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Tak jsem zase o rok starší a nejspíše i chytřejší. Alespoň  
maminka mi to vždycky říká. Slavit narozeniny 1. září je  
celkem fajn. Všude je cítit slavnostní atmosféra, všichni  

učitelé se na vás celý den usmívají a mnoho úspěchů vám popřeje z rozhlasu  
dokonce i pan ředitel. Odpoledne se sejde doma celá rodina, všichni mi popřejí  

a já se raduji z dárků. Dnes to nebude jiné. Přijede babička z Jindřichova  
Hradce, kterou tak často nevidím.  

Běžím domů, co mi  
nohy stačí. Sotva odložím  

boty, už na mě povykuje moje malá sestřička: „Ájo, všechno nejlepší!“ V ruce  
žmoulá malý balíček a směje se od ucha k uchu. Je mi jasné, že to bude další  
malovaný kamínek, kterých už mám od Matyldy celou sbírku. „Děkuji, Matyldo,  
copak to je?“ Matylda se pořád řehní a čeká, až balíček rozbalím. „Jú, malovaný  

kamínek,“ dělám překvapenou, „ten je hezký, budu ho mít na  
stole jako těžítko.“ 
„Babička už je tady, sedí v obýváku,“ říká Matylda a jde  

do pokoje a vede mě s sebou za ruku. Spíš mě tedy táhne  
jako pytel brambor.

A zase do školy

Všichni jsme se těšili po prázdninách na své kamarády  
a byli jsme zvědaví, coby čerství třeťáci, co nového nás letos 
čeká. Ve třídě byla příjemná atmosféra a hodina uplynula jako 
voda. Je konec jediné dnešní hodiny. Rozloučili jsme se s naší 
paní učitelkou, která se s námi po prázdninách přivítala,  
a jdeme domů. Zítra už půjdeme do školy s aktovkami na 

zádech a začnou všední školní dny. Dneska si to ale užiji, 

mám přece narozeniny! 
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 „Ahoj babi, moc jsem se na tebe těšila.“
„Já taky, drahoušku, pojď sem. Přeji ti  

všechno nejlepší  
k tvým narozeninám.  
Tady máš dárek.“

Babička mi podává úhledně zabalený  
balíček a potutelně se usmívá. 

Ať je to Harry Potter, přeji si v duchu,  
když balíček rozbaluji, a už tuším,  

že je to kniha. 

Jú, je to ono! 

„Děkuji, babi. Moc jsem si tuhle knížku přála. Už se  
těším, až si ji přečtu.“ Běžím uklidit knížku do poličky  
k ostatním. Snědli jsme dort, rozbalila jsem další dárky  

a den utekl jako voda. Večer jsem si lehla do své postýlky  
a příjemně unavená jsem vzpomínala na dnešní krásný den. 

Druhý den se hned první hodinu ozval 
v rozhlase pan ředitel. Vyhlásil na tento 

školní rok novou soutěž ve sběru  
papíru.  Ve třídě se hned rozeběhla  

diskuse o tom, proč máme ten papír  
sbírat. 
„No to je snad jasný,“ ozval se jako  
první Jirka, „protože ze starýho  

papíru se dá udělat papír novej  
a nemusí se použít tolik dřeva  

ze stromů, to dá rozum.“
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Přečti si vzor. 

REFERÁT O KNIZE

Stručný obsah:

Hlavní postavy a jejich charakteristika:

Další postavy:

Harry Potter do svých 11 let vyrůstá u svých příbuzných, aniž by tušil, že je čaroděj. V den 
svých 11. narozenin dostane dopis z kouzelnické školy v Bradavicích, kam je pozván ke 
studiu čar a kouzel. Přijede pro něj Hagrid, který se stane také jeho dobrým přítelem.  
S ním a novými kamarády – Hermionou a Ronem – bojuje proti pánu zla – Voldemortovi, 
který se snaží ukrást elixír života – Kámen mudrců. 

Harry Potter Malý, statečný chlapec, čaroděj, kterému Voldemort zabil rodiče.
Dursleyovi  Strýc a teta H. Pottera, u kterých chlapec žil, neměli ho rádi.
Hermiona Grangerová  Chytrá a starostlivá kamarádka H. Pottera, miluje školu a učení.
Ron Weasley  Nejlepší kamarád H. Pottera, dobrosrdečný, i když je někdy ňouma.

Albus Brumbál  Mocný čaroděj, který je ředitelem kouzelnické školy v Bradavicích.
Rubeus Hagrid  Obr s velkým srdcem, je dobrým přítelem Harryho, Hermiony  
 a Rona.
Severus Snape  Čaroděj, profesor v Bradavicích, nemá rád Harryho Pottera.
Quirell  Čaroděj, profesor v Bradavicích, kterého ovládá lord Voldemort.
Voldemort  Pán zla, proti kterému bojuje Harry Potter a jeho přátelé.
Minerva McGonagallová Profesorka v Bradavicích, která je ředitelkou nebelvírské koleje. 

