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Pověst z Hrabenova „Množné gatě“
Žáci se seznámí s pověstí prostřednictvím společného a
vlastního čtení a metod RWCT
Mgr. Alena Vokurková

Škola

ZŠ a MŠ Bohdíkov, okres Šumperk, příspěvková organizace

Vzdělávací oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Očekávaný výstup

Klíčová slova

Čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i
nahlas.
Rozlišuje podstatné a okrajové informace, podstatné
informace zaznamenává.
Reprodukuje obsah přiměřeného textu, zapamatuje si
podstatná fakta.
Chalupník Matoušek, pidimužík, kožené kalhoty, lakomý
soused

Druh učebního materiálu

Příprava na hodinu, text, materiály pro samostatnou a
skupinovou práci

Stupeň a typ vzdělávání

Základní vzdělávání – první stupeň – druhé období – 4. a 5.
ročník

Vytvořeno

leden 2012

I.

Evokace
Tvoření dvojic spisovných a nespisovných názvů oblečení:
gatě x kalhoty, košule x košile, čepica x čepice, fusekle x ponožky…..
Asociace k výrazu „množné gatě“

II.

Uvědomění si významu, učení
Společná četba textu:

Množné gatě

(ŠULOVÁ, Anežka. Obr na Šošole. Vyd. 1. Štíty : Veduta, 1999. Množné gatě,
s. 159. ISBN 80-901592-7-3.)

Práce s textem: Vysvětlování slovních obratů
1/ Vloni mu žena spadla s hůry a od té doby chromla….
2/ …aby do tří dnů zaplatil daňku, jinak bude do tří dnů dražba.
3/ … a pořád sumíroval, co si jen počne.
4/ …měl dlouhé bílé vousy a krabatou pusu.
5/ Sedni si zatím toť na krč.
6/ Z ničeho nic zatočila se nad planiskem větřice, gatě zdvihla…
7/ Ale včil ne.
8/ …stodolu nabitou po hřeben…
9/ …aby mohl ještě více peněz nachamtit.
10/ O posměch se nemusel starat, o ten se postarali šklíbáci v dědině.
Vysvětlení nebo přiblížení slov:

III.

Klapuše, měřice pole

Reflexe
Přepis nářečných výrazů do spisovné češtiny (viz příloha)

Úkol pro samostatnou práci:

Tučně zvýrazněná slova vyjádři spisovně
Vloni mu žena spadla s hůry a od té
doby chromla….
…aby do tří dnů zaplatil daňku, jinak
bude do tří dnů dražba.
… a pořád sumíroval, co si jen
počne.
…měl dlouhé bílé vousy a krabatou
pusu.
Sedni si zatím toť na krč.
Z ničeho nic zatočila se nad
planiskem větřice, gatě zdvihla…
Ale včil ne.
…stodolu nabitou po hřeben…
…aby mohl ještě více peněz
nachamtit.
O posměch se nemusel starat, o ten
se postarali šklíbáci v dědině.

