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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.  

rodina musela vzít Alíka k veterináři.

Další tituly této edice: 

e –  Získávám 
sebedůvěru

• Alík hlídá babičku

• Alík má hlad

• V pasti

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

F

Pro rodiče

Na začátku knihy  

jsou rady a tipy, jak  

s dítětem pracovat. 
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Krátké příběhy budou děti bavit, povzbudí jejich zájem
o čtení a seznámí je s novými situacemi a prostředím.

• Povídejte si o názvu a obrázku na obálce.

• Povídejte si o tom, jaká jsou očekávání a pocity vašeho
dítěte.

• Přečtěte si příběh společně.

• Užijte si hledání kostičky na každém obrázku.

Po přečtení příběhu:

• Hledejte odpovědi na otázky ze str. 27.

• Podívejte se na obrázky a nová slova na str. 28–29.

• Pobavte se hledáním obrázků v knize.

• Nakonec zkuste hru na str. 30.

Tipy na společné čtení a povídání

Na každém obrázku najdi kostičku.

Hezky si to užijte!
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Při procházce Alík pronásledoval šedého
ušatého králíka. Králík utekl dírou v plotě.
Alík chtěl běžet za ním, ale hřbetem uvízl
za drátěný plot.
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Tatínek hned běžel Alíkovi na pomoc.
„Pozor!“ volal. „Myslím, že si Alík poranil
hřbet.“
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Tatínek si prohlédl Alíkovo zranění.
„Nedá se nic dělat, Alíku,“ řekl. „Rána je
dost hluboká. Musíme tě vzít k veterináři.“
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Děti se vylekaly. Všechny chtěly Alíka
k veterináři doprovodit. „Chudák Alík,“
litoval ho Vítek.
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Když přišli k veterináři, několik lidí tam
už čekalo v čekárně. „Toho psa musíte vzít
jako prvního,“ řekl muž.
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„Ano,“ souhlasila žena v zelených
šatech. „Nechte ho jít nejdřív. Můj had
může klidně počkat.“
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Veterinářka vyčistila Alíkovi ránu na
zádech. „Musíme to sešít,“ řekla.

Vítek měl starost. „Bude ho to bolet?“
zeptal se.
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„Neboj, nebude,“ uklidnila Vítka
veterinářka. „Nic neucítí. Alíka
prohlédneme, zda je zdravý, a potom ho
uspíme.“

„Bude v pořádku?“ zeptala se Ema.
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„Ano, bude v pořádku,“ řekla veterinářka.
„Hezky se s ním rozlučte a můžete jít

domů. Až se Alík probudí, přijdete si ho
vyzvednout.“
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Děti Alíka chvíli objímaly a hladily.
„Chudák Alíček,“ řekl David.
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Alíkovi sešili ránu na zádech několika
stehy. Brzy se probudil a těšil se domů.
Děti s tatínkem ho přišly vyzvednout.
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Alík si zkoušel olizovat a kousat stehy.
„To mu nesmíme dovolit,“ řekla

veterinářka.

+
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Veterinářka nasadila Alíkovi velký bílý
límec. „Nesmí si stehy olizovat a kousat,“
řekla. „A s límcem to nemůže dělat.“
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„Chudák Alík!“ řekl Vítek. „Ten límec
vypadá jako stínítko lampy.“
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Vzali Alíka domů. Ten límec se mu ale
vůbec nelíbil.
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BUM! Porazil kytky v květináči.
PRÁSK! Narazil do dveří. BÁC! Podrazil
Davidovi nohu.


