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Jan Karafiát
Autorem knihy Broučci je Jan Karafiát. Narodil se v Jimramově, v překrásném koutě Českomoravské vrchoviny. Kouzlo zdejší přírody
mistrně zachytil právě v Broučcích.

Brouček
Brouček poprvé letí
A tak se vracely a povídaly si, jaké má Brouček krásné světlo. Kmotřička myslela, že je krásně žluté jako zlato; mamince se zdálo víc do
běla, hodně jasné; Beruška tvrdila, že je do růžova; Janinka pak měla
za to, že je takové, jaké mívají broučci, když ponejprv letí, a že jen
aby Brouček poslouchal, že ona má strach, že poslouchat nebude. Maminka však myslela, i že snad bude, a kmotřička také, i že ano, a tak
už Janinka neříkala nic.

1.úkol: Kdo tě doprovázel na tvé první cestě do školy?

2.úkol: Napiš, jak ženy viděly Broučkovo světlo.
Postava z textu

Jaké bylo podle ní světlo?

3.úkol: Namaluj, jak si představuješ Broučkovo světlo ty.
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Beruška
Brouček na námluvách
Kmotříček ho viděl z okna a šel mu naproti. „Vítám tě, Broučku. Tak
pojď dál!“ A Brouček šel dál. „Já jsem si to rozmyslel, milý Broučku,
a když vidím, že toho lituješ a že už si přeješ poslouchat, já bych proti
tomu nic neměl, kdyby si tě Beruška vzala. Musíš se jí zeptat.“ – „A
kdepak je?“ – „Vaří v kuchyňce večeři.“ A tak šel Brouček za Beruškou do kuchyňky. Už ji dávno neviděl. Byla taková silná a krásná.
Stála u ohniště a vařila brambůrky – celá červená ažaž hořela, buď že
jí plamen do obličeje sálal, anebo že byla v rozpacích.

1.úkol: Jak Beruška vypadala? (Opiš jednu větu z textu.)

2.úkol: Která věta je asi pravdivá? Vybarvi ji.
Kmotříček

je Beruščin strýček.

Kmotříček je Beruščin pan učitel.
Kmotříček

je Beruščin tatínek.

Kmotříček

je Beruščin bratr.

3.úkol: Jaké jídlo Beruška vařila ?

4.úkol: Jaká jídla máš doma nejraději ty?

5.úkol: Namaluj Beruščinu svatbu.
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Kmotříček
Kmotříček ve velikém nebezpečí
Kmotříček se náramně lekl, ale honem se vzpamatoval, a frr na buk,
ale žluna hrr za ním. A tak kmotříček honem do skuliny, ale žluna zobákem hned za ním, a že byla díra malá, už ji zobákem tesala. Kmotříček se strachem třásl a vlasy mu vstávaly. – „Co by si kmotřička doma
počala, kdyby takhle!“ – a zalízal do skuliny dál a dál, ale žluna také
zobákem dál a dál, až už dál nemohla a kmotříčka nechala.

1.úkol: Jak se kmotříček bál? (Opiš jednu větu z textu.)

2.úkol: Kolikrát se v textu vyskytují tato slova?
slovo

kolikrát

slovo

kmotříček

zobák

žluna

frr

kolikrát

3.úkol: Jak se jmenoval pták, který pronásledoval kmotříčka?

4.úkol: Ve dvojicích pozorujte ptáky v areálu školy. Kolik jste jich zahlédli ?

5.úkol: Dokážeš napsat deset druhů ptáků?
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.

6.úkol: Kterého ptáčka máš nejraději?

