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Úloha 1: Pozorně si přečti příběh.

 Blížily se Eliščiny narozeniny. Maminka s tatínkem nevěděli, jak by svou dcerku překvapili. 

Mnohokrát se jí ptali, jaký dárek by chtěla anebo alespoň co se jí líbí. Eliška ale vždy odpověděla 

totéž: „Já chci jen oslavu u nás na zahradě, to bude můj nejkrásnější dárek.“ Tatínek s maminkou 

si nedokázali dost dobře představit, jak v tomto lednovém počasí uskuteční oslavu na zahradě. 

 

 Jeden večer ale dostal tatínek úžasný nápad. Eliška už spala, a tak si o tom mohli s mamin-

kou promluvit. „Zahrada je krásně pokrytá sněhem. Postavíme ze sněhu sněhuláka, ke kterému 

přistavíme stůl. Sněhulák bude jako číšník, který nabízí občerstvení. Postavíme ze sněhu i menší 

stoličky a stojany anebo také kopečky, do kterých zapíchneme barevné balonky na tyčkách. Venku 

budeme mít přípitek, popřejeme Elišce a rozkrájíme dort. A potom se přesuneme do obýváku, kde 

bude připraveno vše ostatní,“ popsal tatínek svůj nápad. A mamince se docela líbil. Jen ještě musí 

vyřešit, jak to vše připraví, aby Elišku překvapili.

 

 V sobotu ráno opět sněžilo. Největší radost měl tatínek, protože mu plán vycházel. Maminka 

odvezla Elišku k dědečkovi pod zástěrkou, aby mu tam pomohla postarat se o štěňátka. Teď měli 

oba nejlepší příležitost připravit všechno na oslavu. Čas plynul a tatínkovi se plán dařil přesně tak, 

jak si jej naplánoval. Přišli pozvaní hosté a už chyběla jen oslavenkyně.  Eliška přijela s dědečkem 

a nevěřila vlastním očím, když spatřila zahradu. Barevné balonky se kývaly ve větru a všude kolem 

byla bílá krása. Sněhulák servíroval přípitek a dort. Úžasné! Tatínek s maminkou jí splnili ten nej-

větší a nejkrásnější sen.

 

 „Mám nejúžasnější rodiče na světě!“ vykřikla Eliška.
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Úloha 2: Odpověz na otázky 

2. Proč byl s oslavou na zahradě                                                                                                                                          
    problém?

a) pršelo
b) bylo moc horko
c) byla bouřka
d) byl leden a zahrada byla zapadaná                                                                                                                                         
    sněhem

1. Kde chtěla Eliška mít svou                                                                                                                                             
    narozeninovou oslavu?

a) v cukrárně
b) v obýváku
c) na zahradě
d) ve svém pokojíčku



4. Jakou výzdobu tatínek připravil?

a) barevné balonky
b) barevné balonky na tyčkách
c) barevné lampiony
d) barevné žárovky

3. Co vymyslel tatínek?

a) že oslava bude v altánku
b) že postaví sněhuláka, který bude 
    nabízet občerstvení
c) že postaví stan
d) že půjde koupit osvětlení

6. Z čeho měla Eliška největší radost?

a) z dárku
b) ze splněného snu
c) ze štěňátek
d) z pozvaných hostí

5. Co udělala maminka, aby oslava byla                                                                                                                                             
    pro Elišku velkým překvapením?

a) jela s Eliškou nakupovat
b) odvezla Elišku do školy
c) odvezla Elišku k dědečkovi
d) odvezla Elišku k babičce

7. Co Eliška vykřikla?

a) Mám super rodiče!
b) Mám úžasné rodiče!
c) Mám nejúžasnější rodiče na světě!
d) Mám nejlepší rodiče na světě!
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Úloha 3: Nakresli k příběhu obrázek.


