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Ahoj kluci a holky,
Jmenuji se Hubert a jak jste asi poznali, jsem myš. Vlastně,
aby nedošlo k nějaké mýlce, myšák. Kdysi jsem žil na
vesnici ve staré sýpce, ale teď se mám mnohem lépe.
Jednou v létě byl v naší vesnici na dovolené
stařičký pan profesor Houžvička. Pan profesor
je moc chytrý a vzdělaný pán a mě napadlo,
že by nebylo špatné, něco se od něj přiučit.
Domluvili jsme se hned. Já se mu starám
v jeho domě o knihovnu a pan profesor
se stará o mě. Myslím si ale, že moje práce
je o hodně těžší, protože knihovna pana
profesora je obrovská a já rozhodně
žádný obr nejsem.
Taky máte tak rádi knížky?
Dřív bych nikdy nevěřil, že při
procházkách stránkami se dá zažít
tolik dobrodružství a ještě se
můžete něco dozvědět.

Přidejte se ke mně a uvidíte sami!
Včera jsme měli s panem profesorem krušný
den. Do knihovny se zatoulala nějaká hloupá
a nevzdělaná myš, která vůbec neměla smysl
pro umění a okousala dvě police knih. Teda, nepřál
bych vám vidět ten mazec! Knížky, ale to vy jistě
dobře víte, se totiž nesmí ničit. Člověk, a myš
samozřejmě také, by se k nim měl chovat s úctou.
Pan profesor už mi dávno vysvětlil, co dá takovému
spisovateli práce, než knížka vznikne. Musí si
vymyslet hlavní postavy, dát dohromady příběh,
který samozřejmě musí být co nejzajímavější,
a ještě se domluvit s ilustrátorem, protože knížka
bez pěkných obrázků za moc
nestojí. A to už dneska
spisovatelé ťukají své myšlenky
do počítače, ale věděli jste,
že dřív se knížky psaly ručně
a ještě ke všemu husím brkem?

To musela být ale dřina!

Já bych knížku nikdy neponičil. Kdybych měl hlad,
zakousl bych se snad raději do vlastního ocásku
než do stránek knihy. Musím říct, že v tom jsme
s Houžvičkou zajedno.
Večer jsme se s panem profesorem snažili napravit
škody, které ta nevzdělankyně natropila, a pak jsme
si dlouho do noci povídali. Těmhle chvilkám, které
máme jeden pro druhého, říkáme černé hodinky.
Pan profesor se posadí do svého ušáku u kamen,
já se stočím do krabičky od sušenek vystlané starými
novinami a povídáme si. Někdy Houžvička vytáhne
ze své ohromné knihovny některou z knížek a čte mi.
Děti, to mi neuvěříte, jak já mám tyhle naše společné
chvilky rád. Vám určitě také rodiče četli, když jste byli
tak malí jako já, ale teď už to asi zvládáte sami.
Já se trochu stydím, protože přestože pan profesor
dělá, co umí, pořád se mi ještě pletou písmenka.
Moc se ale snažím a určitě to brzy zvládnu sám
tak dobře jako vy.

Zkuste schválně hádat, které příběhy mám nejraději.
No, je vidět, že jste chytré hlavy. Samozřejmě, je to
tak. Nejvíc si užívám, když mi pan profesor čte
příběhy, které prožili mí zvířecí kamarádi. Je sice
pravda, že když první knížkou, kterou mi četl, byl
Deník kocoura Modroočka, byl jsem zježený od
čumáčku až po špičku ocásku. Pak jsem ale musel
uznat, že Modroočko, přestože je to kocour, není jen
tak někdo. Na kočičáka vlastně docela ujde. Ptal jsem
se Houžvičky, jestli není nějaký deník myšáka, ale prý
ne. Kdybyste náhodou na nějakou takovou knížku
narazili, dejte mi vědět. Zatím to ale vypadá, že to
budu muset vzít do tlapek já sám.
No řekněte sami – Z deníku myšáka Huberta.

To by bylo něco!

