožený psí agent a vůdce psího komanda. Z tajné základny se špičkovým 

vybavením řídí záchranné akce. Tentokrát musí zachránit svět před zlým Brutem, který chce 

prostřednictvím artefaktu ovládnout celý svět. 

 

3. Práce s knihou 
Kniha má 122 stránek, je rozdělena do osmi kapitol.  

Je možné pracovat s žáky tak, že čtou jednotlivé kapitoly a vypracovávají úkoly ke kapitole, poté si 

o kapitolách ve škole povídají. Nebo přečíst celou knihu najednou, vypracovat úkoly a ve škole 

diskutovat nad knihou, jejím tématem, co se žákům líbilo, nelíbilo, jestli je téma zaujalo, vytvářet 

své vlastní ilustrace, obrázkovou osnovu, vymyslet podobný příběh, vymyslet pokračování příběhu. 
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4. Práce s žáky 
Kniha je určena pro žáky od 9 – 12 let. 

Žáci pracují jako jednotlivci – přečtou celou knihu, splní úkoly 

Žáci pracují ve skupinách – každá skupina si přečte jednu kapitolu, splní úkoly a ve škole diskutují 

o obsahu jednotlivých kapitol. 

Žáci pracují ve skupinách – kde si rozdělí knihu na části, které budou číst a společně splní úkoly. 

Žáci s IVP mohou číst část knihy doma a část společně ve škole, stejně tak i plnění úkolů. 
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5. Pracovní listy, otázky, úkoly 
       1.Kapitola 

         Jak se jmenuje pes a jeho pán: 

         

_____________________________________________________________________________ 

       Kdo je youtuber? Znáš nějakého? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

       Kdo je psiri? 

       Co je Haf – Haf?  

       Uveď stejné názvy ze světa lidí. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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2.Kapitola: 

   Jak se jmenovala ulice, do které šli? 

____________________________________________________________ 

   Kdo byl v domě, nakresli, jak vypadal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kapitola: 

   Co znamená Chloe 313? 

____________________________________________________________ 

   Kdo je hacker, co dělá? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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4.Kapitola: 

   Co vlastní Brut? 

____________________________________________________________ 

   Jak se jmenuje král koček, komu velí? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

5.Kapitola: 

   Kdo je Klavír? Proč myslíš, že má tak zvláštní jméno? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

   Kdo šel osvobodit skupinu Hlídkařů? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  

  Jak zahnali hlídkující psy? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6.Kapitola 

Co bylo v tabletu? 

____________________________________________________________ 

Kde byla hlavní základna gárdů? 

____________________________________________________________ 

Čím byla základna důležitá? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

7.Kapitola 

Nakresli, jak vypadá část ovladače, z čeho je? 

 

 

 

 

 

 

Kde získali a na co potřebují stolístek přeslenatý? 

Zapiš číslo stránky, kde ho můžeme vidět? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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8.Kapitola 

Jaký předmět byl ovladač, nakresli. 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo z kamarádů byl pod vlivem artefaktu? 

____________________________________________________________ 

Proč začalo hořet? 

____________________________________________________________ 

Zapiš jména všech hlavních hrdinů: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Zapiš názvy všech kapitol a příběh převyprávěj. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Nakresli artefakt. 

 

 

 

 

Co se ti na knize líbilo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Co se ti na knize nelíbilo? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

Proč bys knihu doporučil / nedoporučil ke čtení? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Názory tvých kamarádů: 

Kniha je ideální pro ty, kteří mají rádi psy. 

 

Doporučuji tuto knihu, protože je o psech, kteří si uvědomili, že světu hrozí nebezpečí a vydali se 

bojovat proti Brutovi (záporná postava), který chce ovládat všechny lidi. 

 

Doporučuji tuto knihu, protože je zajímavá a bavila mě. Nejvíc se mi na knížce líbil děj. 

 

 

 

 


