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                                                Jméno………………………………… třída……….. 

Dny všední a nevšední 

(úvaha) 
 

Které dny jsou pro mě všední a které nevšední? ----- ----- -----  ----- doteď zažila? 
Zažila jsem už mnoho nevšedních dnů. Každému se určitě stalo něco 
neočekávaného, co jej překvapilo nebo snad naštvalo. Pamatuji si ale všechny 
tyto dny? Tak tohle není v mých silách, ani v ničích jiných silách. Za nevšední 
dny považuji víkendy. ----- ----- -----  ------ ---- ----- než na ostatních dnech, když 
se sobota a neděle opakuje každý týden po celý rok? Dvakrát týdně mít volno je 
přeci skvělé! Nebo snad ne? Dospělí si odpočinou od práce a děti zase od školy. 
Další můj oblíbený nevšední den je Štědrý den. Na 24. prosinec se těší snad 
všichni, hlavně malé děti. Někdo by si přál, aby se opakoval častěji. Nestal by se 
ale pak normálním všedním dnem? Určitě bychom se na něj už tolik netěšili. 
Někomu by se zase líbilo, kdybychom uměli zastavit čas. To by mohl být každý 
den skvělý! Považovali bychom tyto dny ještě za nevšední? To asi těžko. 
K životu patří i dny špatné a my se s nimi musíme prát. Nestane se mi zítra nebo 
za rok něco nečekaného? Den, na který nezapomenu? Tak na tuhle otázku si 

mohu odpovědět až později. Můžu se aspoň těšit na to, že mě něco pěkného 

ještě určitě čeká! 
Úkoly: 

1. Přečti si úvahu 
2. Text rozčleň do odstavců 
3. Vytvoř osnovu – pět bodů 
4. Doplň chybějící slova otázky – vynechaná místa ve větách 
5. Vytvoř svůj závěr úvahy 