Karlík se dostal do nejúžasnější továrny na světě – Wonkovy
továrny na čokoládu - spolu se čtyřmi dětmi: Augustem, Fialkou,
Verukou a Miky Telekukem. Pan Willy Wonka pro ně připravil
čarovná a podivuhodná překvapení…

karlík a továrna na cokoládu
Když se pan Wonka otočil a uviděl, co to August Gdoule tropí, úzkostlivě se rozkřičel:
„Ach ne, ne! Snažně tě prosím, nedělej to! Mé čokolády se lidské ruce nesmějí dotknout!“
„Auguste!“ volala paní Gdoulová. „Okamžitě běž od té řeky pryč!“
„To je strašná dobrota,“ řekl August, nedbaje maminky ani pana Wonky. „Páni, mít tady
tak kýbl, abych se mohl napít pořádně!“
„Auguste!“ křičel pan Wonka.
„Auguste!“ křičela paní Gdoulová.
„Auguste!“ křičel pan Gdoule.
Ale August byl ke všemu hluchý. Naslouchal jen žádostivému hlasu svého nenasytného
žaludku. Ležel na zemi jak široký, tak dlouhý, hlavu vystrčenou daleko nad řeku, a chlemstal
čokoládu jako pes. Náhle se ozvalo žbluňknutí a August Gdoule byl v řece. A v příštím
okamžení zmizel pod hnědou hladinou.
„Zmizel!“ vyjekla paní Gdoulová. „Určitě z něj bude nugát, já to dobře vím!“
Roald Dahl – Karlík a továrna na čokoládu
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Jaký byl August? Vybarvi rámečky s odpovídajícími vlastnostmi.

Spoj synonyma, zakroužkuj kostičku se slovem nespisovným,
podtrhni slovo hanlivé.
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Nejlahodnější Wonkova čokoláda na světě byla tak dobrá proto,
že byla našlehaná						
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1. kapalina, 2. zákusek, 3. cukrovinka, 4. vdolek, 5. tyčinka z lékořice, 6. bonbón na špejli
7. rosolovitá sladká hmota, 8. rozpuštěný cukr, 9. sladký nápoj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Zlatý kupón, který umožnil navštívit Wonkovu továrnu na čokoládu,
Karlík objevil ve své oblíbené čokoládě. Spoj správně slabiky a napiš
její název.
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Doplň slova z nabídky do mřížky a dozvíš se základní surovinu,
ze které se vyrábí čokoláda.
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NÁKYP, HOŘKÁ, MALINA, BUCHTA, MANDARINKA, MLÉČNÁ, BORŮVKA, BÁBOVKA, OŘÍŠKOVÁ
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1. Ovoce 2. Druh čokolády 3. Sladká jídla
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Máte rádi detektivní příběhy? Tak takhle to všechno začalo…

Záhada v obchodním dome
Velký obchodní dům spal. Jmenoval se Centrum a byl
to opravdu velkolepý obchodní dům. Teď ale dřímal v tiché
jarní noci. Spal Nábytek i Záclony. Pochrupovalo Železářství, Čokoláda a cukrovinky málem
chrápaly a Ložnímu prádlu se něco zdálo.
Noční hlídač Petrus Kristofferson obcházel s baterkou v ruce a s vlčákem Ludvíkem
ohromnou dvoranu nalevo od sebe, osvícenou několika slabými lampičkami, která vypadala
v tom temném přítmí skoro tajuplně.
Byly čtyři hodiny ráno, nejpustější doba z celého dne. Kristofferson byl nesmírně klidný
a spolehlivý hlídač. Pocházel z venkova. Dříve pracoval na velkém statku, ale ten zavřeli
a Kristofferson se dostal až do Stockholmu. Stal se nočním hlídačem, což bylo povolání,
na něž se výborně hodil, jelikož byl rozvážný a rozumný.
Jak teď kráčel ohromnou dvoranou směrem k Papírnictví, náhodou zvedl hlavu. V druhém
patře stál nějaký muž a opíral se o zábradlí. Jen tak tam stál. Pohlédl na Kristoffersona
a ten ve slabém světle uviděl, že cosi žvýká. Muž pomalu pohyboval ústy. Jakmile
se Kristofferson trochu vzchopil, zavolal:
„Hej, vy tam!“, až se kolem rozlehla ozvěna. Ludvík zavrčel. Spolehlivý Kristofferson
se rozběhl po schodech nahoru a ve druhém patře vypustil Ludvíka. Nestalo se však nic.
Muže nebylo nikde vidět a Ludvík nechytil žádnou stopu.
A to bylo právě zvláštní – že Ludvík nechytil žádnou stopu!
Åke Holmberg – Detektiv S. v obchodním domě
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Seřaď události a napiš
do rámečků správné pořadí.
Hlídač zahlédl muže.

