
Pracovní listy ke knize Edo, ty neposedo!

Úvod

Pracovní listy k leporelu Edo! Ty neposedo! obsahují náměty pro práci 
s knihou a praktické úkoly pro děti na doma i do školky. Úkoly se vážou 
k jednotlivým stránkám knihy. Ke každé z nich jsou připraveny „hledací otáz-
ky“, na které děti hledají odpovědi přímo v obrázcích. Poté následuje úkol 
(křížovka, omalovánka, apod.). Z každé strany jsme vybrali i jednu situa-
ci, ke které se mají děti vyjádřit. Otázky, úkoly a situace mohou sloužit jako podněty k rozvinutí další diskuze 
nad daným tématem. Obtížnost úkolů je různá. Zapojit se mohou předškolní děti i děti mladšího školního věku. 
V závěru listů najdete i řešení jednotlivých úkolů. Úkoly a otázky, které nemají jednoznačné řešení, jsme nechali 
otevřené pro vaše originální nápady.

Přejeme vám příjemně strávený čas nad knihou. :-)

Náměty pro práci s knihou

Najděte na každé straně žabáky Páju a Páťu (případně jiné postavy). 

Nakresli svou oblíbenou postavu z knihy. Popiš, jak vypadá a proč se Ti líbí.  

Vyjmenuj pozitivní a negativní vlastnosti u těchto zvířátek z knihy:
Zaječice Zuzanka, Eda, Pepa, vlk Šedivák, fenka Eliška (můžeš si vybrat i jiné hrdiny).

Která stránka knihy je Tvoje nejoblíbenější a proč?

Vyber si na každé straně jeden detail a popiš ho někomu druhému, který bude mít za úkol hádat, o kterou 
situaci se jedná. 

Zahrajte si libovolnou situaci z knihy jako divadelní představení. 

Napište si na lístečky jména vybraných postav z knihy. Jeden hráč si vybere lísteček a popisuje danou postavu, 
aniž by řekl její jméno. Ostatní hádají, o koho se jedná. 

Napište si na lístečky (nebo nakreslete) jmena členů jednotlivých rodin. Lístečky dejte dohromady a poté je 
roztřiďte podle toho, kdo ke komu patří. 

Podněty k jednotlivým stránkám knihy

Strana 1: DOMA

HLEDACÍ OTÁZKY:

Kdo volá do autoservisu? 
Proč se máma slonice zlobí? 
Komu se zakutálel míč do cesty? 
Kdo práší kachně do buchet?
Co provedl vlk Šedivák? 



ÚKOL:
 
Křížovka

Vylušti křížovku a zjistíš, jak se obecně říká pravidlům slušného chování.

SITUACE: 

Žabákům utekl míč do cesty. Jak se v této situaci zachovat? Co udělat pro to, aby se to nestalo?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky:

Kdo volá do autoservisu? (Táta slon)
Proč se máma slonice zlobí? (Protože má Eda v pokojíčku nepořádek.)
Komu se zakutálel míč do cesty? (Žabákům)
Kdo práší kachně do buchet? (Divoké prasátko)
Co provedl vlk Šedivák? (Ukradl peněženku.)

Křížovka: ETIKETA

Strana 2: ŠKOLKA

HLEDACÍ OTÁZKY:

Co dělají Eda a Pepa? 
Proč paní učitelka napomíná Béďu? 
Kdo si přišel pro Zuzanku do školky? 
Kolik je na této stránce oveček? 
Co pěstují ve školce v květináči na balkoně? 

Jak se jmenuje hrdina leporela?

Jak se jmenuje opravna aut?

Koho obdivuje lišák Pedro?

Co dělá dědeček Pepy?

O co se může Bětuška popálit?

Na co lezou kuřátka?

V čem se koupe opička Péťa?



ÚKOL:

Omalovánka

SITUACE:

Ovečka ve fialových šatech je smutná, protože ji kočička s veverkou pomlouvají? Proč některé děti pomlouva-
jí? Stalo se Ti někdy, že Tě někdo pomlouval? Jak ses cítil? Jak by se dalo ovečce pomoct?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky:

Co dělají Eda a Pepa? (Házejí po sobě polštář a ruší ostatní ze spaní.)
Proč paní učitelka napomíná Béďu? (Protože sype Bětušce písek na hlavu.)
Kdo si přišel pro Zuzanku do školky? (Tatínek.)
Kolik je na této stránce oveček? (Tři)
Co pěstují ve školce v květináči na balkoně? (Rajčata)

Strana 3: SUPERMARKET

HLEDACÍ OTÁZKY:

Co provedl Pepa? 
Co koupil tatínek Péťe? 
Kde zaparkovala želva s červeným autem?
Kde se ztratila Bětuška? 
Spočítej všechna zvířátka, která jsou v přízemí v Supermarketu. 