Název knihy:

Spisovatel:

Ilustrátor:

Nakladatelství:
název nakladatelství, rok a místo vydání

HARRY POTTER A KÁMEN MUDRCŮ 

JOANNE KATHLEEN ROWLINGOVÁ

Jim Kay

Praha: ALBATROS, 2000

Přeložil: Vladimír Medek 
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Čas a prostředí, ve kterém se děj odehrává:

Oblíbená pasáž:

současnost, minulost, budoucnost
skutečné prostředí, vymyšlené prostředí
Děj se odehrává ve Velké Británii v 90. letech 20. století, částečně ve světě lidí (mudlů)  
a částečně v kouzelnickém světě, o kterém lidé nevědí – v Bradavicích.

Přečti úryvek z knihy. 

Harry zavětřil a okamžitě ucítil odporný puch – něco 
mezi starými ponožkami a veřejným záchodkem, 
který nejspíš nikdy nikdo neuklízel. Pak už to i slyše-
li: tlumené vrčení a šouravé kroky obrovských nohou. 
Ron ukázal prstem – na konci chodby po levé straně 
se směrem k nim pohybovalo něco mohutného. Scho-
vali se ve stínu a dívali se na trolla, jak se vynořil 
v záblesku měsíčního svitu. Byl to strašlivý pohled! 
Troll – tak se totiž říká zlým obrům – byl dvanáct stop vysoký, kůži měl matně, žulově 
šedou, jeho veliké neohrabané tělo vypadalo skoro jako bludný balvan a nahoře na něm 
seděla malá lysá hlava, připomínající kokosový ořech. Měl krátké nohy, silné jako tři stromy 
dohromady, a ploská, rohovitá chodidla. Pach, který vydával, byl neuvěřitelný. V rukou 
držel veliký dřevěný kyj a vláčel ho po podlaze, tak dlouhé měl paže. Právě se zastavil 
u nějakých dveří a nahlédl dovnitř. Zastříhal dlouhýma ušima, jak se ve svém maličkém 
mozku rozhodoval, pak se ale pomalu nahrbil a vešel do místnosti. „Klíč je v zámku,“ za-
mumlal Harry. „Mohli bychom ho tam zamknout.“ „To je dobrý nápad,“ souhlasil Ron 
nervózně. Opatrně se blížili k otevřeným dveřím a modlili se, aby troll v tu chvíli nevyšel 
zase ven; oba dva měli sucho v krku. Pak už Harry jediným skokem vyrazil vpřed, uchopil 
klíč, přibouchl dveře a zamkl. „A je to!“ Naplněni pýchou nad svým vítězstvím se rozběhli 
zpátky, ale když dorazili na roh, zaslechli něco, při čem jim stydla krev v žilách – zděšený, 
ječivý výkřik – a vycházel z místnosti, kterou právě zamkli. „To snad ne,“ hlesl Ron, bledý 
jako Krvavý baron. „Vždyť to jsou dívčí záchody!“ zalapal po dechu Harry. „Hermiona!“ 
vyjekli svorně. Samozřejmě se jim ani trochu nechtělo, ale mohli dělat něco jiného? Otočili 
se jako na obrtlíku, tryskem vyrazili zpátky ke dveřím a kroutili klíčem, i když se s ním 
v tom zděšení museli pracně potýkat; konečně Harry dveře otevřel a vpadli dovnitř.  
Hermiona Grangerová se krčila u protější stěny a vypadalo to, že co nevidět omdlí. Troll  
se k ní valil a cestou srážel umyvadla. „Musíme ho nějak zmást!“ zazoufal si Harry; zvedl 
z podlahy kohoutek a vší silou jím mrštil proti zdi. Troll zůstal stát jen několik stop od 
Hermiony. Nemotorně se otočil a přihlouple mrkal, aby zjistil, co ten hluk způsobilo,  
a pak už jeho malá zlá očka objevila Harryho. Ještě chvilku váhal, vzápětí se však místo  
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B ouřka
Holky zavřely oči, ale v tu ránu je zase vytřeštily. Obloha se strašidelně rozsvítila a hned 
nato se ozvala rána. Obě najednou zapištěly.
„Klid,“ ozvalo se z druhého stanu, ve kterém spali kluci. „To je jenom bouřka!“
„Já se bojím,“ začala panikařit Lucka.
„Neboj, to přejde,“ chlácholila ji Venda, ale vůbec to nepomohlo. Lucka si obula boty 
a vyběhla ze stanu přímo do chaty. Zvládla to ještě před tím, než se spustil liják.
Maminku bouřka taky probudila. Vyběhla ven, aby děti vyhnala ze stanu do chaty.
„Ale my tu chceme zůstat,“ protestovali kluci. Venda ani ne, ta by byla raději v chatě, 
stejně jako Lucka.
„Až to přejde, můžete zpátky, ale teď, alou do chaty. Je to rozkaz!“ přikázala maminka po 
vojensku.
Oba kluci chtě nechtě přeběhli do chaty a Venda se schovala k mamince pod deštník. Když 
byli všichni pod střechou, mačkali se v podkrovním pokojíku u okna. Byl tam totiž skvělý 
výhled na blesky, které lítaly po obloze.
„Ty jo, ten byl!“ vykřikl vzrušeně Patrik.
„Fakt hustý!“ potvrdil Max.
Při každém úderu blesku holky vyděšeně nadskočily. Pak se najednou na obloze objevilo 
ještě něco jiného.
„Vidíte to? Co to je?“ vykřikla Venda.
„Co to je?“ přidal se vzrušeně Max. Z nebe padaly obrovské barevné svítící kameny.
„To budou asi meteority. Učili jsme se o nich ve škole,“ snažila se o vysvětlení Lucka.