I

Velký obchodní dům spal.

P

Ludvík nechytil žádnou stopu.

T

Hlídač se rozběhl.

R

Hlídač obcházel dvoranu.

O

Vypustil Ludvíka.

O

2

Doplň písmena do tabulky a v tajence
získáš jméno slavného detektiva:
1

2

3

4

5

6

22

Vyhledej v textu a označ ve
hvězdici, jaký byl noční hlídač.

3

Od vyznačeného startu pokračuj pouze po podstatných jménech
(jsou psána i pozadu). Správnou cestu vyznač žlutě a do tajenky
doplň písmena v pořadí podle cesty. Dozvíš se jméno vyšetřovatele
záhady z knížky.

23

Dávno a dávno se v nádherných městech plných paláců
objevilo děvčátko. Bylo samotné a opuštěné, přesto si
přálo bydlet samo ve starém amfiteátru. Jednou v poledne
přišlo několik mužů a žen a radili se, jak mu pomoci. Dohodli
se, že budou o děvčátko pečovat společně.

devcátko a ukradený cas
Lidé se hned dali do práce.
Nejdřív uklidili napůl zbořenou, z kamenů postavenou komůrku a všechno upravili tak
pěkně, jak to jenom šlo. Zedník holčičce postavil z velkých kamenů malá kamínka a přisadil
k nim rezavý komínek. Truhlář vzal prkna z beden a stloukl dvě židle a malý stolek. Nakonec
přinesly ženy starou železnou postel s kovovými ozdobami a ještě matraci, jenom malinko
natrženou, a k matraci dvě deky. Tak se komůrka ukrytá pod kamenným jevištěm změnila
v přívětivý pokojíček. Než zedník odešel, namaloval na zeď voňavou kytici květů, neboť měl
umělecké nadání. Namaloval i rám a nakreslil hřebíček, na kterém obraz visel.
Potom přišly děti a přinesly děvčátku, co si lidé mohli utrhnout od úst. Nikdo nepřišel
s prázdnou. Tak začalo přátelství malého děvčátka a lidí z blízkého okolí. Od toho dne se
malému děvčátku dařilo dobře. Ale také muži a ženy záhy poznali, že i na ně se usmálo
štěstí, a to o nic menší. Skoro pořád jsi mohl vidět, jak někdo sedí u holčičky a z celé duše
rozpráví. Uměla _ _ _ _ _ _ _ _ _ tak jako nikdo.
Michael Ende – Děvčátko a ukradený čas
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Vepiš do řetězovky slova zdrobnělá z textu podle nápovědy. Dozvíš
se jméno dívky.
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2

Vylušti, co uměla holčička, a doplň slovo do textu.

1. příprava

1.

2. ústa
3. bál
4. pohyboval se na lodi
5. vodní kolektivní sport
6. polykám nápoj
7. nečistota

P

8. část nohy
9. rybářské náčiní

3

Pozorně si přečti znovu text a nakresli podle popisu do rámečku
pokoj děvčátka.

4

Vylušti skrytá slova a dokresli je.

KAMARÁDSTVÍ
UPŘÍMNOST, SPOLEHLIVOST,
RADOST, HRANÍ, POMOC,
NASLOUCHÁNÍ

Synonymum ke slovu přátelství je
Přátelství znamená
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Děti mohou připravit svým rodičům nejedno překvapení.