ÚKOL:

Nákupní seznam

Vytvořte prázdný nákupní seznam. Děti do něj zakreslí zboží, které by si vybrali v Supermarketu na této 
stránce. 



SITUACE:

Sofinka v obchodě s oblečením zašpinila šaty čokoládou. Jak bys tuto situaci řešil? Jak by se jí dalo předejít?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky:

Co provedl Pepa? (Shodil zboží z regálu.)
Co koupil tatínek Péťe? (Knížku.)
Kde zaparkovala želva s červeným autem? (Na místě pro invalidy.)
Kde se ztratila Bětuška? (V hračkářství.)
Spočítej všechna zvířátka, která jsou v přízemí v Supermarketu. (Je tam 15 zvířátek.)

Strana 4: PLOVÁRNA

HLEDACÍ OTÁZKY:

Najdi jednotlivé členy Edovy rodiny. Co dělají? Na co zapomněl táta prasátek?
Co provedl bobr ve sprchách?
Co se přihodilo Emilce? 
Čeho se bojí ovečky? 

ÚKOL:

Rozdíly

Najdi 
7 rozdílů



SITUACE:

Olík v žertu topí kočičku. Proč je tato „hra“ nebezpečná? 

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky:

Najdi jednotlivé členy Edovy rodiny. Co dělají? (Maminka se Sofinkou si hrají s míčem. Táta hraje karty. Eda 
skáče do bazénu na místě, kde se skákat nesmí.)
Na co zapomněl táta prasátek? (Namazat se opalovacím krémem.)
Co provedl bobr ve sprchách? (Vlezl do části pro ženy.)
Co se přihodilo Emilce? (Vyčůrala se do bazénu.)
Čeho se bojí ovečky? (Že jim vletí vosy do limonády.)

Strana 5: SVATBA, DIVADLO

HLEDACÍ OTÁZKY:

Co dělá nevěsta Evička a proč? 
Kde zapomněl malý jezevec v kočárku dudlík? 
Proč je chování divokých prasátek v restauraci neslušné? 
Co se přihodilo lvovi s limonádou? 
Čím Eda ruší divadelní představení? 

ÚKOL:

Najdi na této stránce 5 věci od níže uvedených barev. 
Napiš je nebo namaluj.

Červená

Zelená

Modrá

Žlutá

SITUACE:

Stěhovák Rambo jde do divadla nevhodně oblečený. Jak by se měl obléknout?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky:

Co dělá nevěsta Evička a proč? (Hází svatební kytkou. Jde o svatební zvyk. Ostatní neprovdané slečny kytku 
chytají a podle tradice se ta, která ji chytí, do roka vdá.)
Kde zapomněl malý jezevec v kočárku dudlík? (Vypadl mu v restauraci.)



Proč je chování divokých prasátek v restauraci neslušné? (Na číšníka se nepokřikuje a nahlas se tam nemlu-
ví.)
Co se přihodilo lvovi s limonádou? (Vylil ji na pana Frantu.)
Čím Eda ruší divadelní představení? (Šustěním obaly od bonbónů.)

Strana 6: NEMOCNICE

HLEDACÍ OTÁZKY:

Ve kterém patře je oddělení chirurgie?
Jak dlouho čeká krtek v čekárně?
Čeho se bojí Eda?
Kdo pustil maminku Pandu s Bětuškou, aby šly dřív na řadu?
Proč se rozčiluje tatínek Prasátko?

ÚKOL:

Spoj názvy jednotlivých lékařů níže s popisy jejich práce a najdi je na této stránce.

Lékaři:

Popisy práce: 

Vyšetřuje zrak.

Operuje.

Má na starost zdraví dětí.

Určuje množství látky k uspání pacienta před operací a během operace kontroluje zdravotní stav pacienta.

Pečuje o zuby.

Pediatr Zubař

Chirurg

Anesteziolog

Oční lékař



SITUACE:

Vlk Šedivák volá do nemocnice jen z legrace. Proč by se to nemělo dělat?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky:

Ve kterém patře je oddělení chirurgie? (Ve třetím.)
Jak dlouho čeká krtek v čekárně? (Hodinu.)
Čeho se bojí Eda? (Očkování.)
Kdo pustil maminku Pandu s Bětuškou, aby šly dřív na řadu?  
Proč se rozčiluje tatínek Prasátko? (Protože nefunguje automat na jídlo.)

