
Milé děti,

pracovní listy, které právě držíte v rukou, jsou doplňkem knihy Největší nemehlo pod sluncem. 
Napsala ji Petra Štarková a ilustrovala Michaela Večerková. Navazují na příběh hlavní hrdinky 
knížky – Báry a její rodiny. Můžete se z nich dozvědět něco nového nebo zjistit, jak dobře 
si pamatujete, co jste v knížce četli. S  těmito listy můžete pracovat buď samostatně, doma 
s rodiči, nebo společně ve škole. Ať se vám pracovní listy i kniha líbí!
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about:blank

Báru trápí její nemotornost. Často se jí nedaří dělat věci tak, jak by si přála, je pro ni náročné naučit 
se různé sporty nebo nové dovednosti. A neustále se jí dějí různé nehody způsobené tím, že ji její 
ruce a nohy tak docela neposlouchají. Vybarvi obrázky znázorňující situace, za které nikdo nemůže – 
nedělá je schválně. Bez vybarvení nechej ty výjevy, na kterých někdo zlobí – takže problémy způsobuje 
úmyslně, dělá je naschvál. 
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Báře dlouho trvá, než se naučí nějaké nové dovednosti. Proto se trápí tím, že neumí spoustu věcí tak 
dobře jako jiné děti. Vzpomeneš si, co Bára v knížce zatím neumí, avšak její spolužačky ano? 

Označ křížkem (x) ty aktivity, které se Bára teprve musí naučit. Políčka u aktivit, které Bára již umí 
nebo se o nich v knize nemluví, nech volná.

Jezdit na koloběžce

Jezdit na kole

Obsluhovat herní konzoli na playstationu

Hezky kreslit

Slepit řetěz z proužků papíru

Stříhat rovně

Navlékat korálky

Udělat kotrmelec

Uháčkovat náramek

Plavat

Řešení: jezdit na kole, obsluhovat herní konzoli, hezky kreslit,  stříhat rovně, navlékat korálky, plavat
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Bára přijíždí na prázdniny k dědečkovi. Dědeček už je starý, a proto potřebuje s některými věcmi pomoci. 
Napiš alespoň tři věci, se kterými Bára v knížce dědečkovi pomáhá. Pak jednu vyber a namaluj ji. 

Řešení: např. krmit slepice, ohřát mléko v mikrovlnce, zalévat jahody, trhat jahody, vyprat prádlo, věšet prádlo atd.
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Jaká zvířata má doma dědeček? Vyber a vybarvi ta správná, ostatní nechej 
nevybarvená. 

Řešení: včely, želva, slepice
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Bářin bratr Jožka má zajímavý koníček – filmování. Z namalovaných 
předmětů vyber a zakroužkuj zeleně ty, které patří do vybavení amatérského 
filmaře – tedy slouží přímo k natáčení. Oranžovou barvou zakroužkuj 
předměty, kterými se sice nenatáčí, ale mohou sloužit při filmování jako 
rekvizity*. 

*Rekvizita je předmět, který používá herec při hraní, aby vše vypadalo jako v běžném životě.
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Bára má ve svém životě jednu nevýhodu – nešikovnost. Má ale i spoustu 
dobrých vlastností. Dokážeš některé vyjmenovat? V osmisměrce se nachází 
osm z nich. Zkus některé nebo všechny najít.

Řešení: citlivá, chytrá, kamarádská, mírná, ochotná, pracovitá, vnímavá, vynalézavá
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U dědečka je spousta práce, na kterou dědeček někdy sám nestačí. Vzpomeneš 
si, s čím vším mu Bára pomáhá? S čím pomáháš svým prarodičům ty?

 Řešení: např. mytí nádobí, vynášení koše, zalévání jahod, praní prádla, žehlení, stlaní postele, velký nákup, luxování, vaření,vaření, ...
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Bářin dědeček chová včely, které sbírají pyl na květinách na jeho zahradě  
a nosí jej do úlu. Pomůžeš včelkám najít cestu do správného úlu?