hodinky
Když jsem se včera odpoledne vrátil ze školy, přišel listonoš
a přinesl mi balíček. Byl v něm dárek od babičky. Tedy
fantastický dárek – náramkové hodinky! Moje bábinka i moje nové hodinky jsou vážně
světový, kluci ve škole budou valit bulvy! Maminka mi ukázala, jak se hodinky nařizují
a připevnila mi je na zápěstí. Naštěstí se už v hodinkách dobře vyznám, ne jako vloni, když
jsem byl ještě malý, to bych se musel v jednom kuse ptát lidí, kolik hodin mám na
hodinkách, což by asi byla otrava. Na mých hodinkách je prima, že mají ještě jednu velkou
ručičku a ta utíká mnohem rychleji než ty druhé dvě, na kterých ani není vidět, že se hýbají.
Zeptal jsem se maminky, k čemu ta velká ručička je, a ona mi řekla, že je to moc praktické,
když se vaří vejce naměkko.
V 19 hod. 32 jsme si s maminkou sedli ke stolu, ale bohužel jsme neměli vajíčka naměkko.
Jedl jsem a pořád jsem se při tom díval na hodinky, až mi maminka musela říct, abych si
pospíšil, nebo mi vystydne polívka. Dojedl jsem dřív, než velká ručička oběhla třikrát kolem
dokola. V 19 hod. 51 přinesla maminka báječný pudink a v 19 hod. 58 jsme
se zvedli od stolu. Maminka mě nechala ještě chvíli hrát a já jsem celou tu dobu tiskl ucho
k hodinkám, abych slyšel, jak hodinky tikají a v 20 hod. 15 mě maminka poslala spát.
V 20 hod. 38 maminka zhasila světlo a ukázalo se něco úžasného. Čísla a ručičky na
hodinkách ve tmě svítily! I kdybych si chtěl uvařit vejce naměkko, nemusel bych rozsvěcet.
Probudil jsem se v 5 hod. 7 minut. Řekl jsem si, že bych mohl píchnout tatínkovi, on si totiž
často stěžuje, jak se jeho vedoucí zlobí, že chodí pozdě do kanceláře. Ještě chvilku jsem
počkal a v 5 hod. 12 jsem šel do ložnice a zavolal jsem: „Tatínku! Už je ráno! Přijdeš pozdě
do práce!“ Tatínek se lekl, maminka se taky probudila, najednou se posadila a opakovala:
„Co se děje? Co se děje?“
„To ty hodinky,“ řekl tatínek. „Zdá se, že už je ráno.“
„Ano,“ řekl jsem, „je pět hodin patnáct minut, jde na šestnáctou.“ Šel jsem si lehnout,
ale musel jsem se ještě třikrát vrátit, v 5 hod. 47, v 6 hod. 18 a v 7 hod. 02, než tatínek
s maminkou konečně vstali. Šli jsme snídat a tatínek volal na maminku: „Pospěš si trochu
s tou kávou, miláčku, přijdu pozdě do práce, už čekám pět minut.“
„Osm minut,“ opravil jsem ho a maminka se po mně divně podívala. Když nalévala kávu
do šálků, rozlila ji trochu na ubrus, tak se jí třásla ruka. Doufám, že není nemocná.
Po snídani jsem šel k Vendelínovi, to je jeden kluk, takový tlouštík, co se od rána do večera
bez přestání cpe. Vím, že vstává brzy, jelikož mu snídaně zabere spoustu času. Vendelín
přišel ven, jeden rohlík v puse a druhý v ruce.
„Mám hodinky! Jdou přesně, mají ručičku na vejce naměkko a v noci svítí,“ vysvětloval
jsem mu.
„A jaké jsou uvnitř?“ zeptal se Vendelín. To jsem nevěděl, podívat se dovnitř mě
nenapadlo. Dal jsem hodinky Vendelínovi a on je začal nožíkem páčit. Vystrkoval špičku
jazyka a pokoušel se hodinky otevřít. Měl jsem strach, aby mi je nerozbil. Chtěl jsem mu je
vytrhnout a hodinky spadly na zem přesně v 9 hod. 10. A bylo na nich pořád 9 hod. 10, když
jsem s brekem přišel domů. Hodinky nešly.
Když tatínek přišel domů, podala mu maminka hodinky. Tatínek kroutil šroubkem, podíval
se na maminku, potom znovu na hodinky, potom se podíval na mě a řekl mi: „Poslouchej,
Mikuláši, tyhle hodinky už nejdou spravit. Ale to vůbec nevadí, teď už se jim nemůže vůbec
nic stát a na tvé ruce budou vypadat stejně dobře jako předtím.“
Tvářil se tak spokojeně a maminka vypadala taky spokojeně, že mi nezbylo nic jiného než
být taky spokojený.
René Goscinny – Jean Jacques Sempé – Mikulášovy přestávky
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Co se v danou dobu přihodilo? Přiřaď příslušný čas k události
a k času na hodinách podtržením stejnou barvou.

