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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.   

Komu Ema a Anna pomohly?

Další tituly této edice: 

E –  Získávám 
sebedůvěru

• Alík hlídá babičku

• V pasti

• Alík má hlad

F –  Čtu plynule  
a s jistotou

• Chlupatá příšera

• Tajemství pouště

• Zlaté kouzlo

• 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 pohorek.

• 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

Najdi na obrázcích v knize 10 skrytých pohorek.

Hezky si to užijte!



napsala Cynthia Rider • ilustroval Aleš Brychta

POMOC
V HORÁCH





�

Ema ukázala kamarádce Anně svou novou
hrací skříňku.

„Vypadá jako domeček,“ řekla Anna.



�

Ema skříňku otevřela a ta začala hrát
melodii. Náhle se rozsvítil Emin kouzelný
klíč. Byl čas na dobrodružství.



�

Kouzlo vzalo Emu a Annu na nádraží
horské železnice.

„Nádraží vypadá úplně jako moje hrací
skříňka,“ řekla Ema.



�

Na nádraží byl i velký dřevěný alpský
roh. Chlapec jménem Max jim řekl, že
alpský roh používají, když potřebují
přivolat záchranářskou helikoptéru.



�

„Se záchranářskou helikoptérou létá můj
strýc Hans,“ řekl Max. Strýček mi slíbil,
že mi dnes ukáže orlí hnízdo. Můžete jít
s námi.“



10

Děti nastoupily do vlaku. Vlak je vyvezl
nahoru do hor. Strýček Hans čekal na
nádraží.



11

„Ahoj Maxi,“ řekl strýček Hans. „Jsem
rád, že s námi půjdou i tvé kamarádky.“



1�

Děti a strýček Hans stoupali vzhůru
strmou stezkou. Na vysoké skále viděli
nějaké horolezce.

„To vypadá děsivě!“ řekla Ema.



1�

Právě v tu chvíli zazvonil strýčku
Hansovi telefon. „Musím se vrátit, ale vy
se odtud můžete podívat na to orlí hnízdo,“
řekl.



1�

Orel seděl na hnízdě a zahříval vajíčka.
Náhle s leknutím vzlétl k obloze.



1�

„K hnízdu vylezl nějaký muž!“ řekla
Ema. „Bere orlí vajíčka a dává si je do
batohu.“

+
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„Hned ta vajíčka vraťte!“ zakřičela Anna.
Muž se podíval vzhůru a uviděl děti,

které ho pozorovaly. Muž se rozběhl do
údolí.



1�

Běží na stanici horského vlaku,“ řekl
Max. „Rychle! Musíme za ním a vrátíme
vajíčka do hnízda.“ Klouzali, zakopávali,
ale sbíhali prudkou stezkou dolů.



1�

Konečně doběhli na stanici horského
vlaku. Anna běžela k muži.

„Viděli jsme, že jste vzal orlí vejce
z hnízda,“ řekla.



1�

Muž se rozzlobil. „Nevzal jsem žádná
vejce,“ řekl a otevřel svůj batoh. Žádná
vejce uvnitř nebyla.


