
1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.4.00/21.2939 

 

Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti 

 

 

Číslo přílohy: VY_12_INOVACE_ČjL 4/2 Mt 
 

 

Autor Mgr. Radek Machatý 

Datum 

vytvoření/ověření  

vzdělávacího materiálu 

12. 4. 2012/20. 4. 2012 

Ročník 4. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Český jazyk a literatura 

Tématický okruh/téma 
Vyhledávání podstatných informací z médií 

Metodický list/anotace 
Žák vyhledává informace z encyklopedií a odborných knih, pracuje 

s textem, hledá názvy knih v přesmyčkách, přemýšlí o kladných a záporných 

lidských vlastnostech, sebehodnocení. 

 

 

 



2 

 

Uctívači ginga se ohlašují 
Vont se probral ze vzpomínek na mrtvého kamaráda a začal mluvit: „ To je tak, podívejte se! 

Jistě jste už něco slyšeli o Uctívačích ginga. Je to velmi tajemný a záhadný spolek a nikdo 

tady ve Stínadlech pořádně neví, kdo ho vede. Jeho snahou je dostat do moci celá Stínadla. To 

se může stát ovšem jen tenkrát, když se někdo z nich stane Velkým Vontem.“ 

Proto se Uctívači ginga snaží ze všech sil získat pro sebe co nejvíc ulic, aby při volbách 

zvítězili. Nevíme zatím, kolik jich je, začali se svou činností teprve nedávno, zatímco takoví 

Dabinelovci už mají spoustu ulic. 

Uctívači ginga verbují své nové přívržence ve všech částech Stínadel, slibují hory doly – a už 

hodně Vontů jim na jejich sliby naletělo. Horlivě jim sami shánějí další členy a …“ 

Řinčivá rána a náhlá tma přerušily Vontův výklad. 

„ K zemi, rychle k zemi!“ vykřikl Vont, který stál až dosud mlčky poblíž dveří. V posledním 

záblesku žárovky Rychlé šípy ještě postřehly, jak se všichni Vontové vrhají k zemi a jak se 

z roztříštěného okénka sype sklo. Ocitly se na zemi skoro současně s Vonty. Pochopily hned, 

co se stalo. Do klubovny vletěl oknem kámen, který zasáhl žárovku. 

Klubovna utonula v naprosté temnotě. 

„Nevstávejte! Ležte tiše!“ zašeptal k Rychlým šípům nejstarší Vont. „Možná že přiletí ještě 

něco dalšího. Známe to už! Nutí nás tak k povolnosti. Uctívači ginga! Cháchá! Chtějí od nás 

dostat Hačiříkovo prohlášení. Myslí si, že z něj vyčtou něco o ježku v kleci. Chtějí se ježka 

zmocnit za každou cenu, aby získali Velké Vontství!“ 

Přitisknutí k podlaze leželi všichni několik minut. Na dvoře však bylo ticho a klid. 

Bezprostřední nebezpečí tedy zatím nehrozí. Opatrně se přemístili do rohu klubovny, kam 

žádný kámen nemohl zaletět, a zde povstali. 

„Musíme zůstat potmě!“ zašeptal zase Vont. „Nemáme novou žárovku – a i kdyby byla, 

nemůžeme rozsvítit, přivolali bychom tím možná další útok.“ 

Jarka rozsvítil baterku a v její ztlumené záři, sklopené k zemi, se objevil u stěny s vývěskami 

veliký kámen, na kterém se cosi bělalo. Mirek zakryl rukou téměř celou čočku baterky a také 

rozsvítil. 

Jeden z Vontů pro kámen došel. Na kameni byl přivázaný papírek, a když jej nejstarší z Vontů 

rozevřel, četl v něm namáhavě: 

„Dáváme vám lhůtu. Do tří dnů a do tří nocí vhodíte do otevřeného sklepního okénka v domě 

číslo 12 v Harfenické uličce Hačiříkovo doznání. Jinak vám samo nebe budiž milostivo! 

Uctívači ginga.“ 

 

…“Uctívači ginga mají zvláštní odznak!“ vysvětloval nejstarší Vont cestou. „Je to list 

vzácného stromu, který se jmenuje gingo. Ten roste jen v zahradě za dvorem, kde mají své 

sídlo. Oni té zahradě říkají svatyně. Nikdo tam kromě nejzasloužilejších Gingařů nemá 

přístup! Každý jejich přívrženec má takový list a jen podle toho se poznávají. Když některý 

Gingař potřebuje od někoho pomoc, ukáže mu svůj list, a jestliže ten oslovený má rovněž list 

ginga, hned ten první ví, že se na něj může spolehnout a že mu může svěřit to, co od něj 

potřebuje!“ 

„Tak už vím, co znamenalo, když jsme tu posledně potkali tři malé hochy, z nichž jeden 

naříkal, že ztratil gingo!“ řekl Jindra Hojer. „Ztratil tím vlastně svůj odznak! A to už jiný 
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nedostane?“ 

„Ne!“ odpověděl Vont. „List může dostat každý člen jenom jednou. Jinak by Uctívači ginga 

neměli přehled a dostali by se mezi ně třeba i zrádci.“ 

 

(Ukázka z knihy Jaroslava Foglara Stínadla se bouří) 

 

1. Najdi v encyklopediích nebo na internetu obrázek listu stromu ginga. Přidej o něm 

důležité a zajímavé informace: 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

 ______________________________ 

              ______________________________ 

 

 

2. Odpověz na otázky k textu. Odpovídej celou větou: 

Jak si říkala skupina chlapců, kteří přišli za Vonty do Stínadel? 