maminka přinesla pudink

19:32
07:02

jedl jsem s maminkou polévku
20:38

rodiče vstali

šel jsem spát

05:12
09:10

19:51

probudil jsem se

hodinky spadly na zem a rozbily se

maminka zhasla

2

20:15

05:07

první buzení rodičů

Zakroužkuj písmena správných odpovědí.

1. Co jsou to bulvy?
a) Padající bludné balvany v horách.
b) Největší část očí kulovitého tvaru.
c) Děti, které bulí.
2. Co jsou náramkové hodinky?
a) Hodinky, které se nosí jako náramek na zápěstí ruky.
b) Hodinky, které se nosí na rameni v kapse.
c) Hodinky, které ukazují náramně správný čas.
3. Co znamená slovo páčit?
a) Když zvíře dává pac.
b) Slovo, které ve slovenštině znamená někomu se zalíbit.
c) Násilně otvírat páčidlem.

3

Rozlušti větu z textu a napiš ji na linku.

! TYSÍVIL MĚT EV KOCHÁNIDH AN RYČČKUI A LASÍČ
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Parta kluků byla za bouře a při ztroskotání výletní lodi vyvržena
na břeh pustého ostrova. Jejich školní výlet se tím protáhl na
dva roky, ale prázdniny to rozhodně nejsou. Děti ve věku od
osmi do dvanácti musí tvrdě dřít, aby útrapy nastražené
divokou přírodou přežily, a nakonec jsou nuceny podniknout
osudový boj se skupinou zločinců. Vítězství znamená život,
prohra smrt…
Román Dva roky prázdnin napsal francouzský spisovatel Jules
Verne již v roce 1888. Nedávno jej Ondřej Neff převyprávěl tak,
aby děj získal rytmus a spád, na jaké je dnešní čtenář zvyklý.