Strana 7: NÁDRAŽÍ

HLEDACÍ OTÁZKY:

Proč pan Franta okřikuje žabáky? 
Co dělá ovečka ve fialových šatech? 
Co dělá Pepa v autobuse? 
Proč Zuzanka pouští v tramvaji medvědici, aby si sedla na sedadlo? 
Co dělá opravář Jarda? 

ÚKOL:

Najdi na této stránce co nejvíce věcí, které mají níže uvedené tvary. 
(Např. Trojúhelník - dopravní značka)

Předměty vypiš nebo nakresli.

Čtverec

Kruh

Obdélník

Trojúhelník

SITUACE:

Eda přeběhl silnici bez rozhlížení se a málem ho přejelo auto. Co by měl udělat jinak?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky: 

Proč pan Franta okřikuje žabáky? (Jedou na kolech po chodníku a ohrožují chodce.)
Co dělá ovečka ve fialových šatech? (Bere si bonbón od cizího člověka.)



Co dělá Pepa v autobuse? (Drobí.)
Proč Zuzanka pouští v tramvaji medvědici, aby si sedla na sedadlo? (Protože je medvědice těhotná.)
Co dělá opravář Jarda? (Pomáhá mamince kočce s kočárkem do schodů.)

Strana 8: TÁBOŘIŠTĚ

HLEDACÍ OTÁZKY:

Kam lezou Olík a Vilda? 
Kočky sbírají borůvky a narazily na jedovaté vraní oko. 
Jak se od sebe borůvky a vraní oko liší? 
Jak daleko od rozcestníku je Dračí skála? 
Jakou houbu našla Sofinka? 
Co nebezpečného udělal vlk Šedivák? 

ÚKOL:

Najdi na této stránce těchto 6 předmětů, jejichž stíny jsou níže.

SITUACE:

Pepa hází šišky na vosí hnízdo? Proč je to nebezpečné? Jak bychom se měli chovat v blízkosti vosího hnízda?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky: 

Kam lezou Olík a Vilda? (Do jeskyně, kam je zákaz vstupu.)
Kočky sbírají borůvky a narazily na jedovaté vraní oko. Jak se od sebe borůvky a vraní oko liší? (Borůvky 
rostou ve větším počtu na keřích. Vraní oko je jedna bobule na rostlině, která má 4 listy.)
Jak daleko od rozcestníku je Dračí skála? (2 km.)
Jakou houbu našla Sofinka? (Muchomůrku červenou.)
Co nebezpečného udělal vlk Šedivák? (Odhodil nedopalek od cigarety do trávy. Může tím způsobit požár.)



Strana 9: KINO, VEČER DOMA

HLEDACÍ OTÁZKY:

Kdo prodává lístky do kina? 
Co dělají Bětuška a Aleš? 
Co se děje u slonů? 
Co dělají holubi Jana a Jenda? 
Co se podařilo strážmistru Fouskovi? 

ÚKOL:

Do říkanky z této stránky doplň správná slova z následujícího seznamu.

Hrdina, upírech, noc, kina, dech, pomoc.

MAMINKA ŠLA DO ………,
PEPA JE TEĎ ……………. .
HRŮZOU SE MU TAJÍ ….. 
U FILMU O …………. .
ZE SNA BUDE CELOU …… 
TÁTU VOLAT NA ……… .

SITUACE:

Sofinka se bojí tmy a přišla za maminkou do postele. Bojíš se v noci něčeho? Co děláš, aby to bylo lepší?

ŘEŠENÍ:

Hledací otázky: 

Kdo prodává lístky do kina? (Babička Radunka)
Co dělají Bětuška a Aleš? (Pouštějí si hudbu a tancují. Bětuška se převléká do maminčina oblečení.)
Co se děje u slonů? (Eda čte pod peřinou. Sofinka se bojí tmy a jde za maminkou. Táta se dívá na fotbal.)
Co dělají holubi Jana a Jenda? (Sedí na větvi a dívají se na film v letním kině.)
Co se podařilo strážmistru Fouskovi? (Dopadl vlka Šediváka.)

Úkol: 

MAMINKA ŠLA DO KINA,
PEPA JE TEĎ HRDINA.
HRŮZOU SE MU TAJÍ DECH.
U FILMU O UPÍRECH.
ZE SNA BUDE CELOU NOC
TÁTU VOLAT NA POMOC.
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