___________________________________________________________________________ 

Jaký vzkaz přiletěl s kamenem do klubovny? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co se rozbilo v klubovně hozeným kamenem? 

___________________________________________________________________________ 

Kde všichni chlapci povstali, když pominulo nebezpečí dalšího útoku? 

___________________________________________________________________________ 

Co měli Vontové vhodit do sklepního okénka a proč? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co přesně řekl Jindra Hojer? 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hledej v přesmyčkách sebrané spisy (názvy knih) Jaroslava Foglara: 

ŠIHO DO BŘÍBO KYŘE  ________________________________________ 

TACHA ZEJENÍR V TLINĚKO ________________________________________ 

JOB O VNÍPR STOMÍ  ________________________________________ 

CHASTR DAN ÍŘBOB UOKEŘ ________________________________________ 

ROBÁT YLŮMS   ________________________________________ 

NIKAKRO CENÉZTRA PYSTO ________________________________________ 

UOKJALV UOKCÁNUJ DOP ________________________________________ 

 

4. Najdi v textu a barevně zakroužkuj: 

zeleně – pět sloves 

modře – čtyři spojky 

žlutě – pět podstatných jmen 

červeně – pět přídavných jmen 

 

5. První odstavec vypravujte v budoucím čase. 

 

6. Jaroslav Foglar ve svých knihách vždy vyzdvihoval kladné vlastnosti a chování svých 

hrdinů (např. party Rychlých šípů). Jaké vlastnosti by měl mít správný kluk či holka? 

Do druhého sloupce napište ty záporné. Které vlastnosti ze jmenovaných máš ty? 

 

  KLADNÉ      ZÁPORNÉ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

___________________________________  __________________________________ 

 

7. Jak se dá vysvětlit věta „Jinak vám samo nebe budiž milostivo!“ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Použitá literatura: 

Foglar Jaroslav: Stínadla se bouří, Olympia, Praha 1992 
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Uctívači ginga se ohlašují – metodika a řešení: 

 

1. Popis: 

Jinan dvoulaločný, přestože na prvý pohled vypadá jako listnatý strom, náleží do třídy 

jehličnanů, jeho klínovité ploché listy s vějířovitou žilnatinou, rozdělené zářezem na dva 

laloky, mají ale fyziologicky blíže k jehličí. Jeho zvláštní řapíkaté listy vyrůstají ve svazečcích 

na silně zkrácených větvičkách. Olistění je považováno za přechodný typ mezi jehličnany a 

listnáči. Je to nahosemenná rostlina, nemá květy ani plody, vajíčka nejsou chráněna v květech 

a vyvíjející se semena v plodech. 

Je statný strom s kuželovitou až rozkladitou korunou, který dorůstá do výšky 30 až 40 metrů, 

jeho borka je šedá, ve stáří široce brázditá. Větve jsou téměř vodorovně odstálé. 

Text převzatý z http://cs.wikipedia.org/wiki/Gingo 

 

2. Odpověz na otázky k textu. Odpovídej celou větou: 

Jak si říkala skupina chlapců, kteří přišli za Vonty do Stínadel? 

Byli to Rychlé šípy. 

 

Jaký vzkaz přiletěl s kamenem do klubovny? 

„Dáváme vám lhůtu. Do tří dnů a do tří nocí vhodíte do otevřeného sklepního okénka 

v domě číslo 12 v Harfenické uličce Hačiříkovo doznání. Jinak vám samo nebe budiž 

milostivo! Uctívači ginga.“ 

 

Co se rozbilo v klubovně hozeným kamenem? 

Lampa a ještě okno klubovny. 

 

Kde všichni chlapci povstali, když pominulo nebezpečí dalšího útoku? 

Povstali v rohu klubovny. 

 

Co měli Vontové vhodit do sklepního okénka a proč? 

Měli tam vhodit Hačiříkovo doznání. 

 

Co přesně řekl Jindra Hojer? 

„Tak už vím, co znamenalo, když jsme tu posledně potkali tři malé hochy, z nichž jeden 

naříkal, že ztratil gingo!“ řekl Jindra Hojer. „Ztratil tím vlastně svůj odznak! A to už 

jiný nedostane?“ 

 

3. Přesmyčky: 

Hoši od bobří řeky, Chata v jezerní kotlině, Boj o první místo, Strach nad bobří řekou, Tábor 

smůly, Kronika ztracené stopy, Pod junáckou vlajkou 

 

4. – 7. úkol – individuální hodnocení 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Listnatý_strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Třída_(biologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehličnany
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vějíř
http://cs.wikipedia.org/wiki/Žilnatina_(botanika)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyziologie_rostlin
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jehličí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Řapík
http://cs.wikipedia.org/wiki/Listnatý_strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nahosemenné
http://cs.wikipedia.org/wiki/Květ
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plod
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vajíčko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Semeno
http://cs.wikipedia.org/wiki/Větev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gingo