dva roky prázdnin
„Máš pravdu. Měli bychom se tu porozhlédnout. Třeba bychom se sem mohli přestěhovat.
Určitě tu míň fouká než u moře!“ hýřil návrhy Service.
„Ty máš zase rozumu,“ okřikl ho Doniphan, rozmrzelý, že se Service odvažuje dělat nějaké
návrhy a nečeká na něho, až s něčím takovým přijde sám.
„Pojďme tam,“ mávl Briant k jihu.
„Proč ne na sever?“ popuzoval ho Doniphan, už zase sebevědomý a útočný.
„Snáz se vrátíme domů,“ odpověděl Briant. „Horský hřeben k jihu klesá, kdežto k severu
stoupá. Až tak vysoko, kam jsem vylezl já, když jsem viděl vodu,“ nezapomněl připomenout,
že svůj díl pravdy také měl.
Proti tomu nenašel námitku ani Doniphan, a tak se malá výprava čtyř chlapců a jednoho
psa vydala k jihu. Po rovném břehu postupovali snadno, tady se nemuseli prodírat ani
prosekávat. Také Fan byl veselý a s radostí plašil hejna koroptví. Pochodovali až do večera.
Cestu jim zahradila řeka vytékající z jezera. Očividně tekla podél skalní stěny do moře, tedy
do míst, kde spočíval vrak jejich Chrta. Rozhodli se tu přenocovat. Našli si vhodné místo mezi
kořeny velkého buku a usnuli tak hluboce, že by je snad nevzbudila ani bouře schopná tak
velký strom vyvrátit.
První se probudil Briant a vzbudil i ostatní. Bylo sedm hodin. Zase bylo hezké počasí, svítilo
sluníčko a v jeho záři dobře viděli protější břeh řeky. Byl smutný, nehostinný. Uvědomili si,
že se dívají na východní okraj bažiny, která se táhne od pobřeží.
„Tady bychom se mohli usadit k přezimování,“ navrhl Doniphan. „Jen se podívejte, kolik
tu žije ptáků. Tady bych mohl Moka zásobovat zvěřinou, že by nevěděl, co uvařit dřív.“
„Nevypadá to tu špatně,“ připustil Briant. „Tahle skalní stěna,“ ukázal rukou, „nejspíš vede
až k moři.“
„To prozkoumáme,“ řekl Wilcox.
„Těžko říct, kam se řeka stočí,“ mínil Service. „Skoro se zdá, že se točí dokola.“
„A vytéká do pekla trychtýřem ve dně,“ ušklíbl se Doniphan.
„Vylezu na skálu a podívám se,“ navrhl Briant.
„Zase budeš mít nějaké vidiny jako posledně.“
„To nebyla vidina, to byla pravda.“
„Že jsi viděl moře a že jsme na ostrově.“
„Už toho mám fakt dost,“ křikl podrážděně Briant. „Buď toho necháš, nebo…“
„Nebo co?“ odpověděl Doniphan a dal najevo, že se nehodlá vyhnout rvačce.
„Podívejte se!“ začal na ně volat Wilcox a ukazoval někam stranou. U skalního výběžku byla
hráz z kamenů. „Tohle určitě nevzniklo samo od sebe…“ zašeptal stísněně Briant. „To určitě
ne,“ tentokrát s ním souhlasil Doniphan. „Podívej… trosky lodi.“ Mezi kameny ležely trosky
lodního trupu. Z jeho žebra ještě visel rezavý železný kruh. „Trosečník… jako jsme my…“ šeptal
Service. „Kde je?“ „Byl tu hodně dlouho před námi,“ usuzoval Wilcox. „Určitě je to hodně let.“
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„Kde je? Třeba se vrátil domů. Jako Robinson, když ho našli. Vidíte? Fan! Něco zvětřil,“ ukázal
Briant na psa. Pes vztyčil uši a začal nabírat stopu. „Vážně něco zvětřil,“ vykročil za ním
Doniphan. Pes se najednou napřímil, zalomil přední tlapu a pak tiše vyrazil vpřed. Utíkali
za ním. Dohonili ho, až když se zastavil před velikým bukem. Do kůry tam někdo vyryl:

FB 1807

Užasle hleděli na ten nápis. Je víc než padesát let starý. Co se tu stalo a kdo ho vyryl? Určitě
ne indiáni. Musel to být Evropan, nebo Američan, snad trosečník. Jenže kdyby se vrátil domů,
podal by o svém dobrodružství zprávu…
Jules Verne – Dva roky prázdnin
				

1

Jules Verne je považován za jednoho ze zakladatelů
tzv. B
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– B

literatury.
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Doplň vyřešením tohoto úkolu: Urči slovní druhy ve větě z ukázky.
Vyber jejich správná číselná označení a písmeno ze správného
rámečku napiš do mřížky v textu.
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a) Takové literatuře také říkáme (podtrhni správný výraz):
historická

populárně-naučná

vědecko-fantastická

fantasy

sociálně-vědecká
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Mach a Šebestová jsou kamarádi, kteří se díky kouzelnému
sluchátku dokážou dostat kamkoli. Tentokrát se rozhodli
pomoci spolužákovi Kropáčkovi s léčením angíny.
Ocitli se proto v jeho krku...

mach a sebestová
A Kropáček se najednou probudil, cítil, že se mu v krku cosi děje, a volal,
mami, mami, mě v tom krku škrábe víc než včera,
a paní Kropáčková spráskla ruce, a to nám ještě scházelo,
a volala telefonem okresní ústav národního zdraví,
pana doktora Nesvadbu, který řekl,
ale, ale, to je zlé, to je zlé, hned k vám jedu,
zatím chlapci uvařte čaj s citrónem.
Jenomže tohle neměl pan doktor říkat, protože jak se Kropáček napil čaje,
Mach s Šebestovou a Jonatánem byli v tu ráno mokří jako myši,
proud čaje je málem spláchl jako povodeň, drželi se Kropáčkových mandlí,
což nebylo zrovna jednoduché, protože mandle nemají žádná držátka,
zkrátka všichni tři se drželi jen taktak,
jenomže paní Kropáčková řekla Kropáčkovi,
co to děláš, napij se pořádně, takové cucání nemá smysl,
a Kropáček se napil pořádně a to byl konec,
Mach, Šebestová a Jonatán byli najednou titam.
Miloš Macourek – Mach a Šebestová

Kolik vět je ve druhém souvětí ukázky? Správnou odpověď ověř
vyluštěním přesmyčky se jménem Kropáčkovy nemoci.