Zuzana Pospíšilová – Vesmírné kameny

1. Kolik dětí vystupuje v příběhu? Zakroužkuj jejich jména v textu a vypiš  
je na řádek podle abecedy.

Hodina čtení se tentokrát líbila i Honzovi, který si vybral knížku „Vesmírné kameny“  
od Zuzany Pospíšilové. Zaujaly ho prý ilustrace ohnivých kamenů na obálce knihy a hned 
ho napadlo, že to bude nějaký napínavý tajemný příběh. Prosil paní učitelku, jestli si může 
vzít knihu domů a dočíst ji. Paní učitelka mu to dovolila a také ostatním řekla, že každý 
pátek si můžeme při hodině čtení číst svoji knihu, kterou máme rozečtenou, a že páteční 
hodiny budou probíhat podobně jako dnes. Honza byl nadšený a zapomněl, že vlastně 
čtení nemá vůbec rád.
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6. Piš antonyma (slova protikladná) k podtrženým slovům v textu.

2. Které z dětí stihlo utéct před deštěm do chaty, než se spustil liják?  

Podtrhni tuto část v textu vlnovkou.

3. Co znamená, když řekneme: 

5. Víš, co jsou to meteority? Jak podle tebe vypadají? Zakroužkuj správnou 
možnost.

v tu ránu po vojensku

4. Osnova příběhu se zpřeházela. Seřaď ji správně a písmena zapiš  
podle pořadí do tabulky.

a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

e) 5.

Děti pozorovaly z okna blesky.

Maminka vyběhla ven z chaty a vyhnala i ostatní děti ze stanu.

Hlasitá bouře vystrašila děti ve stanu.

Najednou začaly z nebe padat obrovské svítící kameny.

Lucka utekla před deštěm do chaty jako první.

a) b) c) 
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M alý princ
Liška se odmlčela a dlouho hleděla na malého prince.
 „Prosím tě… Ochoč si mě.“
„Já bych chtěl,“ odpověděl malý princ, „ale nemám moc času. 
Musím najít přátele a poznat spoustu věcí.“
„Známe jen věci, které jsme si ochočili. Lidé už nemají čas 
nic poznávat. Kupují od obchodníků hotové věci. Ale protože 
neexistuje obchod s přáteli, lidi už přátele nemají. Jestli chceš přítele, ochoč si mě.“
„Co mám udělat?“ řekl malý princ.
„Musíš být hodně trpělivý,“ odpověděla liška. „Nejdřív si jen tak sedneš do trávy kus  
ode mne. Budu tě poočku pozorovat a ty budeš mlčet. Jazyk je zdrojem nedorozumění.  
Ale každý den si můžeš přisednout blíž.“
Nazítří se malý princ vrátil. 
„Bylo by lepší, kdybys chodil vždycky ve stejnou hodinu,“ řekla liška. „Když například 
přijdeš ve čtyři hodiny odpoledne, už od tří začnu být šťastná. Jak bude hodina ubíhat, 
budu stále šťastnější. Ve čtyři hodiny už budu celá nesvá a znepokojená. Objevím cenu 
štěstí! Ale když budeš chodit kdykoliv, nebudu nikdy vědět, na kolik hodin si mám nasta-
vit srdce… Potřebuji rituály.“
„Co je to rituál?“
„To je taky zapomenutá věc,“ odpověděla liška. „Je to to, co jeden den odlišuje od druhého, 
hodinu od jiné hodiny. Mí lovci například také dodržují rituál. Ve čtvrtek chodí tančit 
s děvčaty z vesnice. Čtvrtek je tedy nádherný den! Chodím se procházet až do vinice. Kdy-
by lovci tančili kdykoliv, dny by se navzájem podobaly a já bych nikdy neměla prázdniny.“
A tak si malý princ ochočil lišku. A když se přiblížila hodina jeho odchodu:
„Ach,“ řekla liška, „budu plakat.“
„To je tvoje vina,“ řekl princ. „Nepřál jsem ti nic zlého, to ty jsi chtěla, abych si tě ochočil…“
„Jistě,“ řekla liška.
„Ale budeš plakat,“ řekl malý princ.
,,Jistě,“ řekla liška. 
„Ale tím nic nezískáš!“
„Získám,“ řekla liška. „Zbyde mi ta barva obilí.“
 

