
1.Doplň chybějící hlásky 

Kní__ky se stal__  m__mi nejmilejším__ přátel___ už v ra____ém dětství. Nejprve jsem  

ob ____voval obrázky v kní___kách pro nejmenší a naučil se ___pam___ti několik Hrubínov___ch 

básniček. Rád jsem sl___chával pohádky, které m__ předčítala babička a které jsem si pak od  

2. třídy mohl číst sám. Chvíl___ jsem byl Honzou, který svou b___strostí procházel všem___ 

nástraham____, hned zas neohroženým rytířem.  Dob___val jsem poklady, zab___jel jsem draky, 

abych osvobodil sl___čné princezny. Pohádkové b___tosti pak ustoupil____ do pozadí a na moji 

představ___vost  zaútočil____ indiáni v čele s V___nnetouem. Obdivoval jsem jejich statečnost, 

prožíval s nim___ dobrodružství___ a  v___ tězstv___ nad zákeřným___ nepřátel___.  

Knihy z___stal___  náplní m___ch volných chv__l dodnes. Moje zájm___ se budou asi m___nit, 

ale jsem si jistý, že knihy m___ budou provázet cel____  život. 

 

2. Zakroužkuj slova, která nejsou větným členem 

Když projížděl kolem, hvízdl a vyskočil. Má o něm dobré mínění a dal to i najevo. Děti, s vámi je 

ale trápení! Ať se nezapomeneš při přecházení cesty rozhlédnout. Podej mi chrániče nebo obvaz. 

Šel kolem mě a něco procedil mezi zuby. Šel tudy, měl dudy ani nezapískal, Ano, měla jsi pravdu, 

že nepřijdou. Ne, na školu jsme si ani nevzpomněli. Zjistil, že kromě nás tam nikdo není. 

 

3. Doplň i/í : 

proti naš___m zásadám, s vaš___m otcem,do naš___ch zahrad, před vaš___ garáží, o vaš___ch 

známých, pro vaš___ dobrou náladu, pod naš___m___ okny, pro vaš___ informaci, s vaš___m___ 

kamarády, přes naš___ vesnici, na vaš___ střeše, bez naš___ pomoci, za vaš___ dílnou 

 

4. Proveď rozbor vět. Urči základní skladební dvojici, rozvíjející větné členy, urči jejich druh. 

A. Komenský velmi vroucně miloval svoji rodnou zem. 

B. Při oteplení začaly ledy na řece praskat. 

C. Po návratu ze školy jsem si vypracovala písemné úkoly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. O jaký literární žánr se jedná? Jaký je rozdíl mezi ukázkami? Poznáš autora a dílo, ze 

kterého pochází 2. ukázka.  Znáš nějaké jeho další dílo pro děti? 

Bylo - nebylo: byl jednou jeden král, který se rád honil po lesích za zvěří. Jednou taky se 

pustil daleko za jelenem a zabloudil. Byl sám a sám, přišla noc a král byl rád, že našel na 

mýtině chalupu. Zůstával tam uhlíř. Král povídá, jestli by ho chtěl z lesa na cestu vyvést, že 

mu dobře zaplatí.  

 

Zatímco si to pihovatý Vincek drandil do Hořiček a do Úpice a do Kostelce pro doktory, 

seděl hronovský doktor u kouzelníka Magiáše a dával pozor, aby se mu neudusil. Aby jim líp 

uběhlo čekání, zapálil si viržinku a mlčky pokuřoval. 
 

6. Vysvětli pojem personifikace – 

                           metafora – 

                           hyperbola - 