1
a)

2

b)

14 kpchiřa

15 ngníaa

c)

12 ošeticevn

Kdo je Jonatán? Vypiš z prvního větného celku vlastní jména.
Urči jejich pád – vyber správnou možnost. Písmeno vybarvi.

Tajenka:

B

B

3. p. – L

1. p. – P

6. p. – H

1. p. – E

4. p. – O

2. p. – H

3. p. – D

6. p. – Ď

4. p. – S

B
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Víš, co je typické pro vyprávění Miloše Macourka? Škrtni slova, která
souvisí s léčením. Zbylá písmena vepiš do mřížky.
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Tajenka:
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Co nemají Kropáčkovy mandle? Z písmen v bublinách sestav slova.
Bublinu se správnou odpovědí vybarvi. Víš, podle kterého vzoru se
skloňují všechna tato slova? Seřaď je podle abecedy a v tomto pořadí
vepiš písmena v rámečcích do mřížky.
NVÁR
ATOK

ÁPTA
RKÁ

DET
SKÁA

S

Ě
Tajenka:
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Jednou jeden letec ztroskotá na poušti a snaží se opravit svůj letoun.
Náhle se objeví Malý princ a prosí ho, aby mu nakreslil beránka. Letec,
který neví, jak beránka nakreslit, to zkusí několikrát, ale kresby se
Malému princi nelíbí. Nakonec letec nakreslí bednu, ve které je prý
beránek. Malý princ, který v bedně beránka vidí, říká: „To je perfektní.“

malý princ
Dlouho to trvalo, než jsem pochopil, odkud přichází. Zdálo
se, jako by Malý princ, který se mě stále na něco vyptával, moje
otázky nikdy neslyšel. Všechno mi poznenáhlu objasnila jen
slova náhodně pronesená. Tak když poprvé spatřil mé letadlo, zeptal se mě:
„Co to je za věc?“
„To není věc. To létá. Je to letadlo... Moje letadlo.“
A byl jsem hrdý, že mohu říci, že létám. A tu zvolal:
„Jejda! Ty jsi spadl z nebe!“
„Ano,“ odpověděl jsem skromně.
„Jé, to je divné…“
A Malý princ se roztomile zasmál. To mě hrozně pohněvalo. Chci, aby se mé nehody braly
vážně. Potom dodal:
„Tak ty taky přicházíš z nebe! Z které jsi planety?“
Hned mi svitlo trochu světla do záhady jeho příchodu a rychle jsem se otázal:
„Ty tedy přicházíš z jiné planety?“
Neodpověděl mi. Zavrtěl mírně hlavou a stále se díval na mé letadlo:
„Pravda, na tomhle jsi nemohl přijít z moc velké dálky…“
A nadlouho se ponořil do snění.
Potom vyndal mého beránka z kapsy a zabral se do pozorování svého pokladu.
Dovedete si představit, jakou zvědavost ve mně probudila ta zmínka o jiných planetách.
Pokusil jsem se proto dovědět o tom více. „Odkud přicházíš, človíčku? Kde je to tvé doma?
Kam chceš odvést svého beránka?“
Na chvíli se zamyslil a pak odpověděl:
„Dobře že jsi mi dal tu bedýnku, v noci to bude jeho domeček…“
„Ovšem. A budeš-li hodný, dám ti také provázek, abys ho mohl ve dne přivázat. A kolík.“
Zdálo se, že tento návrh Malého prince zarazil. „Přivázat? To je ale divný nápad!“
„Víš, když ho neuvážeš, půjde, kam mu napadne, a ztratí se.“
A můj přítel se znovu zasmál:
„Kamkoli. Stále rovně…“
Tu Malý princ vážně poznamenal:
„To nevadí, u mne je to velice malé!“
A tak trochu teskně dodal:
„Když jde člověk stále rovně, daleko nedojde…“
Tak jsem se dověděl druhou velmi důležitou věc: že totiž planeta, odkud pochází, je sotva
větší než dům. To mě nemohlo příliš překvapit. Dobře jsem věděl, že kromě velkých planet,
jako jsou Země, Jupiter, Mars, Venuše, které dostaly jméno, existují ještě stovky jiných, které
jsou někdy tak malé, že dá hodně práce spatřit je aspoň dalekohledem. Když hvězdář
takovou planetu objeví, dá jí místo jména číslo. Nazve ji například asteroidem 3251. Mám
vážné důvody domnívat se, že planeta, odkud přišel Malý princ, je planetka B 612.
Antoine de Saint-Exupéry – Malý princ