Další den jsem dostala ve škole z básničky jedničku. Radovat se mohl i Honza, také si 
známku vylepšil. Přišel se mi omluvit za to, že se mi posmíval. Už z nás jsou zase přátelé. 
Dneska jsme četli hezkou ukázku o jednom malém princi, který bydlel na planetě sotva 
větší než on sám a potřeboval přítele. 
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A tak se malý princ s liškou spřátelil. Každý den mu dovolila o trochu víc se přiblížit. 
Když nastal čas jeho odchodu, plakala. Ale obilí jí připomínalo malého prince, protože 
mělo stejnou barvu jako jeho zlaté vlasy. Při rozloučení mu řekla liška moudro: „Stáváš se 
navždy zodpovědným za to, cos k sobě __________________________ .“ (vylušti)

Antoine de Saint-Exupéry  – Malý princ, upraveno a zkráceno

8. Kdo radil...PROČ:

2. Chtěl/a by ses spřátelit s liškou jako malý princ?  
Musíš se rozhodnout, protože když se s liškou spřátelíš  
a připoutáš ji k sobě, budeš za ni odpovědný/á.

1. Vylušti křížovku a získáš chybějící slovo v textu. 

PRÁZDNINY

DO VINICE LIŠKA

NÁPOVĚDA: OCHOČIL

PŘÁTELE MALÝ PRINC

OBILÍ RITUÁL

PLAKAT

ANO NE

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

9.

1. Kdo si ochočil lišku?

2. Koho malý princ hledal?

3. Co lišce připomíná malého prince?

4. Co měla liška každý čtvrtek?

5. Kam liška ve čtvrtek 
chodila?

6. Co je taky 
zapomenutá 
věc?

7. Co bude dělat liška,  
až malý princ odejde?

8. Kdo radil malému princi, jak  
si má lišku ochočit?

9. Synonymum (slovo souznačné)  
z textu ke slovům zkrotil, ovládl.
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Lidožravý dům?
Uršula bydlela s rodiči na sídlišti na opačném 
konci města. Když členové klubu záhad 
dorazili ke světle zelenému domu a zazvoni-
li, bylo už 6:30. Dveře jim otevřela malá 
paní. Byla bledá a vypadala velice ustaraně. 
„Co si přejete?“ zeptala se tiše. „Ehm... my 
jsme Uršulini spolužáci a chtěli jsme se 
zeptat, jestli už se našla,“ řekla Vicky. Paní 
sklopila hlavu. „Ne, ještě ne,“ odpověděla 
tiše. „Ona… ona nám telefonovala. Už jsem vám to přece vyprávěla. Právě jsme byli ve 
vile Skřekov, ale nenašli jsme ji,“ vysvětlovala Vicky. „Kdo do vily vstoupí, více se nevrátí. 
Copak to nevíš, děvče?“ zeptala se Uršulina maminka. „My jsme jenom slyšeli, že když 
tam lidi zůstanou víc než 13 hodin, stanou se z nich příšery,“ ozval se Nick. Uršulině 
mamince se zkřivila tvář bolestí. „Naše ubohá Uršula! Jestli se nám dostane do rukou ten 
darebák, co ji tam vlákal, tak něco zažije!“ Její hlas zněl náhle rozzlobeně a výhružně. 
Jupiter zvedl v obraně ruce. „Proč se na nás tak díváte? My jsme to přece nebyli.“ Ženě 
poklesla ramena a trochu se zapotácela. „Běžte pryč! Nemá to smysl,“ řekla tiše a zavřela 
dveře. Když se vraceli ke kolům, zeptal se Nick opatrně: „Myslíte… myslíte, že existuje 
něco jako lidožravý dům? Nejde mi z hlavy ten strom s rozevřenou tlamou. Třeba Uršulu 
spolkl!“ Jupiter a Vicky už se chtěli hlasitě rozesmát, ale pak je smích přešel. Ve vile  
Skřekov bylo totiž možné úplně všechno. Možná doopravdy požírala lidi.

