
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE 23.3.-30.3.2020 -1. stupeň 

 

1. Přečti si daný text (pokud je to možné, je lepší vytisknout, než číst z počítače, pokud ne, určitě 

postačí i počítač      ) 

LEV A MYŠ 

Král džungle, mocný lev, odpočíval po jídle, když mu před nosem proběhla malá myška. Lev vymrštil 

tlapu a myšku chytil. Chtěl ji rozmačkat za to, že rušila jeho klid. 

Myška začala prosit: „Nezabíjej mě, mocný lve, třeba ti někdy pomůžu.” Lva její řeč pobavila, jak by 

mu mohla pomoci malá myška? Ale přece ji pustil. 

Zanedlouho přišli do džungle lovci a chytili lva do sítě. Zatímco se bezmocný lev svíjel na zemi, 

připlížila se k němu myška a zašeptala: „Neboj se, já ti pomohu, jsem ti přece zavázána.” 

Lev si jen smutně povzdechl, nevěřil jí. Ale myška už svými ostrými zoubky hryzala síť. Zanedlouho se 

jí podařilo překousat několik provazů, až byla díra dostatečně velká, aby mohl lev utéct. 

2. Napiš psacím písmem odpověď na následující otázky (buď do sešitu, nebo na vytištěný papír. 

Pokud píšeš do sešitu, napiš si datum, číslo otázky a rovnou piš odpověď, neopisuj celou otázku.) 

1. Kdo je král džungle? 

________________________________________________________________________ 

2. Najdi v textu 2 přídavná jména, která říkají, jaký lev byl. V delším z nich je schované i celé kratší. 

Slova napiš. 

__________________________________________________________________________ 

3. Slova, která jsi právě napsal, označujeme jako: 

-> antonyma  

-> synonyma 

-> přirovnání 

4. Napiš správně dvojice slov 

Ostré myška  

Malá zoubky  

Mocný provazů  

Několik lev 

král džungle 

 

5. Jak myška lva zachránila? 

________________________________________________________________________ 

6. Napiš, jaké ponaučení z textu vyplývá? 

________________________________________________________________________ 



3. Vyplň test na vyjmenovaná slova na dané webové stránce, dole je tabulka 

 

Do kolonky komu napiš h.huserova@zs-srbska.cz a podepiš se       

4. Jako minulý týden si přečti kapitolu z libovolné knížky a napiš ve 3-5 větách psacím písmem o 

čem jsi četl.  

 

Přeji Ti hodně štěstí, opět platí, že pokud nebudeš vědět napiš email. Prosím o vyfocení úkolu a 

zaslání do neděle 30.3.2020 na můj email.  

      Hezký den, 

       Hanka Huserová 
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