76

1

V úvodu se píše o tom, že vypravěč ztroskotal na poušti. Jedná se
o skutečnou poušť. Z následujících názvů velkých světových pouští
vyber tu správnou podle čísla, které zjistíš takto: Sečti číselná
označení slovních druhů všech slov ve třetí větě ukázky a výsledek
vyděl osmi. Číslo, které ti vyjde, označuje správný název pouště,
kde vypravěč se svým letadlem ztroskotal.

1. PATAGONSKÁ POUŠŤ, 2. KARAKUM, 3. CHIHUAHUAN, 4. SAHARA, 5. KALAHARI, 6. GOBI,
7. KYZYLKUM, 8. TAKLAMAKAN

Napiš jména pouští seřazená podle abecedy:

2

Doplň text.

Antoin de Saint-Exupéry se zapojil do druhé světové války jako kapitán na letišti ve francouzském Toulouse. Vojenskými lékaři však nebyl uznán jako schopný válečných letů. O tuto
možnost však silně usiloval, až se mu povedlo prosadit a do bojů se aktivně zapojil. Byl jedním
z nejodvážnějších pilotů a bojoval vždy s velkým nasazením. Osudným se mu stal let z Korsiky
nad Francii, z kterého se již nevrátil. Stalo se tak 31. července 1944, ale trosky jeho letadla se
nalezly až v roce 2000 poblíž přístavu Marseille. Dodnes se přesně neví, ... zbytek textu zjistíš tak,
že ke každému z následujících slov najdeš jeho antonymum (slovo opačného významu) a doplníš
do mřížky písmenko, které u něj najdeš.
1. složité

zásadní P

komplikované D

jednoduché J

nepěkné R

2. objasnit

vysvětlit E

zamlžit A

nečíst I

sestřelit O

3. pohněvat

potěšit K

rozzlobit F

rozčílit H

smát se Z

4. nadlouho

hrozně B

docela N

někdy M

nakrátko Z

5. ztratit se

utéci U

objevit se E

držet se A

vyskočit Y

vesele M

všelijak T

podivně P

dobře J

rozesmátý Ž

smutný Š

ponížený Ř

sebevědomý Č

8. zvědavost

složitost U

nezájem E

všetečnost A

drzost O

9. daleko

pomalu P

rychle V

dlouho K

blízko L

6. teskně
7. hrdý

Tajenka:

1.
B

2.
B

3.
B

4.
B

77

5.
B

6.
B

7.
B

8.
B

9.
B

Tak co, kluci a holky?
Jak se vám líbilo naše putování? Doufám, že jsem byl dobrým
průvodcem, to víte, vybírat z tak velkého množství knížek ty
nejzajímavější byla docela fuška i pro takového odborníka, jako
jsem já. Musím se ale přiznat, že pan profesor Houžvička mě v tom
nenechal samotného a i on přiložil při vymýšlení úkolů pro vás ruku
k dílu. Nevydržel by stát jen tak bokem.
Velikou pochvalu si zasloužíte i vy. Dokázali jste se statečně
vypořádat se všemi úkoly a doufám, že vás jejich luštění bavilo stejně
jako mě jejich vymýšlení.
Za odvedenou práci vám uděluji Řád zlatého sýra a doufám,
že stále budete každý den poctivě číst, aby se z vás stali stejně chytří
a vzdělaní lidé, jako je můj pan profesor. A samozřejmě já!

Tlapku na to a zase někdy, s myším pozdravem
„sýru zdar“!

š
á
V

t
r
e
b
u
H
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