Thomas Brezina – Pomsta hraběte Gundolfa

1. Kdo hledal Uršulu? Podtrhni v textu.

2. Kde bydlela Uršula?  

3. Vyhledej a označ strašidelné věci v textu.

V Adélině knihovně mě zaujaly dvě detektivky od Thomase Breziny. První je s mojí  
oblíbenou superlupou, „Pomsta hraběte Gundolfa“. „Tak to si hlavně nečti před spaním, 
nebo neusneš! Je to dost strašidelné,“ řekla Adéla. „Ale přečetla jsem ji jedním dechem, 
tak byla napínavá.“
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4. Co se stalo?

Uršula hledala kamarády.

Uršula hledala maminku.  

Uršula se ztratila. 

a) 

b) 

c) 

5. Jak se jmenuje strašidelná vila?  

6. PRAVDA, NEBO LEŽ?
Přečti si postupně všechny věty tak, jak jdou za sebou. Pokud je věta  
pravdivá, zapiš písmeno, které je k ní přiřazeno, do tajenky. Pokud věta 
není pravdivá, nic si nezapisuj a pokračuj dál ve čtení další věty.

1. Uršula bydlela v rodinném 
domě na venkově.

2. Dům, kde bydlela Uršula,  
byl světle zelený.

3. Uršulu hledali členové klubu 
záhad.

4. S detektivy mluvil Uršulin 
tatínek.

5. Uršula detektivům telefonovala.
6. Detektivové hledali ve vile 

Skřítkov.
7. Když někdo zůstane víc než  

13 hodin ve vile, stane se z něj 
údajně příšera.

8. Jupiter říkal, že oni Uršulu  
do vily nevlákali.

9. Uršulina maminka byla rozzlo-
bená.

10. Jupiterovi nejde z hlavy strom 
s rozevřenou tlamou.

11. Nick se ptal, jestli existuje  
něco jako lidožravý dům.

12. Detektivové byli u Uršuly  
na kolech.

13. Detektivové přijeli k Uršulinu 
domu ve 12:30.

14. Detektivové jsou Uršulini 
spolužáci.

15. Ve vile Skřekov je údajně 
možné úplně všechno.

16. Uršulina maminka byla vysoká, 
usměvavá paní.

17. Detektivové se přišli zeptat, 
jestli už se Uršula našla.

18. Detektivové Uršulu nenašli.
19. Uršulina maminka pozvala 

detektivy dál.
20. Vila Skřekov údajně požírala 

lidi.

V tajence je ukryt název jedné detektivní knížky pro děti od Thomase Breziny.
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O´Bluda
Ten novej učitel je vážně divnej!
Když Čenda s Pavlem, Markétou a Vojtou dostanou nového 
učitele, rodilého mluvčího angličtiny, usoudí, že jeho neobvyk-
lý zjev je jen kulturní rozdíl. Když ale postupně zjistí, že učitel 
dělá chyby v angličtině, začnou tušit, že s tímhle chlapíkem 
není něco v pořádku. Což jim samozřejmě nikdo z dospělých 
neuvěří. Naopak. Namísto rodičovského pochopení si děti 
vyslechnou jen jízlivé poznámky, že jsou líní učit se slovíčka! 
Takže jim nezbývá, než pátrat na vlastní pěst.
Takže – co je vlastně zač ten učitel?
Vojta se hned příští hodinu konverzace O´Bludy přátelsky zeptal,  jak že se jmenuje jeho 
rodné město. O´Bluda nezaváhal ani okamžik. „Dublin.“
„Dublin?“ Vojta překvapením otevřel pusu. I já jsem musel vypadat dost vyjeveně, ale 
alespoň jsem se přitom snažil zírat z okna. Hlavně nenápadně, říkal jsem si. 
„Yes, Vojta. Baile Átha Cliath in Irish. Dublin is the English name of my hometown.“
Naštěstí Vojta usoudil, že raději nebude O´Bludu dráždit tím, že by mu připomínal, jak 
nám v září tvrdil, že pochází z docela jiného místa. To by byla hloupá taktika. Takže se jen 
mírně přiblble usmál a přikývl, aby to vypadalo, že to O´Bludovi sežral i s navijákem. Teď 
už bylo naprosto jasný, že O´Bluda kecá. A ještě k tomu si ty svoje lži ani sám nepamatuje. 
„Hele, tohle ale musí být podezřelé i ostatním,“ uvažovala Markéta cestou ze školy. „Když 
se takhle plete… Určitě se občas prokecne, i když mluví s někým jiným. On na to brzo 
dojede.“ 
„No jo…“ souhlasil jsem. „Ale co s tím?“
„Je to prostě divný,“ konstatoval Vojta. 

