Bob a Bobek dělají maminku a tatínka
1. Vysvětli význam následujících vět a podtržených slov:
Mrzlo, až praštělo.
Obloha vypadala jako kluziště.
Procházel kolem špalíru tučňáků.
Křičel největší tučňák, asi velitel nebo guvernér celé kolonie.

2. (dobr.) Najdi v encyklopedii zajímavosti o a/ tučňácích
b/ Antarktidě
c/ velrybě – kosatce
3. Rozděl pohádkový příběh na jednotlivé části, každou část pojmenuj a její název zapiš. Vytvoříš
tím osnovu příběhu. Potom si zkus podle této osnovy příběh vyprávět.

4. Oprav chyby ve větách:
Do takového dne by člověk, natož králík, ani myš nevyhnal.
Póly jsou totiž jen dva – západní a východní. A na obou je celý rok teplo jako na Sibiři.
Tak to nás zahřeje jedině ovocná limonáda.
Ledová pára z konvice stoupala k Bobovi, ale hned mrzla v rampouchy. Když si lízl,
chutnala jako ovocné bonbony.
Ledy puknou natotata, už se klubou krokodýlčata.

Bob a Bobek na Divokém západě
1. Nauč se správně vyslovovat tato cizí slova:

Joe Desperado
Kentucky

Saloon
bourbon

2. Vysvětli význam následujících vět a podtržených slov:

Nebe bylo plné beránků.
Na hlavě měl sombrero.
Točil lasem jako kovboj.
Stádo se prohnalo městem jako ničivé tornádo.
Byl zase v limbu.
Uprostřed prérie bylo malé nádraží.
3. (dobr.) Vyhledej v encyklopedii obrázek bizona.
4. Přečti si tuto kapitolu. Potom v ní najdi vysvětlení významu slova saloon a drezína (do
pracovního listu napiš číslo stránky, kde se text nachází).

saloon drezína 5. Vyprávěj příběh podle následující osnovy (ústně):
1.
2.
3.
4.
5.

Let nad prérií
Přistání
V Saloonu – barman, šerif, Joe Desperado
Cesta za lupičem
Dopadení lupiče a odlet králíků

Bob a Bobek zachraňují medvěda

1. Nauč se správně vyslovovat tato slova a vysvětli jejich význam:

New York

medvěd grizzly

Las Vegas
2. Vysvětli význam následujících vět a podtržených slov:

Neon oznamoval MOTOREST.
Mistře, šou nešou, vás je v tomhle Zapadákově škoda.
Vyšel houf rozjařených řidičů, závozníků a ochmelků.
Maličký mužík se hrozně naparoval.
Ještě jste neviděli: Drezúra za bůra.
Tohle je týrání zvířat.
kruťas, sirotek, hořekoval, halekal, žongloval, lidožravý, triumfálně, turné
3. (dobr.) Vyhledej v encyklopedii obrázek a informace o medvědu grizzlym.
4. Přečti si tuto kapitolu. Potom doplň následující věty. Pokud si s něčím nejsi jistý, pomůže ti
text v knížce.

Z domku s ____________ střechou se ozýval ____________ , drnkání
______________ a kvičení ________________.
Medvěd se prošel po _____________________, pak se svezl na prázdném
__________________, žongloval s __________________, chodil po
___________________, tanečně se ________________ .

Bob a Bobek přistanou na Měsíci

1. Nauč se správně vyslovovat tato jména:

Hary Hurican

Mary

2. Vysvětli význam následujících slov, slovních spojení:

vesmír

Texas

raketoplán

řídící středisko na Floridě

meteorit

Mléčná dráha

kosmonaut

Velký vůz

kosmická rychlost

ufoni

3. Podtržená slova nahraď synonymy (slovy souznačnými):

Radši se podívej dovnitř na ten binec.
Králíci se dali do gruntování.
Bob luxoval.
Bob se ponořil do útrob klobouku.
Kde se vzala ta bedna plná šutrů?
4. Jak rozumíš následujícím větám?

Klobouk zbavený tíhy poskočil. Odstředivá síla je vytáhla do řídkého vzduchu.
5. Jednotlivé body osnovy dej do správného pořadí, potom příběh vypravuj:

Na Měsíci
V raketoplánu
Ranní úklid
Zachráněni kloboukem
Let do vesmíru
Let nad Třeboní

Bob a Bobek vyléčí indiánského léčitele

1. Nauč se správně přečíst následující zaklínadla

FRIORÝMOPUŠPUŠ
STRČPRSTSKRZSMRK
ISHIASZMIZSIZASPUŠPUŠ
2. Vysvětli význam následujících slov, slovních spojení:

šaman

dvojbob

lektvar

bambus

zachmuřil

umolousaný

3. Vysvětli přirovnání:

Byl jako rybička.
4. (dobr.) Najdi v encyklopedii nebo na internetu zajímavosti o

anakondě

deštném pralese

5. Vypiš postupně z kapitoly, koho šaman léčil.

_____________________________________________________________________

6. Jednotlivé body osnovy dej do správného pořadí, potom příběh vypravuj:

Vyléčení šamana
Setkání se šamanem
Bobování
Šaman léčí

Bob a Bobek na výletní lodi

1. Vysvětli význam následujících slov, slovních spojení:

cylindr

podpalubí

gejzír

lodní lístek

tapeta

černý pasažér

angažmá

hromotluk

varieté

čtyřruční hra

2. Na základě předchozí četby doplň následující věty:

Zaoceánský _____________ měl na _____________ nápis
_____________ .
Na _______________ palubě byl ____________ s modrou vodou a kolem
stolky se __________________ a velký bílý _______________ .

Bob zmizel jediným skokem v něčem, co vypadalo jako komín. Ale komín to
naštěstí nebyl. Byla to __________________ _________________ a
vedla
do __________________ .

3. Jednotlivé body osnovy dej do správného pořadí, potom příběh vypravuj:

Odlet
Setkání s Haroldem
Haroldova proměna
Přistání na zaoceánském parníku
Útěk před Bohouškem
Exemplární trest

Bob a Bobek najdou trosečníkovi kamaráda
1. Vysvětli význam následujících slov, slovních spojení:

trosečník -

civilizace -

lidožrout -

zánovní -

hacienda -

kocábka -

bázlivě začali se pošťuchovat -

Bobek zjihl -

cár lodní plachty -

vztyčili ráhno -

2. Co znamená SOS?

3. (dobr.) Najdi v encyklopedii nebo na internetu zajímavosti o

Tichomoří

Robinsonovi (kniha D. Defoe)

4. Porovnej oba trosečníky – jak vypadali.

první trosečník –
druhý trosečník –

5. Oprav věty (na pomoc si vezmi knihu Bob a Bobek na cestách):

Robinsonova hacienda měla všechno, co chalupy mívají: nade dveřmi kytičku, na
střeše hromosvod, v oknech žaluzie a před okny garáž.
Na břehu měl vlastnoručně vyrobené piano a před ním něco, co vypadalo jako
malinký televizor.
Robinsonovi se stýskalo po libické pouti, také by rád šel do divadla, ke
kosmetičce a k zubaři.

