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Úkol 1: Do vět vyber vhodná slova tak, abys vytvořil/a s mysluplný text. 

 

Dobrý skutek 

 

Katka a Zuzka byly velmi ____________ kamarádky. 

Byly téměř jako ________________. 

Nejraději chodily na procházky do ______________. 

Jednou na procházce ___________________ uslyšely tenoučké ptačí 

pípání.                     Pospíšily si k místu, odkud pípání 

_________________________. 

Ve vysoké ________________ pod stromem spatřily hnízdo a v něm  

malého ptáčka.                                          Pokoušel se _____________, 

aby se nestal lehkou kořistí nějakého dravce,  

ale vůbec se mu to nedařilo. Byl maličký a pravděpodobně měl 

zlomené _________________.  

Zuzka dostala nápad. Zvedla ptáčka do dlaně. Katka jí podala svou 

____________________ a ptáčka do něj schovala. 

 Obě děvčata pospíchala k Zuzčinu dědečkovi, který bydlel v 

___________________ pod lesem. 

Dědečka potěšilo, když uviděl svou vnučku i s kamarádkou.  

nešťastné, špatné, dobré 

bratři, sestřenice, sestry 

lesa, kina, obchodu 

po ulici, v lese, v obchodě 

vycházelo, docházelo, přicházelo 

trávě, křoví, pampeliškách 

skákat, vzlétnout, vstát 

pírko, nožičku, křidélko 

tašku, čepici, kapesník 

chalupě, bytovce, paneláku 
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Katka mu ihned podala svou čepici. Když dědeček spatřil, co je v ní 

ukryto, okamžitě věděl, co má dělat. Malého ptáčka ošetřil, dal ho do 

klece a děvčatům vysvětlil, že dokud se ptáček neuzdraví, musí zůstat 

v bezpečí. Katka a Zuzka si od dědečka vysloužily pochvalu za 

záchranu malého ptáčka a dědeček byl na svou vnučku pyšný. 

 

Úloha 2: Odpověz na otázky. Správnou odpověď zakroužkuj. 

 

1. Jaké byly Katka se Zuzkou? 

a) starostlivé   

b) lhostejné 

c) pravdomluvné 

d) dobrosrdečné 

    

2. Co našla děvčata? 

a) ptáčka   

b) sovičku 

c) myšku 

d) broučka  

   

3. Co udělal dědeček 

s přineseným ptáčkem? 

a) Ošetřil jej a vypustil zpět 

do přírody. 

b) Ošetřil jej a posadil na 

větvičku.   

c) Ošetřil jej a dal do klece. 

d) Ošetřil jej a dal do budky. 

 

4. Jaký byl dědeček na svou 

vnučku?  

         _________________________ 

 

5. Co si děvčata vysloužila od 

dědečka? 

a) diplom    

b) dobrou známku  

c) poděkování 

d) pochvalu    


