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Úvod:
Milí čtenáři, právě jste otevřeli novou knihu spisovatelky Petry Braunové „Ztraceni v čase“ a
brzy se společně pustíme do čtení. Zatím nevíme, jaká překvapení a dobrodružství na nás
v knize čekají, s jakými hrdiny budeme děj prožívat. Přijdou okamžiky, kdy se nám napětím
bude tajit dech, kdy budeme mít pocit, že se nám něco podobného také přihodilo, a kdy se
do hrdinů vcítíme.
Během čtení nás budou provázet tyto pracovní listy plné úkolů, úvah a přemýšlení. Pracovat
budeme společně, samostatně, ve skupinách, ústně či písemně. Své zážitky budete moci i
nakreslit nebo se o ně podělit s ostatními. Přeji vám, aby vás práce bavila, povzbudila ke
čtení a aby setkání s budoucími hrdiny knihy nebylo vaše poslední.
Helena Medková

Úkoly:
1) Kniha nese název „Ztraceni v čase“. Ztratili jste se také někdy? Pokud ano, můžeme se
společně o vaše zážitky podělit. Postupujte při vyprávění podle otázek. (ústně)






Kolik ti bylo let?
Kde se to stalo?
Jak jsi tomu mohl/mohla předejít?
Jaké jsi přitom měl/měla pocity?
Co bys poradil/poradila ostatním, aby se jim to nestalo?

2) Napište několik souvislých vět o vašem předchozím vyprávění. (písemně)

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3) Doplňte si ilustraci k úvodnímu obrázku, podle obálky knihy. (písemně)
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1. kapitola: Vysvědčení
V první kapitole jsme se seznámili s hlavním hrdinou knihy Martinem. Bohužel jeho příběh
nezačíná šťastně.
Úkoly:
1) Znovu si text pozorně přečtěte a popište Martinovy pocity a jeho výraz, když si šel
vyzvednout vysvědčení. (ústně)
2) Vyberte jednu z možností (barevně vyznačte), proč se Martin nepodíval na vysvědčení.
(písemně)
 nezajímalo ho to
 obával se špatné známky
 těšil se, až si ho prohlédne sám v lavici
3) Jak se k jeho vysvědčení postavila paní učitelka? Větu si rozmyslete a dopište ji
vlastními slovy. (písemně)
„Věřím, že budeš _______________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4) Podtrhněte vlastnosti, které má podle vás Martin. (písemně)
 nešťastný, veselý, smutný, lhostejný, bezstarostný
5) Vysvětlete jinými slovy, co znamená následující věta. (ústně)
„Růže jakoby ho pálila v rukou.“
6) Popište svými slovy pocity, když si jdete pro vysvědčení vy. (ústně, písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7) Nakreslete představu vašeho vysvědčení, které byste chtěli dosáhnout na konci tohoto
školního roku. (písemně)
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Vysvědčení:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
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2. kapitola: Pátek třináctého
Všechny Martinovy trable začaly v pátek třináctého. Ten den prostě neměl být!
Úkoly:
1) Pozorně si přečtěte text ještě jednou a celými jednoduchými větami popište čtyři
projevy Martinova chování, které byly podle vás špatné. (písemně)
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
2) Ve skupině si označte věty, které popisují stejné chování, a barevně si je vyznačte.
Podělte se o své názory s ostatními. (písemně, ústně)
3) Jakou podobnou špatnost jste někdy udělali vy? Připomnělo vám Martinovo chování
něco? Jestli chcete, sdělte to ostatním. (ústně)
4) Co byste poradili Martinovi, jak se měl zachovat? Nejprve si o tom popovídejte, pak si
vyberte některý z případů a zapište to podle vlastního názoru. (ústně, písemně)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5) Společně si sestavte na druhou stranu listu „Pětilístek“ o Martinovi, a o tom, jak se
dnes choval. Návod pro pětilístek si pozorně přečtěte a metodu se naučte, budeme ji
využívat při charakteristice postav. (písemně)
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Návod: Pětilístek
1. řádka – 1x podstatné jméno (o kom se bude mluvit)
2. řádka – 2x přídavné jméno (jaký ten člověk je)
3. řádka – 3x sloveso (co typického dělá)
4. řádka – celá věta (věta, která ho vystihuje)
5. řádka – 1x slovo (co tě napadne při vyslovení toho člověka, přirovnání, asociace, jiné výstižné slovo apod.)
podstatné jméno:
přídavné jméno:
sloveso:

_____________________________
___________________ __________________
___________________

____________________

___________________

celá věta:

______________________________________________________________________________

přirovnání:

______________________________

6) Sestavte pětilístek o sobě a zkuste sami sebe nakreslit. (písemně)
podstatné jméno:
přídavné jméno:
sloveso:

_____________________________
___________________
___________________

__________________

____________________

___________________

celá věta:

______________________________________________________________________________

přirovnání:

______________________________
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3. kapitola: Velký průšvih
Martin si nesl důsledky svého chování a v duchu zpytoval své svědomí. Situace doma se
však nevyvíjela dle jeho očekávání.
Úkoly:
1) Znovu si pozorně zopakujte text a napište, jak na Martinův průšvih reagovala
maminka a jak by asi reagoval tatínek. (písemně)
maminka:

tatínek:

 Který z trestů by vám byl nejvíc nepříjemný? Vybarvěte políčko. (písemně)
 Jaký trest byste navrhovali Martinovi vy? (ústně)
2) Dozvěděli jsme se, že v Martinovi byla „malá dušička“. Vyjádřete vlastními slovy, podle
čeho to poznáte. Napište 2-3 jednoduché smysluplné věty, po napsání si je přečtěte a
zkontrolujte. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3) Vyhledejte dvě přirovnání ukrytá v jedné větě, kterou tatínek použil u večeře
k Martinovu chování. Přímou řeč opište. (písemně). Znáte jiná přirovnání? (ústně)
„Jindy ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4) Při zpytování svědomí se Martinovi honila v hlavě představa čertíků, kteří mu špatný
čin „napískali“. Popište podle textu čerta, který vám připadá veselý a naopak, který
vám nahání strach. (ústně)
5) Nic netušící tatínek sdělil Martinovi radostnou zprávu o nadcházející dovolené. Jak se
k tomu Martin postavil? Jak se měl asi zachovat? Sdělte své názory ostatním. (ústně)
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6) Můžete si do bubliny namalovat představu vašeho čertíka, který vám občas napíská
nějakou neplechu. (písemně)
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4. kapitola: Trest
A nastal poslední školní den! Martinovi je jasné, že dnes se vše provalí.
Úkoly:
1) Poslední školní den je ve znamení rozdávání vysvědčení. „Martin se s vysvědčením
plouží domů.“ Vysvětlete, jak chápete tuto větu. (ústně)
2) Zaškrtněte ve větách jednu z variant, aby obsah odpovídal textu. (písemně)
 Martin chce – nechce hodit vysvědčení do popelnice.
 Martin si zajde - nezajde do cukrárny pro kopeček zmrzliny za jedničku
z tělocviku a výtvarné výchovy.
 Má - nemá chuť nasednout na kolo a jezdit okolo domu.
 Martin doufal – nedoufal, že se paní učitelka obměkčí.
 Snažil se – nesnažil se svůj čin napravit.
3) Jak se zachovala maminka k Martinovi? Vyberte výrazy, které se k tomu nejvíc hodí, a
barevně je podtrhněte. Chybné výrazy škrtněte. (písemně)
 dá mu pohlavek, je zvědavá, mrzí ji to, křičí na něj, domlouvá mu, zakáže mu
večeři, vysvědčení hodí pod stůl
4) Vyberte jeden z výrazů, které jste si podtrhli, a připište k němu jako důkaz větu
z knížky. (písemně)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5) Vysvětlete, proč Martina mrzí, že je jedináček. Změnilo by situaci, kdyby měl bratra?
Přidejte vlastní příhodu se sourozencem. (ústně)
6) Táta se stavěl k vysvědčení vesele, než objevil v kolonce „chování“ slovo „uspokojivé“.
Tatínkova nálada se náhle začala měnit. Vyberte vhodnou přímou řeč, kterou tatínek
řekl Martinovi. (písemně)
Veselý tatínek:

„Nazdar

Překvapený tatínek:
Rozzlobený tatínek:

7) Tatínek se zamyslel a sdělil Martinovi trest. Myslíte, že byl trest přiměřený? Jak byste
Martina potrestali na tatínkovo místě? (ústně)
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5. kapitola: Borovany
Začaly prázdniny a Martin se chystal k babičce do Borovan.
Úkoly:
1) Vysvětlete společně. (ústně)
 kdo je vlastně Martinova babička a jak ji oslovuje
 podle čeho poznáte, že je velmi stará a kolik jí je let
 v jakém státním zřízení se narodila
2) Opakovaně si přečtěte text a vypište několik důvodů, proč Martin jezdil a nejezdil rád
za babičkou do Borovan. Pište heslovitě. (písemně)
Důvody pro:

Důvody proti:

3) Poprvé jsme se dozvěděli o Lojzkovi. Připravte si ve skupině odpovědi na otázky:
Kdo to byl? Za jakých okolností a proč zemřel? (ústně)
4) S jakými dalšími postavami jsme se v této kapitole seznámili? Zamyslete se, jaký k nim
měl Martin asi vztah. Podle čeho to poznáte? Vyhledejte úryvky v textu. (ústně)
5) Vyberte dědovi odpovídající vlastnosti (barevně podtrhněte). Znáte někoho ve svém
okolí, kdo má podobné vlastnosti? Jakou vlastnost byste přiřadili své mamince či
tatínkovi? (písemně, ústně)
 vlídnost - přísnost
 pracovitost - lenost
 nepořádnost – pořádkumilovnost
6) Martin si chtěl vzít k babičce pár věcí. Vypište několik příkladů. (písemně)
 Mohl si vzít__________________________________________________________
 Nemohl si vzít: _______________________________________________________
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6. kapitola: Prababička Julča
Tatínek přivezl Martina na prázdniny k babičce Julče. Spěchal do práce, proto se dlouho
nezdržel. Martin byl trochu otrávený, ale na babičku a její starý dům si začal rychle přivykat.
Úkoly:
1) Hned v úvodu jsme se dozvěděli, jak babička Martina a tatínka přivítala. Popište
alespoň třemi větami její vzhled. (písemně)
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
2) Babička Martina krátce po příjezdu zaměstnala a krátili si spolu čas povídáním.
Vyzvídala, co Martin provedl. Napište vlastními slovy, za co dostal dvojku z chování.
(písemně)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3) Babička se přiznala, že v mládí rovněž spáchala „hřích“. Martin nad tímto slovem
přemýšlel. Jak slovo hřích chápete vy? (ústně)
4) Porovnejte následující text s babiččiným vyprávěním a najděte chyby v obsahu.
Barevně je podtrhněte a nahraďte správnými slovy nad text. (písemně)
„Já jsem taky jednou šla za školu. Bylo mi osm. Dostala jsem tehdy od tatínka k svátku
vyřezávanou pannu a chtěla jsem si s ní hrát. Zalezla jsem si s ní do dřevníku. Balila
jsem si ji do plenek. Kdyby na mě tolik neštěkal náš Brok, maminka by mě neobjevila.
Šla se podívat, co se na půdě děje, a uviděla mě. A taky jsem dostala co proto!
Vyprášila mi kalhoty a musela jsem běžet do školy a pana učitele prosit o odpuštění.
Všechny děti se mi smály.“
5) Jaký trest tehdy dostala babička Julča? (ústně)
Co by bylo nepříjemným trestem pro vás? Zamyslete se. (ústně)
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6) Babička během rozhovoru s Martinem zpracovávala heřmánek. Stálo jí to mnoho úsilí
a času. Očíslujte věty tak, jak šel pracovní postup za sebou. (písemně)
Musela:
o vysypat heřmánek z košíku na stůl
o utrhávat žlutobílé kvítky

o foukat do heřmánku a vybírat zatoulané broučky
o nasbírat heřmánek na poli
o vysypat ho na plátno na půdě a rozprostřít
o rozhrábnout ho rukou po stole
o lístky a stonky odhazovat pryč
7) Vyjádřete svými slovy postoj Martina k přebírání heřmánku. (písemně)
Co mu vadilo:

Co mu bylo příjemné:

