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Paní s dlouhým příjmením 
( podle časopisu Mateřídouška) 
 
Ověřeno dne 15. 11. 2011 
 
Čtenářské a informační dovednosti 
Eva Ždímalová  
2. r. 
30 minut 
Článek navazuje na báseň v čítance pro 2. ročník nakl. Nová 
škola – Jména.Procvičíme čtení a zároveň psaní jmen. 
 
1. Uč. článek přečte, povídá si s dětmi o příjmeních, společně si 

vysvětlíme zkratku ing. a slova štědrá, mazal, darebák. 
2. Rozdělíme jména na mužská a ženská, zapíšeme do dvou 

sloupců a každý očíslujeme podle abecedy.  
3. V první větě spočítáme slova a zapíšeme jejich počet. Celou 

větu rozdělíme na slabiky. Totéž uděláme s poslední větou. 
(Můžeme zadat jako domácí úkol.) 

4. Doma si žáci článek přečtou znovu. 
5. Zkusíme nakreslit člověka, ke kterému by se jeho příjmení 

přesně hodilo. Např. To je paní Bílá, pan Dlouhý, … 
6. Ve starém telefonním seznamu můžeme hledat zajímavá 

příjmení, např. podle zvířat, ptáků, věcí, … 
 
         Čas: 1 vyuč. hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Paní s dlouhým příjmením 
 
( Podle časopisu Mateřídouška ) 
 
Ve třetím patře našeho domu bydlí paní Mikuláštíková. Lidé jí říkají 
paní Mikulášková, protože se jim příjmení Mikuláštíková zdá dlouhé. 
Dokud byla mladší, každého opravovala, ale pak si zvykla. Když se 
paní Mikuláštíková podepíše celým jménem, spotřebuje na to 
jedenadvacet písmen. Jmenuje se totiž Eleonora. Eleonora 
Mikuláštíková. Na štítku zvonku u dveří má napsáno jenom E. 
Mikuláštíková, protože se tam víc nevejde. 
O poschodí níž bydlí pan Vlk. Tomu se na štítek vejde jméno i 
příjmení, a ještě na obou stranách zbude místo. 
Vedle pana Vlka bydlí Miška. Ing. Alois Miška. Pan inženýr Miška 
nemá na rozdíl od paní Mikuláštíkové nebo pana Vlka jméno moc 
dlouhé ani moc krátké. Zato pokaždé, když se představuje, musí dodat 
„ s měkkým i“. Každý si totiž vzpomene na myš a chystá se psát y 
tvrdé. 
S příjmením si někteří lidé užijí ažaž. Pan Malý je někdy velký, štědrá 
paní  se jmenuje Lakomá, krejčí se jmenuje Řezník a Zdeněk Truhlář 
je pekařem. Výborný malíř se může jmenovat Mazal a mazal Malíř. 
Z dívky jménem Černá se po svatbě někdy stane Bílá nebo Zelená a 
z Borůvkové Jahodová nebo Malinová. To by ještě šlo. Horší je, když 
někdo neumí vyslovit ř, a jmenuje se Jiří Říčan nebo Řehoř Řeřicha. 
Nakonec ovšem nejvíc záleží na tom, jestli člověk dělá svému jménu 
čest nebo ostudu. Darebáka nemá nikdo rád, i kdyby se jmenoval třeba 
Bezvadný. 
 
 
 
 



 
 
Pracovní list: 
Zapiš do každého sloupečku alespoň 6 příjmení a očísluj je 
podle abecedy. 
Příjmení mužů:                          Příjmení žen: 
                         
………………….                      …………………… 
 
………………….                      .………………….. 
 
………………….                      …………………… 
 
…………………..                      …..………………. 
 
…………………..                      …………………… 
 
…………………..                       …………………… 
 
…………………..                       ………………….. 
 
…………………..                       ………………….. 
 
První věta má … slov. Opiš ji a rozděl na slabiky. 
 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
Poslední věta má … slov. Také ji opiš a rozděl na slabiky. 
Vezmi si z ní poučení. 
 
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 



 
 