Paní učitelka nám oznámila, že budeme mít na angličtinu nového pana učitele. Je to rodilý 
mluvčí, což znamená, že jeho rodným jazykem je angličtina. Už se na angličtinu moc 
těšíme. Hlavou nám probleskávají otázky, jestli bude mluvit česky, jestli mu budeme  
vůbec rozumět a jestli jeho hodiny nebudou nudné. 
„Tak Angličan? To jsem zvědavý, co nám bude vyprávět o Londýně. Tam jsem byl,“  
nechal se slyšet Honza. 
„Hlavně aby nebyl divnej jako O´Bluda,“ na to Pavel a začal se smát. Narážel na knížku, 
o které měl referát: dobrodružný detektivní příběh čtyř obyčejných školáků z malého 
českého města plný napětí, záhad a také humoru. 
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8. Kdo radil...PROČ:

5. Chatuješ někdy s cizími lidmi na internetu?

4. Najdi a označ v textu část, v níž děti přemýšlejí o tom, proč má možná 
učitel falešnou identitu.

ANO NE

„Moc divný. Vsadím se, že tenhle chlápek se za opravdovýho O´Mahonyho jenom vydává. 
Ale proč to zatraceně dělá?“ uvažoval Pavel. „Má falešnou identitu. Třeba se potřebuje 
skrývat. Před někým, co já vím, třeba před mafií. Nebo utekl z vězení,“ napadlo mě.

Daniela Krolupperová – O‘Bluda

2. Vypiš jména čtyř hlavních hrdinů. 

3. Co je to falešná identita?

1. Nakresli podle popisu, jak asi nový učitel angličtiny vypadal.

Paul O´Mahony, ve škole dlouho očekávaný rodilý mluvčí 
anglického jazyka, se nedal přehlédnout. U starších osob 
budil zděšení. Vlasů měl tolik, že člověku dalo dost práce 
objevit mezi nimi obličej. V levém uchu mu visela obrovská 
kovová náušnice. Při pohledu na ni by bledli závistí i piráti 
z Karibiku. Na pravé ruce měl masivní kovový prsten. 
Oblečený byl jako člověk, který získává šaty výhradně tak, 
že je dědí po starším bráchovi – klaunovi.

Daniela Krolupperová – O‘Bluda

Použij tyto barvy:

RED BLUE GREEN BLACK YELLOW PURPLE BROWN
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S onet k poctě hlásky Ř
Bratříčci z říše řek a říček, 
řeřich a netřesků a bříz, 
kde kořenářky věří na řebříček, 
kde vášně vřou a řeč má říz,

kde řimbabové v říji hýří 
a lid se koří hoře Říp, 
kde z přísné pravdy zbude kouř a chmýří, 
a přesto věříš: Bude líp,

vy, mořeplavci českých moří, 
přestaňte myslet na příkoří – 
ať řvou lvi, heraldická zvěř, 
ať bouře hřmí a víří peří 
na počest moudrých předků, kteří 
stvořili pro nás božské Ř! 

Jiří Žáček – Sonet k poctě hlásky Ř

VÍŠ, CO JE SONET?
✓ Jedná se o označení básnického literárního útvaru; forma užívaná  

v lyrické poezii.
 LYRIKA - rýmuje se, ale nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady,  

dojmy, myšlenky
✓ Pojem sonet pochází pravděpodobně z italštiny. 
✓ Sonet je známý již od 13. století.
✓ Sonet se skládá ze 14 veršů. 

„Já myslím, že ten Angličan bude mít největší problém s hláskou ř. To je prostě naše rarita. 
Žádný cizinec se ji pořádně nenaučí,“ řekl Jirka. „Dokonce i některý český děti to neuměj. 
I já jsem musel chodit na logopedii, abych neříkal Jiží ale Jiří. „Třeba na logopedii chodil  
i Jiří Žáček, když napsal dokonce sonet oslavující hlásku ř,“ smál se Jirka.
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A braka dabraka
Abraka dabraka, 
čáry máry, 
kolesa od lesa, 
brundibáry, 
člobrdo natvrdo, 
hrnky brnk, 
kocour je v roští, 
vrabec frnk, 
bambala papala, 
Čimboraso, 
slanina z komína, 
jáhly, maso, 

mudr a judr 
z říše plyše: 
už ať se mi úkol píše! 
Ať se mi píše sám od sebe! 
Abraka čabraka, 
do nebe, 
v kalibru za libru 
olovo: vesele, skřítkové do toho! 
Do rána nepřibyl 
řádek ani. 
Mizerné Kubovo 
čarování!