8) Když vylezl Martin na půdu odnést heřmánek, objevil starobylou truhlu a v ní tajemnou
píšťalku. Komu asi patřila? Jak vypadala? Popište ji ústně a nakreslete Martina na
půdě. (ústně, písemně)
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7. kapitola: Album plné vzpomínek
Martin si prohlížel s babičkou starobylý album. Poznával postupně své předky.
Úkoly:
1) Babička Julča byla zobrazena na několika fotografiích. Hned na první byl nápis:
„Julie, L. P. 1916“. Vysvětlete vlastními slovy, co to znamená. (ústně)
2) Na další fotografii jsme se seznámili s Julčiným tatínkem. Myslíte, že ho měla babička
Julča ráda? Podtrhněte vzhled a vlastnosti, které jsme se o něm dozvěděli. (písemně)
 byl dobrosrdečný, silnější postavy, přísný, čtverák, vysoký, pohodlný, paličák,
malý, pracant, šikovný, štíhlý, samotář, nešika, měl frajerský vzhled
Má některé vlastnosti také váš tatínek? Pokud ano, zakroužkujte je. (písemně)
3) Vysvětlete rčení: „Tatínek měl srdce na dlani.“
O kom z vašeho okolí byste to mohli říci? (ústně)
4) Poznali jsme také Julčiny sourozence. Očíslujte je od nejstaršího. (písemně)

o Jozífek
o Andělka
o Julka
o Lojzek
o Jaromír
Pokud máte sourozence, napište jména, jak jdete za sebou od nejstaršího. (písemně)
____________________________________________________________
5) Od té doby, co se babička Julča poprvé fotografovala, uběhlo devadesát let. Podle
úryvku vysvětlete, jak se změnil způsob fotografování. (ústně)
6) Popište babičku, když jí bylo osm let. Pozorně si přečtěte úryvek, zavřete knihu a
postupujte podle osnovy. Pracujte ve skupině, pište ve větách na list papíru. (písemně)
 obličej
 vlasy
 postava
 oblečení
Můžete popsat podobným způsobem někoho ze třídy a dát uhádnout ostatním.
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7) Na poslední fotografii poznal Martin Lojzka. Fotografie ho velice zaujala. Zkuste si
Lojzka představit a sestavte o něm pětilístek. Na závěr ho namalujte. (písemně)

podstatné jméno:

_____________________________

přídavné jméno:

___________________

sloveso:
celá věta:

___________________

__________________

____________________

___________________

______________________________________________________________________________

co tě hned napadne:

______________________________
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8. kapitola: Velké neštěstí
Babička vyprávěla Martinovi, jaké neštěstí se tenkrát Lojzkovi přihodilo.
Úkoly:
1) Zkuste uvést na příkladu ze života, co si myslíte, že je štěstí a co neštěstí. (písemně)
štěstí:

neštěstí:

2) Lojzek ve svém životě vyváděl spoustu lotrovin. Pozorně si přečtěte text a najděte, co
opravdu nedělal. Podtrhněte. (písemně)
 chodil domů za tmy
 toulal se
 ubližoval schválně dětem
 rval se
 vybíral z hnízd mladá ptáčata
 kradl králíky
3) Napište důvod jeho rvaček. (písemně)
_____________________________________________________________________
4) Vysvětlete význam vět. (ústně)
„Schylovalo se k bouřce. A nejenom k té u nás doma.“
5) Znovu si přečtěte nešťastnou událost. Uspořádejte věty a očíslujte je. (písemně)
o Lojzek hrál špačka na návsi, na krávu úplně zapomněl.
o Oblohu rozčísly blesky.
o Zvonilo poledne.
o Děti ho běžely hledat.
o Sháněl krávu od chalupy k chalupě.
o Ozvala se rána, až se zatajil dech.
o Táta vyběhl ze světnice.
o Jaromír, děvčata a Jozífek byli poblíž domu, Lojzek nikde.
o Maminka zapálila svíčku hromničku.
o Schylovalo se k bouřce.
o Tatínek se objevil ve dveřích s bezvládným Lojzkem v náručí.
6) Vysvětlete, co babička myslela následujícími slovy. (ústně)
„Celý život se trápím, že už Lojzka neuvidím a teď ho mám tady před sebou. Živého a
zdravého.“
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9. kapitola: Výprava
Babičce chystala oběd a došly jí kvasnice. Navrhla proto Martinovi, aby pro ně došel do
sousední vesnice.
Úkoly:
1) Vyhledejte v textu, jakým způsobem si běžně babička obstarávala nákup. (ústně)
2) Proč Martina lákala výprava pro kvasnice? Podtrhněte správnou možnost. (písemně)
 těšil se na nějakou sladkost
 nudil se
 chtěl si koupit novou empétrojku
3) Babička si po Martinově odchodu všimla změny počasí. Popište ji. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4) Martin se nejdřív zastavil na hřbitově, aby se podíval na Lojzíkův hrob. Něco mu pořád
nešlo do hlavy. Zkuste to vlastními slovy vysvětlit. (ústně)
Chodíte také s rodiči na hřbitov? Jak se tam mají lidé chovat? Jak se jmenují svátky
zesnulých? Odpovězte společně na všechny otázky. (ústně)
5) Po nákupu si nasadil Martin sluchátka a vracel se domů. Nevšiml si, co se okolo něj
začalo dít. Najděte slova s odlišným významem a opravte je podle textu. (písemně)
 všechno kolem zhaslo
 ptáci začali trylkovat
 včely a čmeláci se někam schovali
 jenom mouchy štípou ostošest
 nepohne se ani větvička
 vzduch se rozpálil, že by se dal krájet
 letní slunce září a pálí
 horko je k zalknutí
6) Martin si náhle povšiml prudké změny počasí. Najděte několik přirovnání a dokončete
je. Můžete se vyjádřit vlastními slovy. (písemně)
 plouží se jako __________________________________________________
 vítr ho ovane jako ______________________________________________
 je tma jako ____________________________________________________
 blesk je jako ___________________________________________________
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10. kapitola: Bouřka
Martina na zpáteční cestě zastihla prudká bouřka. Během ní se stalo něco nečekaného.
Úkoly:
1) Babička zaslechla hrom. Popište, jaké myšlenky babičce vyvstaly v hlavě. (ústně)
2) Napište tři projevy chování, které vyjadřují babiččin strach. Pište vlastními slovy celými
větami. (písemně)
 Např.: Babička polekaně vstane a pokřižuje se.
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
 ________________________________________________________
3) Martina zastihla bouřka na cestě k lesu. Co byste udělali v takové situaci vy? Co byste
naopak neměli dělat? Napište o tom několik slov. (písemně)
Bezpečné chování:

