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Chcete, aby vaše dítě rádo četlo? Pomozte mu svět příběhů objevit společ-
nou četbou a povídáním o knížkách edice „Učíme se číst“, na jejichž přípra-
vě se podíleli pedagogičtí odborníci. Ve všech příbězích vystupuje rodina 
s Emou, Davidem, Vítkem a psem Alíkem, která prožívá běžná i kouzelná 
dobrodružství. Knihy rozvíjejí čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu 
a doplňují je zábavné aktivity, které přivedou děti k hledání podrobností  
a vám dávají řadu podnětů k rozhovoru.   

Koho děti osvobodily z pasti?

Další tituly této edice: 

E –  Získávám 
sebedůvěru

• Alík hlídá babičku

• Alík má hlad

F –  Čtu plynule  
a s jistotou

• Chlupatá příšera

• Tajemství pouště

• Zlaté kouzlo

• Pomoc v horách

• Ztracený hlas

F –  Čtu plynule  
a s jistotou – 
Nové zkušenosti

• Cesta letadlem

• U veterináře
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Krátké příběhy a veselé ilustrace budou děti bavit, povzbudí
jejich zájem o čtení a seznámí je s novými situacemi.

• Povídejte si o názvu a obrázku na obálce.

• Proberte spolu, o čem myslíte, že asi příběh bude.

• Čtěte společně. Nechte dítě aby četlo tolik, kolik
zvládne.

• Při čtení dítě hodně chvalte a pomozte mu, pokud to
bude potřebovat.

• Vyzkoušejte různé způsoby, jak dítěti pomoci, když se
při čtení „zasekne“. Například – pomozte mu s prvním
písmenem slova, rozdělte slovo na slabiky nebo vhodné
části, přečtěte celou větu znovu a snažte se uhádnou
problémové slovo. Zaměřte se na smysl věty.

• Užijte si hledání písmen a klíčů.

• Později zkuste příběh přečíst znovu. Povzbuzujte dítě,
aby četlo co nejvíc.

Děti čtou rády příběh opakovaně, pomáhá jim to získat
sebejistotu.

Tipy na společné čtení a povídání

Najděte na obrázcích 7 skrytých klíčů a písmena T, R, A, P, P,
E, D.

Hezky si to užijte!
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�

Babička vzala Emu, Vítka, Davida
a Alíka na prohlídku starého hradu.



�

Děti vystoupaly po cestičce k hradu.
Náhle se David zastavil.
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Ukázal na okno až nahoře ve věži hradu.
„Podívejte, někdo je tam za oknem,“ vykřikl.



�

Všichni se dívali nahoru, ale žádnou tvář
za oknem neviděli.

„To se ti muselo zdát,“ řekla babička.
„Hrad je přece prázdný.“



�

Vešli dovnitř hradu.
„Ten hrad je hodně starý,“ řekla Ema.
„A hodně strašidelný!“ myslel si Vítek.



��

„Zahrajme si na schovávanou,“ navrhl
David.

Děti běhaly z pokoje do pokoje.



��

„Já chci taky hrát,“ řekla babička a šla se
podívat do místnosti pod schody.



��

Babička hledala místo, kde by se
schovala. Uviděla mříž a otevřela ji.



CVAK! A mříž za ní zaklapla.
Babička cloumala mříží, ale marně, ta se

zasekla.
„Pomoc! Pomoc!“ křičela.

��



��

Děti se běžely podívat, co se stalo.
„Jsem v pasti,“ řekla babička.



Mříž se otvírala velmi těžce.
Děti táhly a táhly. Nakonec mříž přece jen
otevřely.

��

+



��

„Dám sem tuhle starou bednu, aby se
mříž zase nezaklapla,“ řekla babička.
„Nechci, aby se tu někdo chytil do pasti.“
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„Pojďte,“ řekl Vítek. „Podíváme se,
co je nahoře nad těmi schody.“

Všichni stoupali po schodech.



��

Náhle uslyšeli nějaký hluk.
„Hůůůů! Hůůů … ůůůůůůůů!
„Co to bylo?“ zašeptala Ema.



��

Tajemný zvuk se ozval znovu.
Hůůůůůůů! Hůůůů … ůůůůů!
Alík utíkal po schodech a táhl vodítko za

sebou.