Josef Kainar – Nevídáno neslýcháno 

1. Kolik veršů má „Sonet k poctě hlásky Ř“?

1. Znáš nějakou knihu se zaklínadly?

2. Znáš nějaké zaklínadlo z knihy nebo z filmu?

2. Podtrhni v básni stejnými pastelkami slova, která se rýmují. 

3. Vypiš z básně rýmy k daným slovům:

bříz – hýří –

Říp – peří –
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D    vojitá porce štěstí
„Pavla chce zachránit tu Bergerovu starou herku,“ 
prozradil Prokop bez uzardění. „Chce pro něj uspo-
řádat závody.“
„Závody? Snad ne s Perlou a Princem?“ zeptal se 
tatínek polekaně.
Dívky se rozhihňaly a Pavle došla trpělivost.
„A to má toho koně jen tak nechat zabít?“ vybuchla 
a vyskočila, jako kdyby si sedla na připínáček.
„Ne, to ne,“ ozvalo se nečekaně za nimi. Všichni se 
otočili. Uviděli Annu, která se nepozorovaně obje-
vila v kuchyni. „Nesmíme dovolit, aby pan Berger dal toho koně utratit. Můžeme mu 
pomoct! Uspořádáme benefiční vystoupení.“
Spiklenecky mrkla na Pavlu a Romana s Kamilou si začaly tajnůstkářsky šuškat.
„To mě podrž,“ okomentoval to Prokop neomaleně a zaťukal si ukazováčkem na čelo. 
Pavla se však nenechala vyvést z míry. 
„Zorganizujeme slavnost,“ oznámila vítězoslavně. „Ještě tuhle sobotu, u nás. Výtěžek 
připadne útulku pro přestárlé koně, aby se tam mohla přestěhovat kobylka pana Bergera.“
Dívky si přestaly špitat a dědeček Max si zamyšleně nakrucoval kníry. Pavla z něj nespou-
štěla oči. Bude stát při ní, nebo ne? Na tom teď záviselo všechno. Když se mu konečně 
roztáhla ústa v širokém úsměvu, Pavla vydechla úlevou. Všechno dobře dopadne. Když se 
děda takhle usmívá, je to vždycky dobré znamení. 

Christina Koenigová – Ráj poníků

1. Podtrhni červeně v textu všechny postavy.

2. Podtrhni modře jména koní.

Kdybych měla jet někam takhle daleko jako Mirek, jela bych nejraději na koni nebo na 
poníkovi. To by bylo úžasné! Koně jsou moc prima. Někdy s rodiči zajedeme na statek, 
kde koně mají, a tam se vždycky alespoň chvilku povozím. Mám také ráda knížky o ko-
ních. Naposledy jsem četla „Ráj poníků“. Bylo to i docela napínavé. Jeden sedlák chce dát 
utratit přestárlou kobylku. Tomu se snaží zabránit hlavní hrdinka Pavla a děti z jezdeckého 
kroužku. 
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3. Jak chce Pavla zachránit Bergerovu kobylu? Vyhledej informaci v textu  
a podtrhni ji vlnovkou. 

4. Jak bys pojmenoval/a svého koně, kdybys ho měl/a? 

6. Věty se promíchaly. Zkus jednotlivé věty rozpoznat a barevně je zvýrazni. 
Zapiš věty ve správném pořadí.  

8. Kdo radil...PROČ:

5. Pomohl/a bys Pavle zachránit přestárlého koně? ANO NE

Pavla Výtěžek slavnost. se přestěhuje

Do útulku chce starou ze slavnosti

pro koně koně. kobyla kobylu.

útulku pro zachránit připadne uspořádá

Bergerovu Pavla pana Bergera. přestárlé
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Vybarvuj postupně políčka stromu podle toho, kterou ukázku jste četli. Pro vybarvení  
si zvol svou oblíbenou barvu u ukázek textů, které se ti nejvíce líbily. Políčka pro ukázky, 
které tě moc neoslovily, vybarvi šedou barvou. V každém políčku je malý obrázek nebo 
slovo/a – nápověda – např. – úryvek Babička – slova babička, Barunka. Do políček  
můžeš napsat také hlavní postavu příběhu, pokud tam už není, nebo nějakou jinou  
svou poznámku.