Nebezpečné chování:

4) A tu se stalo něco velmi neobvyklého! Opakovaně si přečtěte text a očíslujte věty
podle průběhu situace. (písemně)

oCítí mravenčení v rukou i nohou.
oBurácející hrom ho probere.
oFialová záře se rozlévá po celém kraji.
oNemůže se ani pohnout!
oFialové jiskry běhají Martinovi po celém těle.
oFialový blesk rozzářil oblohu.
oÚdolí je fialové, ale náhle barva zhasne.
oMartin se silou vůle zvedne, nohy má jako z olova.
5) Martin náhle spatřil cizího kluka s krávou, jak utíká přímo k vysokému stromu na
louce. Udělal něco, co chlapci zachránilo život. Čekalo ho obrovské překvapení!
Text si pozorně přečtěte a celou příhodu napište jako vypravování na druhou stranu
listu. Doplňte ilustrací. (písemně)
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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11. kapitola: Ztraceni v čase
Martin se setkal s Lojzkem a snažil se ho přesvědčit o jeho přemístění v čase. Dopadlo to ale
trochu jinak, než si Martin myslel.
Úkoly:
1) Jakmile skončila bouřka, snažil se Martin Lojzkovi vysvětlit, co se stalo. Ten se však
s Martinem nechtěl moc vybavovat, měl starost o krávu. Popište ústně jeho počínání a
v čem byl dobrý. V čem jste dobří vy? (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2) Proč se chlapci porvali? Vysvětlete, co si představujete pod pojmem „duch“. (ústně)
3) Napište několik jevů, které Lojzka na Martinovi zarazily. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4) Lojzek si ale brzy našel vysvětlení, co je Martin asi zač. Řekněte vlastními slovy, co si o
něm myslel. Vysvětlete pojem „komediant“. (ústně)
5) Martina osvítil nápad, jak dokázat, že se Lojzek nachází v budoucnosti. Ukáže mu
přece hřbitov a jeho vlastní hrob! Jaké však čekalo na Martina překvapení!
Vyhledejte a vypište několik rozdílů, jak se hřbitov změnil. (písemně)
Jak si hřbitov pamatoval Martin?

Jak vypadá teď?

6) Zkuste vyjádřit vlastními slovy, jaký na vás udělal Lojzek první dojem. (ústně)
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12. kapitola: Krutá pravda
Martinovi došlo, že ne Lojzek se ocitl v budoucnosti, ale Martin v minulosti!
Úkoly:
1) Znovu si přečtěte začátek kapitoly a vyhledejte Martinovy pocity na hřbitově. Čeho se
bál? Nejprve jeho pocity vyjádřete ústně, pak některé vypište. (písemně)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
2) Co byste Martinovi poradili, aby udělal?
Jak by měl vysvětlit Lojzkovi pravdu?
Jaké problémy před Martinem vyvstaly? (ústně)
3) Podle jakých důkazů či věcí se mohl Martin obhájit, že je opravdu z budoucnosti?
Uveďte některé. (písemně)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
4) Jaké důsledky přinesla jeho nepořádnost, že si nenabil včas mobil? Už se vám to také
stalo? Jak jste si poradili? (ústně)
5) Martin při pohledu do vesnice zjistil, že se řada věcí změnila. S hrůzou si uvědomil,
v jaké době se nachází. Napište rozdíly, které Martin shledal. (písemně)
Předtím:
Chaloupka nejblíž hřbitovu byla
opuštěná a pobořená.

Nyní:

Pumpa v rohu hřbitova byla rezavá.
Babiččina chalupa měla nové červené
cihlové tašky.
V jejich chalupě žila jenom prababička
Julča.
6) Co znamená věta „Poslední šance se rozplynula.“ (ústně)
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13. kapitola: Strašidelná noc
Martin zůstal přes noc v lese a pokoušel se dostat zpět k domu své babičky.
Úkoly:
1) Proč se Martin schovával v lese? Co ze stromu pozoroval? (ústně)
2) Vysvětlete větu „Sedí ve větvích dubu a je v něm malá dušička“. Stalo se vám někdy, že
ve vás byla také malá dušička? Sdělte to ostatním. (ústně)
3) Podtrhněte pocity, které Martin v lese zažíval. Nesprávné škrtněte. (písemně)
 není mu do smíchu
 neví, co má dělat
 nedokáže sebrat odvahu
 je odvážný
 stýská se mu po rodičích
 ruce a nohy mu zdřevěněly
 nemůže se pohnout
 je vyděšený
 má v hlavě plán
 ruce a nohy ho zebou
 asi umře strachy
 třese se zimou
 je mu horko
4) Martin se pokusil přiblížit k babiččině domu. Zažil nepříjemné překvapení. Očíslujte
věty, jak šly v příběhu za sebou. Můžete pracovat ve dvojicích. (písemně)

o Martin se otočí na patě a utíká střemhlav pryč.
o Rukama se chytá drnů.
o Na zahradu se vyřítil pes!
o Přeskakuje potok.
o Rychle šplhá nahoru.
o Potichoučku se plíží kolem planěk plotu k domu.
o Jeho zuřivý štěkot žene Martina pryč.
o Přeskakuje potok.
o Noha mu ujela.
o Krčí se v hustém mlází a tetelí se strachy.
o Konečně se vydrápe na stráň.
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5) Znovu si přečtěte odstavec, kdy Martin vybíhal z lesa potichoučku ke vsi. Najdete tam
dvě přirovnání. Jedno si vyberte a opište. (písemně)
____________________________________________________________________
6) Vyprávějte, jak příběh nakonec dopadl. Zkuste vymyslet, jak by to mohlo dopadnout
jinak. (ústně)
7) Nakreslete ilustraci k tomu, co vás v příběhu zaujalo. (písemně)
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14. kapitola: L. P. 1924
Martin se probudil ve stodole na slámě a podruhé se setkal s Lojzkem.
Úkoly:
1) Proč se Martin rozplakal? (ústně)
2) Vysvětlete vlastními slovy, co asi Lojzek myslel větou: „Ještě nikdy jsem u žádného
kluka nezažil, že by mu hra vydržela tak dlouho“. (ústně)
3) Jaký vztah měli chlapci zpočátku mezi sebou? Vyberte vhodné odpovědi. (písemně)
 nepřátelský vztah
 nedůvěřivý vztah
 nezajímali se jeden o druhého
 chovali se k sobě opatrně a obezřetně
4) Martin ukázal Lojzkovi několik věcí jako důkaz, že se tu vyskytl z budoucnosti. Lojzek
ale reagoval jinak, než Martin předpokládal. Napište vlastními slovy, jak si každou věc
Lojzek vysvětlil po svém: (písemně)
Martin:
Ukazuje mu empétrojku.

