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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.  

najde alík to, co David ztratil?

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

• Pomoc v horách

F –  Čtu plynule  
a s jistotou – 
Nové zkušenosti

• Cesta letadlem

• U veterináře

F

Pro rodiče

Na začátku knihy  

jsou rady a tipy, jak  

s dítětem pracovat. 
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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 hodinek a hodin.

• 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 všechny hodiny a hodinky.
Jaký je na nich čas?

Hezky si to užijte!
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VSTÁVEJ!!!VSTÁVEJ!!!





�

Davidovi nebylo dobře. Bolelo ho
v krku, bolela ho hlava a nemohl mluvit.

„David ztratil hlas,“ řekl tatínek.
„Páni!“ pomyslel si Alík.



�

Maminka šla s Davidem k doktorovi.
Tatínek vedl Emu a Vítka do školy.
Alík zůstal sám doma.



�

„David ztratil hlas,“ uvažoval smutně.
„Moc rád bych mu nějak pomohl.“



�

„Už vím!“ vyskočil nadšeně
Alík. „Půjdu Davidův hlas najít.
V hledání ztracených věcí jsem
opravdu dobrý.“



�

Radostně vrtěl
ocáskem a běžel
nahoru po schodech.



��

Alík vběhl do Davidova pokoje.
Podíval se pod postel. Našel míč, autíčko,
ulepený bonbón a zaprášenou ponožku …



��

… ale nenašel
Davidův ztracený hlas.



��

Alík se podíval do krabice s hračkami.
Našel spoustu hraček a spoustu knih …



��

… ale nenašel Davidův
ztracený hlas.



��

A tu náhle crrrrrrrrrrrrr, zazvonil telefon.
„V telefonu jsou hlasy,“ uvažoval Alík.
„Vsadím se, že Davidův hlas je právě tam.“
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��

Alík strčil do telefonu packou.
Telefon spadl na zem. Ozval se

hlas a povídá: „Haló! Je tam někdo?“
Ale nebyl to Davidův hlas.
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��

Alík se podíval na rádio. „Tam jsou přece
hlasy, v rádiu,“ pomyslel si.

„Vsadím se, že Davidův hlas je právě
tam.“



��

Strčil do rádia packou. Nic se nestalo.
Strčil do něj víc … a ještě víc!



��

Rádio spadlo na zem a ozval
se zpěv.

„To je ale hrozný hlas,“ řekl si Alík.
„Ten není Davidův.“
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��

Vsadím se, že Davidův hlas je schovaný
v televizi,“ pomyslel si Alík. Hned se běžel
podívat. Packou zmáčkl tlačítko, televize se
zapnula a začala hrát.