Z ávěrečné hodnocení

 1. Babička
 2. O nevyřáděném dědečkovi
 3. Bouřka
 4. O lišce a čápu
 5. Ukolébavka
 6. Malý princ 
 7. O Horymírovi 
 8. Pes hledá člověka 
 9. To je cirkus 
 10. Mise
 11. Honza a vrba
 12. Lidožravý dům?
 13. Čarodějova věž
 14. Velikonoční vejce
 15. Babička drsňačka
 16. Příšerná teta
 17. Zamnout a očichat
 18. Matylda
 19. Rodina Vraniboudova
 20. O‘Bluda
 21. Sonet k poctě hlásky Ř
 22. Abraka dabraka

 23. Babička, Kuře a Drnditonda
 24. O peřině a polštáři
 25. Strýčkova paruka 
 26. Zpívající kuchyň 
 27. Jak Špunt vypátral zloděje
 28. Dortouni útočí 
 29. Den druhý 
 30. Dvojitá porce štěstí
 31. Anička a její kamarádky
 32. Lotta z Rošťácké uličky
 33. Babička na inzerát 
 34. Školník Kulda je jednička 
 35. Svatý Valentýn 
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vrba vrba 

Horymír,  Horymír,  
Vyšehrad, ŠemíkVyšehrad, Šemík

dvojčata, tmadvojčata, tma

Erik, věžErik, věž

Pražák, PrahaPražák, Praha

babička, Barunkababička, Barunka

pan Augustpan August

učitel, identitaučitel, identita

krádež, pes Špuntkrádež, pes Špunt

lyže, dědeček, lyže, dědeček, 
notebooknotebook

lama, cirkuslama, cirkus

hláska Ř, sonethláska Ř, sonet

drsňačka,  drsňačka,  
diamantydiamanty

létající dorty, útoklétající dorty, útok

svítící kameny, svítící kameny, 
bouřkabouřka

Květa, návštěvaKvěta, návštěva

salámová chřipkasalámová chřipka

Alberta, blechyAlberta, blechy

cesta, pod širákemcesta, pod širákem

čápčáp

čáry máry, abraka čáry máry, abraka 
dabrakadabraka

polštář, peřinapolštář, peřina

bezdomovec, bezdomovec, 
ChloeChloe

záchrana koně, záchrana koně, 
slavnostslavnost

Nic, CokoliNic, Cokoli

Lotta, zubařLotta, zubař

lidožravý dům,  lidožravý dům,  
UršulaUršula

babička, inzerátbabička, inzerát

paruka,  paruka,  
strýček z Amerikystrýček z Ameriky

chňapka, Vrabec, chňapka, Vrabec, 
KludskýKludský

Matylda, knihyMatylda, knihy

valentýnky, valentýnky, 
večírekvečírek

Anička, babička,  Anička, babička,  
PajdaPajda

princ, liškaprinc, liška

MikulášMikuláš
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5 kg

5 kg5 kg

5 kg
3 kg

3 kg

3 kg

3 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

Rok uběhl jako voda a soutěž ve sběru papíru vyvrcholila. Paní učitelky  
spočítaly, kolik kilogramů starého papíru třídy přinesly. Přišel den D  
a z rozhlasu se ozval hlas pana ředitele. 
„Milé děti, protože jste pilně sbíraly celý rok starý papír, každá třída dostane 
příspěvek na školní výlet podle toho, kolik papíru nasbírala. Na prvním místě  
ve sběru je 3.A!“

„Jupíííí!“ zvolala celá třída  
jednohlasně. „Vyhráli jsme!“

Paní učitelka se usmívala a řekla nám, že 
z nás má velikou radost a je na nás pyšná. 

My jsme se všichni křenili od ucha  
k uchu a už jsme se viděli na výletě do 
Prahy. Letošní rok se opravdu vydařil!

KRÁSNÉ 
PRÁZDNINY!

10 kg
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Schválilo MŠMT čj. MSMT-19202/2017 dne 20. října 2017 k zařazení 
do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic 

pro vzdělávací obor Český jazyk a literatura, 1. - 5. ročník, s dobou platnosti šest let.
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• Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy s dlouholetou 
    praxí na 1. stupni ZŠ.
• Obsahuje pečlivě vybrané literární úryvky, které děti jistě zaujmou i poučí.
• Délka ukázek a jejich náročnost zohledňuje věk dětí.
• Publikace je doprovázena ústředním příběhem s ekologickým přesahem.
• Učebnice podporuje rozvoj dítěte, vybízí ke zvídavosti a podněcuje zájem 
    o čtení a literaturu.
• Prostřednictvím kreativních a hravých úloh učí práci s textem a procvičuje 
    logické myšlení.
• Cvičení jsou různorodá a neopakují se.
• Publikace obsahuje mnoho fotografií a ilustrací, dává ale také prostor k tomu, 
    aby si ji děti ilustrovaly samy.
• Na konci učebnice mají čtenáři možnost provést vlastní hodnocení přečtených 
    ukázek.

Hravá čítanka je vytvořena v souladu s rámcovým vzdělávacím programem.
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