Lojzkovo vysvětlení:

Ukazuje mu mobil.

5) Lojzek byl přesvědčený, že má před sebou blázna. Dokončete větu podle textu.
(písemně)
Je mu Martina líto, takový malý, a už tak ___________________________________.
6) Martin se stále snažil Lojzka přesvědčit, ale nedařilo se mu. Napadl ho jediný důkaz:
píšťalka. Popište vlastními slovy Lojzkovu reakci. (ústně)
7) Dalším důkazem se staly peníze. Vypište letopočty, které byly na mincích, a napište
číslicemi přesný datum, kolikátého bylo ten den. (písemně)
_____________________________________________________________________
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15. kapitola: Lojzek
Dnes jsme poznali Lojzka a vstoupili do jeho života.
Úkoly:
1) Co se Lojzkovi honilo hlavou, když šel do školy? (ústně)
2) Jaký dojem na vás skutečný Lojzek udělal? Sestavte o něm pětilístek. (písemně)
podstatné jméno:
přídavné jméno:
sloveso:
celá věta:
přirovnání:

_____________________________
___________________
___________________

__________________

____________________

___________________

_________________________________________________________________________
______________________________

3) V této kapitole jsme se setkali s novými postavami. Vyberte je a označte. (písemně)
 pan učitel
 Lojzkovo tatínek
 kamarád Kuba
 bába na trhu
4) Pan učitel vyslovil větu: „A, pan Nechvátal věrný svému jménu zase nechvátal.“
Vysvětlete, jak tuto větu chápete. Znáte podobný případ? (ústně)
5) Setkali jsme se také se školou, jak vypadala zhruba před sto lety. Čím se lišila? V čem
byla stejná? Můžete si o tom pohovořit ve skupině. (ústně)
6) Vypište vlastními slovy z textu, proč pan učitel považoval Lojzka za svého
nejzlobivějšího žáka. (písemně)
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
7) Napište, co jsme se dozvěděli o blesku a co může člověku způsobit. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
8) Vysvětlete ústně, proč asi Lojzek zalhal a nemluvil pravdu o včerejší příhodě
s bouřkou. (ústně)
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16. kapitola: Julča
Martin se ukrýval na půdě a čekal, až přijde Lojzek ze školy.
Úkoly:
1) Martin měl ukrutný hlad. Snědl by i to, co jindy nejí. Vypište Martinova oblíbená a
neoblíbená jídla podle textu. (písemně)
Oblíbená jídla:

Neoblíbená jídla:

2) Vysvětlete, proč Martin seděl na půdě tiše jako pěna. Zkuste vymyslet podobná
přirovnání (ústně).
3) Náhle se na půdě něco přihodilo, Martin byl téměř prozrazen. Znovu si pozorně
přečtěte text a očíslujte věty podle děje. Věty jsou mírně obměněné. (písemně)

o Dívka ho spatří a vykřikne.
o Najednou zaslechne nějaké zvuky.
o Chce sebrat rychle jedno jablíčko.
o Zlehounka usedá na zem a vytahuje panenku.
o Martin skočí s tlukoucím srdcem za komín.
o Vyndává z kapsy i několik jablíček.
o Opatrně vykoukne a spatří malou holčičku.
o Martinovi se sbíhají sliny.
o Někdo stoupá po žebříku vzhůru.
o Rychle se obrací a utíká k žebříku.
4) Martin v dívce poznal malou „prababičku“ Julču, přestože ji nikdy neviděl. Podle čeho?
Podtrhněte správné výrazy, chybné škrtněte. (písemně)
 šla jednou za školu, měla na sobě tričko se svým jménem, měla dlouhé světlé copy,
byla sestra Lojzka a bydleli spolu v jednom domě, na půdě se mu představila
5) Nakonec vše dobře dopadlo, Martin nebyl prozrazen. Julča maminku nepřesvědčila o
své pravdě, dokonce ještě odnesla i to, že byla za školou. Vysvětlete věty:
„Jojo, chodit za školu se nevyplácí! Zdá se, že i před osmdesáti lety!“ (ústně)
6) Nakreslete ilustraci k napínavé situaci na půdě. (písemně)
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17. kapitola: Tajemství
Lojzek s Martinem vymysleli plán, jak dostat Martina z úkrytu zpět mezi lidi.
Úkoly:
1) Martin se vyhrabal ze sena a prohlásil: „Ještěže nejsem na seno alergickej.“ Proč
Lojzek tuto větu nechápal? Dokážete vysvětlit slovo „alergie“? (ústně)
2) Lojzek konečně uvěřil Martinovi, že je z budoucnosti. Je to poznat i ze slov, kterými
chlapci mluvili. Roztřiďte slova podle toho, kdo je užíval. (písemně)
empétrojka

