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Třída

Žák respektuje přijatá pravidla soužití v kolektivu nebo
skupině lidí, aplikuje pozitivní způsoby komunikace,
spolupracuje ve skupině vrstevníků.

3. – 5.

1) Otázky k textu:
Jaký je Elfík?
Kdo z dětí se zachoval správně?
Kdo z dětí se zachoval špatně?
Jaký je dobrý kamarád?
Jak můžeš získat kamarády?
Jak můžeš ztratit kamarády?
Co bys udělal, kdybys viděl, že někdo ubližuje spolužákovi?

2) Uspořádej osnovu příběhu a příběh svými slovy správně převyprávěj, můžete
se s kamarády ve vyprávění střídat.











Elfík odpovídá špatně na otázku paní učitelky.
Elfík se seznamuje s novými spolužáky.
Elfík zasáhne do rvačky dětí.
Spolužák dětem nadává.
Spolužák Elfíkovi záměrně špatně odpovídá.
Elfík přichází do školy.
Dochází ke rvačce.
Děti svačí, Elfík má hlad a spolužáci se s ním o svačinku rozdělí.
Paní učitelka vypráví dětem o slonech.
Děti si vše vysvětlují, spolužák se omlouvá a podávají si ruce na
usmířenou.

3) Uspořádej jména dětí podle abecedy a vyluštíš tajenku.
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Tajenka: ____________________________________________________

Řešení:
1) Žáci si samostatně přečtou příběh a odpovídají na otázky k textu.
2)
1. Elfík přichází do školy.
2. Elfík se seznamuje s novými spolužáky.
3. Paní učitelka vypráví dětem o slonech.
4. Spolužák Elfíkovi záměrně špatně odpovídá.
5. Elfík odpovídá špatně na otázku paní učitelky.
6. Elfík se opravuje a dostává jedničku.
7. Děti svačí, Elfík má hlad a spolužáci se s ním o svačinku rozdělí.
8. Spolužák dětem nadává.
9. Dochází ke rvačce.
10. Elfík zasáhne do rvačky dětí.
11. Děti si vše vysvětlují, spolužák se omlouvá a podávají si ruce na usmířenou.
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