
Klicperovy pracovní listy

· ČTYŘLÍSTEK ·
1 · Vybarvi správně postavy ze Čtyřlístku

2 · Ve kterém městě Čtyřlístek bydlí?

A) V Žabovřeskách   C) V Třeskoprskách

B) V Postoloprtech   D) V Hlubočepech

3 · Pinďa je sportovec. Věnuje se:

A) Skoku do dálky   C) Plavání

B) Skoku o tyči    D) Běhu

4 · Která postava ze Čtyřlístku umí řídit auto?

________________________________

Bobík MyšpulínFifinka Pinďa

9 · Co umí Myšpulínovy vynálezy:

Mixle v pixle: ________________________________________________

Učostroj: ____________________________________________________

Antinosin: __________________________________________________

10 · Vymysli svůj vlastní vynález a namaluj ho. Popiš, co by uměl:

Ukuchti si palačinky. Čtyřlístek je má taky moc rád:
250 ml mléka  140 g mouky
2 vejce   olej na smažení
vanilkový cukr  špetka soli

+ marmeláda, tvaroh, nutela nebo ovoce k naplnění

Rozmíchej mléko s vejci, cukrem, špetkou soli a postupně vmíchej mouku.
Těsto nech 30 minut odpočívat.
Rozehřej pánev s malým množstvím oleje.
Opatrně lej trochu těsta a postupně smaž tenké palačinky.
Ty můžeš plnit náplněmi podle vlastní chuti, posypat moučkovým cukrem nebo kakaem.
Necháme na tobě, jestli budeš palačinky skládat na čtvrtiny, nebo z nich vytvoříš plněné roličky.



5 · Udělej si test. Kterému ze čtveřice jsi nejvíce podobný?

Bez čeho nemůžeš vydržet ani den?

A) Jídlo     C) Běhání

B) Úklid     D) Vynálezy

Jaké jídlo máš nejradši?

A) Maso     C) Sladkosti

B) Domácí dobroty   D) Sýr

Jaká vlastnost tě nejlépe vystihuje? 

A) Ničeho se nebojíš   C) Jsi neustále v pohybu

B) Rád se staráš o ostatní  D) Umíš se vždy správně rozhodnout

Jaká aktivita tě venku baví nejvíc?

A) Praní se    C) Cvičení

B) Zahradničení   D) Kutilství

Z čeho máš největší strach?

A) Z nedostatku   C) Z myší

B) Že něco neuděláš správně D) Že věci nefungují správně

VÝSLEDKY TESTU:

Máš-li 3 a více stejných odpovědí, jsi:

A – Bobík

Miluješ jídlo, ale kromě toho, že si ho rád vychutnáváš, tak ho potřebuješ na to, abys měl dostatek síly.
Jsi nebojácný a nebojíš se použít svaly a nepřítele zastrašit. Jediné, co ti dělá starost, je, že budeš mít málo jídla. 
Ale od toho máš Fifinku, aby se o tvůj žaludek správně postarala. 

B – Fifinka

Jsi jediná holka v partě, a tak máš na starosti nejen vaření, ale taky pečuješ o domácnost. Ale pozor, oboje 
tě baví a dělá ti to radost. Kromě pečení buchet a bábovky čas nejraději trávíš na zahradě, o kterou s láskou 
pečuješ. Největší radost ti dělá, když si zbytek party pochutnává na tvých dobrotách. 

C – Pinďa

Miluješ pohyb a nejraději čas trávíš venku. Sice máš strach, co tě tam potká, ale zase se tam nejlépe běhá
a dovádí, jsi neustále v pohybu a nevydržíš dlouho na jednom místě. Myši nejsou kámoši, ale zase jsi dost rychlý, 
abys jim utekl. Rád škádlíš Bobíka, ale máte se moc rádi. 

D – Myšpulín

Jsi vynálezce a vždy se snažíš všechno vyřešit pomocí rozumu. Umíš vždy zachovat chladnou hlavu a tvoje 
nápady umí zachránit nejen tebe, ale i kamarády. Máš bystrou mysl a z celé party jsi považován za nejchytřejšího. 
Tvé vynálezy se snaží být praktické a usnadňovat vám život. 

6 · Muzeum Čtyřlístku můžete najít:

A) V Prčicích   C) V Jičíně

B) V Doksech   D) V Mostě

7 · Jak se jmenuje herečka, která hraje v divadle Fifinku?

________________________________

8 · Autorem divadelního dobrodružství Čtyřlístku je:

A) Michal David  C) David Drábek

B) Darek Král   D) Petr Kolečko