Martin

kamaše a fiží
bezdomovci

tuláci
milostpán

Lojzek

ponožky

supermarket
ségra

3) Pozorně si zopakujte text, vyhledejte chyby a podtrhněte je. Věty přepište správně.
(písemně)
 Martin bramboru obratně loupe.
_______________________________________________________________
 Lojzek nosí boty pouze do školy.
_______________________________________________________________
 Máma si myslela, že je Martin zloděj.
_______________________________________________________________
4) Jak chápete rozdíl mezi tulákem a bezdomovcem? Vysvětlete. (ústně)
5) Popište Martinovo „nové oblečení“. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
6) Podtrhněte, jak se cítil Martin. (písemně)
 jako šašek, jako milostpán, jako fešák, jako hastroš, jako strašák do zelí, jako
hromádka neštěstí, jako normální kluk
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7) Lojzek vzal Martina k nim do světnice. Martin užasl, připadalo mu to jako ve
skanzenu, kde byli se školou. Vysvětlete slovo „skanzen“. Utvořte slovo podobného
významu. (ústně)
8) Nakreslete podle textu světnici a její zařízení. Ověřte si, zda rozumíte slovu „krucifix“.
(písemně)
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18. kapitola: Tulák
Martin se v převleku tuláka dostal zpět do babiččina domu a požádal o pomoc.
Úkoly:
1) Kde trávil Martin několik posledních nocí? Podtrhněte správné možnosti. (písemně)
 na půdě
 ve chlévě
 ve škole
 v lese
 v koruně stromu
2) Proč měl Martin chodidla od krve? (ústně)
3) Předveďte scénku, jak Martin přišel žebrat ke dveřím Lojzkova domu. (ústně)
(Role: Martin, otec, maminka, děti, Lojzek)
4) U večeře došlo k legrační příhodě s příborem. Zkuste ji vysvětlit vlastními slovy. (ústně)
5) Jak se k Martinovi chovala Lojzkova maminka? Zakroužkujte nejvhodnější větu.
(písemně)
 Maminka měla s Martinem soucit, nejraději by ho umyla a čistě oblékla.
 Maminka byla zvědavá, odkud Martin pochází, bylo jí ho líto, ráda by ho umyla
a ošetřila mu nohy.
 Maminka byla zvědavá, odkud Martin pochází, vadilo jí, že byl špinavý.
6) Lojzek se Martina zastal u tatínka, ale něco mu na Martinovi vadilo. Řekněte co, a
najděte důkaz v textu. (ústně)
7) Jak vysvětlil Martin, odkud přichází? Podtrhněte správnou možnost. (písemně)
 ztratil se
 utekl z domova
 kradl a je v maléru
8) Vyberte si jednu z možností a nakreslete obrázek na druhou stranu listu: (písemně)
a) jak si představujete rodinu s Martinem u večeře
b) jak si představujete Martina jako tuláka

29

Mgr. H. Medková, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, pracovní listy ke knize Petry Braunové Ztraceni v čase

30

Mgr. H. Medková, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, pracovní listy ke knize Petry Braunové Ztraceni v čase

19. kapitola: Pasáček krav
Martin se stal pomocníkem. Chtěl se zavděčit hospodáři a pokusil se podojit krávu.
Zpočátku neúspěšně, ale s pomocí Julči to zvládl.
Úkoly:
1) V této kapitole jsme se setkali s méně obvyklými slovy. Poraďte se ve skupině a
význam slov zkuste vysvětlit nebo odhadnout podle textu. Podtrhněte slovo, které
nikdo z vás nechápe. (ústně, písemně)
 pohůnek, vemeno, cecíky, hospodář, melta, trojnožka, hmoždit se, kukadla
2) Dozvěděli jsme se také, co kdo v rodině ten den dělal. Přiřaďte postavy k jednotlivým
činnostem. Odlište barevně. (písemně)
táta
máma
Julča
Lojzek
Martin
všichni
Stračena

ležela na peci
spadl z trojnožky
schoval řemen do kalhot
pracovali na poli
byl u řeky
bučela ve stáji
šla na půdu pro plátno

3) Nejdůležitější událostí této kapitoly bylo „dojení krávy“. Zopakujte si část textu a
popište, jak se dařilo Martinovi a jak Julče. (ústně)
4) Vyhledejte nespisovnou větu, kterou vykřikl Martin a opište ji. Kde takto můžeme a
kde nemůžeme mluvit? Proč může být taková věta v knize? (písemně, ústně)
_____________________________________________________________________
5) Martin a Julča žili v jiné době. Byli dobří každý v něčem jiném. V čem asi mohli být
šikovnější než ten druhý? Můžete si i vymyslet. (písemně)
Martin:

Julča:

6) Tatínek Lojzka přijal jako pohůnka. Jinak to vysvětlil před dětmi, ale jinak si o tom
pověděl s maminkou. Čím se jeho povídání lišilo? (ústně)
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20. kapitola: Prozrazeni
Martin se stal pasáčkem krav. Při pastvě se mu přihodila zvláštní příhoda se starou
Žvanilkou. Nepřikládal tomu pozornost, až když Julča jemu a Lojzkovi prozradila tajemství.
Úkoly:
1) Popište příhodu se starou Žvanilkou. Proč si jejího nezvyklého chování Martin příliš
nevšímal? (ústně)
2) Po práci si chlapci zalezli na půdu a začali si povídat. Jejich životy byly hodně odlišné.
Napište, v čem se život chlapců lišil. (písemně)
Martin:
Martin jezdil na prázdniny k moři.

Lojzek:

Lojzek neznal televizi, nechápal, že
obrázky se mohou pohybovat a mluvit.
Martin má vlastní pokojík, počítač, kolo,
brusle a mnoho dalších věcí.

3) Chlapci zjistili, že je po celou dobu poslouchala Julča. Každý z chlapců k ní zaujal jiný
postoj. Napište, kdo věty zvolal. Čím se jejich chování k Julče lišilo? (písemně, ústně)







„Okamžitě řekni, co jsi slyšela!“ ______________________________________
„Pusť ji, nemá to cenu.“ ____________________________________________
„Viď, že to, Julčo, nepovíš.“ __________________________________________
„Přísahej!“ ______________________________________________________
„Jestli někomu něco cekneš, ustřihnu ti ty tvoje copy!“ ___________________
„Zmiz a nikomu nic neříkej, běda ti!“ _________________________________

4) Opište přesné znění Julčiny přísahy. Znáte jinou přísahu? (písemně, ústně)
_____________________________________________________________________
5) Julča se náhle zatvářila mimořádně důležitě a sdělila chlapcům nečekané tajemství.
Napište ho vlastními slovy. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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21. kapitola: Žvanilka
Martin s Lojzkem a Julčou se rozhodli, že se vypraví za starou Žvanilkou, aby jim prozradila
své tajemství, o kterém minule mluvila Julča.
Úkoly:
1) Chlapci se chtěli vypravit hned po večeři. Nemohli se dočkat. Dokončete věty podle
textu. (písemně)
 Martin je __________________________________ .
 Lojzek ____________________________________ .
 Julča se ___________________________________ .
2) Chlapci museli vzít Julču s sebou. Vysvětlete proč. (ústně)
3) Žvanilka seděla pod lípou a kolébala se ze strany na stranu. Chlapci ji potřebovali
odlákat pryč, aby měli klid na rozhovor. Označte, zda jsou věty pravdivé. (písemně)
Žvanilka bydlela v pastoušce sama.

ANO

NE

Žvanilka vyváděla, když uviděla mobil.

ANO

NE

Žvanilka sem spadla z budoucnosti.

ANO

NE

Byla veselá a měla spoustu přátel.

ANO

NE

Žvanilka má Julču ráda.

ANO

NE

Maminka si myslela, že to Žvanilka nemá v hlavě v pořádku. ANO

NE

Žvanilce vůbec nevadí, že žije zde – v minulosti.

NE

ANO

4) Chlapci odvedli Žvanilku na hřbitov, ukázali jí mobil a konečně se dali do řeči.
Vysvětlete, jak chápete větu: (ústně)
„ Historický model, tipuju tak ze začátku jedenadvacátého století… ještě na baterie.“
5) Vyhledejte a napište, z kterého roku přišel do minulosti Martin a z kterého Žvanilka.
Co Žvanilce tehdy nejvíce vadilo? (písemně, ústně)
Martin: ____________________________________________________________
Žvanilka: ___________________________________________________________
6) Martina nejvíce zajímalo, jak se dostane zpátky v časoprostoru. Dostal však od
Žvanilky odpověď, kterou nechtěl slyšet. Znovu si pozorně přečtěte poslední stranu a
ve dvojicích předveďte jejich rozhovor. (ústně)
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22. kapitola: Papír nad zlato
Děti se setkaly se Žvanilkou a netušily, jaký problém je čeká. Potřebovaly obyčejný papír.
Může být papír opravdu nad zlato?
Úkoly:
1) Martinovi se stýskalo po mamince. Napište tři věty, co by udělal, kdyby se s ní teď
setkal. (písemně)
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
 ________________________________________________________________
2) Žvanilka prozradila dětem, že by uměla spočítat, jak se dostat v časoprostoru zpět
pomocí takzvané „Kumbalejovy varianty“. Potichu si přečtěte a připravte si odpovědi
na otázky. (ústně)






Kdo byl profesor Kumbalej?
V kterém roce žil?
Co dokázal?
Co se mu stalo?
Je možné v dnešní době cestovat v časoprostoru?

3) Žvanilka potřebovala k výpočtům papír. V dobách Lojzka byl mnohem vzácnější než
dnes. K čemu papír běžně využíváme? Napište alespoň pět výrobků z papíru. Na závěr
si udělejte anketu, v kterých výrobcích jste se shodovali s ostatními. (písemně)
Výrobek z papíru:

Počet žáků ve třídě, kteří
měli shodný výrobek:

4) Děti nevěděly, jak papír sehnat. Jak to nakonec vymyslely? Jak byste si poradili vy,
kdybyste byli v jejich kůži? Proč je důležité s papírem šetřit? (ústně)
5) Když chlapci našli řešení, objevil se jiný problém. Vyhledejte a nahlas přečtěte, proč
byl návrat do budoucnosti ohrožen. (ústně)
6) Napište na druhou stranu listu krátkou úvahu o tom, kam byste se chtěli vypravit při
cestování časoprostorem a co byste chtěli zažít. Nakreslete obrázek. (písemně)
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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23. kapitola: Nebezpečný plán
Bylo třeba vytvořit plán. Jakmile byl na světě, všichni se domluvili na postupu. Čekaly je
nebezpečné chvíle plné napětí a strachu.
Úkoly:
1. Po poradě na hřbitově vymysleli chlapci se Žvanilkou plán. Kvůli úplnému utajení došli
k závěru, že budou pracovat v márnici. Najděte v textu význam slova „márnice“ a
barevně označte správné vyjádření. (písemně)
 místnost, kde probíhá pohřeb
 místnost, kde čekají na svou poslední cestu mrtví
 místnost, kde se skladuje nářadí a další hřbitovní potřeby
 místnost, kam se pochovávají mrtví
2. Vysvětlete, proč Julče vyskákala na těle „husí kůže“. Stalo se vám to také někdy? Při
jaké příležitosti? (ústně)
3. Julča měla při představě noční strašidelné výpravy rozporuplné pocity. Zakroužkujte
správnou variantu. (písemně)
 Julča se výpravy: bála - nebála
 výprava na hřbitov Julču: přitahovala – odpuzovala
 při srovnání s běžnou hrou byla tato zábava: horší – lepší
 na výpravu do budoucnosti se: těšila – netěšila
 ráda by to mamince: vyzradila – zatajila
4. Tatínek zjistil, že se děti odpoledne motaly kolem Žvanilky. Moc se mu to nelíbilo,
protože se domníval, že je Žvanilka nemocná. Vypište podle textu tři až čtyři důvody,
proč si to tatínek myslel. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. Martin se po večeři nenápadně přitulil k Lojzkovo mamince. Maminka to pochopila
jinak, než to Martin zamýšlel. Vysvětlete jejich důvody několika slovy. (písemně)
Z jakých důvodů se někdy přitulíte k mamince vy? (ústně)
Martin:

Maminka:
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6. Kluci podle plánu odnášeli tatínkova prkna do márnice. Vysvětlete jinými slovy
neobvyklá rčení a přirovnání, která se v textu objevují. (ústně)
 Martin cítí srdce až v krku.
 Martinovi spadne ze srdce kámen.
 Nohy má jako z olova.
 Drží se prkna jako své jediné spásy.
7. Martin měl ze strachu různé pocity. Vyznačte ty správné. (písemně)
o prudce dýchá, potí se mu tvář, je mu vedro, ježí se mu vlasy, pot mu smáčí celé
tělo, třese se strachy, vesele si prozpěvuje, podlamují se mu kolena, má ukrutný
hlad
8. V márnici na kluky čekala Žvanilka. Tvář měla osvětlenou svící, hlas jí zněl dutě,
vypadala strašidelně. Martina náhle napadly divné myšlenky. Opravte chyby podle
textu. (písemně)
Žvanilčina vrásčitá tvář je ve svitu svíčky tak podivná. Co když je pravda, že je
bláznivá? Co když vůbec nepochází ze zeměkoule? Co když je to mimozemšťan?
Co když je tady uškrtí – přímo na hřbitově?
9. Žvanilka poslala chlapce pro další prkna. Plán už se téměř zdařil, jen kluci zapomněli
tužku. Museli ji rychle přinést, protože očekávaná bouřka se blížila. Čekalo je poslední
děsivé překvapení, naštěstí s dobrým konce. Nakreslete, jak to dopadlo. (písemně)
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24. kapitola: Černá díra
Žvanilka pomocí výpočtů určila místo i čas Martinova návratu. Napětí vrcholilo. Podaří se
nemožné? Dostane se Martin zpět do své doby?
Úkoly:
1. V textu se objevují slova, kterým nemusíte rozumět. Zkusme si je společně vysvětlit.
(ústně)
 časoprostor, černá díra, nanosekunda, kalamita, ekonomická krize,
cibulovité hodinky, torzo stromu
2. Při čtení předposlední kapitoly se setkáváme s méně častými slovními obraty.
a/ Obraty nejprve najděte v textu a společně vysvětlete. (ústně)
b/ Pak si samostatně v tabulce ověřte, zda jste pozorně četli a vybarvěte dvojice
podle vzoru. (písemně)
byl to zapeklitý oříšek

snad to všechno dobře dopadne

z hlavy se jim skoro kouřilo

všechno vypadá úplně jinak než dříve

snad bude osud milosrdný

jak žijete, tak bude váš život vypadat

bojí se jako čert kříže

vzduch se jakoby hýbe, rozvlní se

hlava jí jde kolem

je těsně přimáčknutá

nemusíš najít kámen na kameni

utíká velmi pomalu, jako by se nadnášel

víra má obrovskou moc

některé věci není schopná pochopit

sami si píšete budoucnost

má obrovský strach

hezká jako poupátko
vzduch se tetelí horkem

jsou nehnutí, vypadají jako by se zastavil
film
museli hodně moc přemýšlet

tráva je vyschlá na troud

bylo to obtížný, nesnadný úkol

drží se ho jako klíště

je tak suchá, že je úplně tvrdá a lámavá

běží jako ve zpomaleném filmu

aby to šťastně dopadlo, musí se v to věřit

stojí jako sochy

bude pořád vypadat krásně a svěže
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3. V této kapitole došlo k dlouho očekávané události. Sestavte správné pořadí děje a
příběh přepište. Začněte od modře napsané věty. (písemně)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ozvala se ohlušující rána a Martin zmizel.
Ostatní mezitím pospíchali k lesu.
Náhle oblohu přeťal obrovský fialový blesk.
Bouřka se blížila, Lojzek nikde.
Pak ještě požádala děti o provaz a hodinky.
„Utíkej, teď!“
Julču zajímala budoucnost, Martin byl upozorněn na možné změny.
Třetího dne byly výpočty místa a času dokončeny.
Dva dny Žvanilka pracovala na výpočtech.
Lojzek si náhle vzpomněl na hodinky a odběhl.
Tam Žvanilka vytvořila z proutků bránu.
Jakmile přiběhl, Žvanilka mu hodinky vytrhla z ruky.
Martin čekal na pokyn k běhu.

4. Černá díra:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

39

Mgr. H. Medková, ZŠ Josefa Hlávky Přeštice, pracovní listy ke knize Petry Braunové Ztraceni v čase

25. kapitola: Návrat
Konečně je to tady! Martinovi se podařilo přesunout zpět v čase do budoucnosti. Čekaly ho
však chvíle plné napětí, zda se návrat podařil a budoucnost se nezměnila.
Úkoly:
1. Martin se probral z přesunu v čase a pomalu začal vnímat prostor okolo sebe. Jaké
první pocity zažíval? Označte ty správné. (písemně)
 strach, radost, obavy, štěstí, neklid, vyděšení
2. Osoba, se kterou se Martin setkal nejdříve, byl Lojzek. Nebyl to ale Lojzek v podobě,
jak ho Martin znal. Popište, jak nyní vypadal. (písemně)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. Vysvětlete rčení, které zaznělo z úst Lojzka: „Čas je mocný pán.“ (ústně)
4. Martin nejvíce zajímalo, jaké změny se po jeho návratu udály. Bál se však starého
pána zeptat. Postupně se vše dozvěděl. Vypište, co se změnilo nebo nezměnilo a jak.
(písemně)
Postavy:

Změny:

rodiče
Žvanilka
Lojzek
Julča
hřbitov
prkna s výpočty
hodinky „cibule“
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5. Největší změna se však udála s prababičkou Julčou. Zkuste vlastními slovy vysvětlit, co
se stalo. (ústně)
6. Proč vlastně došlo ke změně osudu lidí? Proč se Martin obával návratu do
budoucnosti? Odpověď si můžete připomenout na straně 107. (ústně)
7. Přečtěte si následující zkrácený rozhovor a přiřaďte věty tomu, kdo je vyslovil.
(písemně). Nakonec si scénku zahrajte a obohaťte svými slovy. (ústně)
 „Každým zásahem do minulosti se budoucnost mění.“ ____________________
 „Mohl jsi odklonit čas jiným směrem.“_________________________________
 „Třeba že tam nenajdu náš dům, maminku a tatínka?“____________________
 „Musíš počítat i s tou nejhorší variantou.“______________________________
 „Ale ty jsi tady přece nic tak světoborného neudělal.“_____________________
 „Jsi celou dobu zalezlý na půdě nebo paseš krávy.“_______________________
 „Ale udělal.“______________________________________________________
 „Cos udělal tak úžasného, že by to mohlo změnit budoucnost?“_____________
 „Zachránil jsem ti život.“____________________________________________
8. Martin šťastně vtrhnul do chalupy, kde se setkal se svými nejbližšími. Dokonce se
dozvěděl, že ani osudný den v pátek třináctého nic špatného neprovedl. Napište, jak
jeho výraz vtipně komentovala Lenka. (písemně)
„ ____________________________________________________________“
9. Na konci knih bývá často napsáno: „Zazvonil zvonec a pohádky je konec.“
Zkuste se naposled vcítit do Martinovy „kůže“ a pravdivě odpovědět na posledních pár
otázek. Přeji vám hodně úspěchů a zábavy při čtení podobně strhujících knih!
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.

Chtěl/la bych obdobný příběh zažít.
Podobného zážitku bych se bál/la.
Martinovo dobrodružství by mě lákalo.
Líbilo by se mi poznat své předky a jejich život.
Chtěl/la bych v jejich životě něco změnit.
Chtěl/la bych se dostat do minulosti, abych u sebe něco změnil/la.
Chtěl/la bych, aby se návratem zpět něco změnilo v mém současném životě.
Kniha mě přivedla k zamyšlení.
Kniha ve mně zanechala zážitky.
Knihu doporučím svým kamarádům.
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