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Stavba slova

1.  Zajímavá výstava
Rádi vzpomínáme na návštěvu výstavy o rybí říši, kterou uspo-

řádalo Dětské muzeum v Brně. 
Nejprve se děti poučily o dějinách rybářství a rybníkářství. 

Všechny překvapilo, že kapr obecný se někdy dožívá až padesáti 
let, může měřit metr a vážit třicet kilogramů. V části věnované 
rybníkům si děti prohlédly nářadí a nástroje, které rybníkáři dříve 
používali, a také fotografie z výlovu rybníka. 

Návštěvníci si dále mohli zahrát na rybáře a rybářky a vyzkoušet 
si chytání ryb na rybářskou udici. Malé i velké také zaujaly rybič-
ky v akváriu. Nebyly to totiž obvyklé akvarijní rybky, ale skutečné 
ryby našich řek a rybníků. Dětem se také líbilo vymalovávat ob-
rázky s vodní tematikou nebo skládat dominové kostky s rybami. 

(Podle www. stránek)

 a) Najděte v textu různé tvary slova ryba. 

Nauka 
o slově2.
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Psaní vlastních jmen

1.  Nejznámější filmová pohádka
Když měli diváci rozhodnout, která filmová pohádka byla ve 

20. století nejoblíbenější, zvolili Tři oříšky pro Popelku.
Režisér Václav Vorlíček, který tento příběh zfilmoval na motivy 

pohádky Boženy Němcové, obsadil do hlavní role Libuši Šafrán-
kovou. Její Popelka není žádná ufňukaná slečna, ale šikovná dív-
ka, kterou macecha sice nutí uklízet, vařit a prát, ale která jezdí 
i na koni Juráškovi, běhá se psem Tajtrlíkem, leze na stromy, střílí 
z kuše jako ten nejlepší myslivec a pohybuje se po tanečním par-
ketu jako skutečná princezna. Tím si získá srdce prince, kterého ve 
filmu ztvárnil Pavel Trávníček.

Protože se na vzniku filmu podíleli Češi i Němci, byly jednot-
livé role obsazeny herci obou národností a natáčelo se jak v Čes-
ku, tak v Německu. Zatímco Popelčin rodný statek představoval 
vodní hrad Švihov, ležící poblíž řeky Úhlavy u Klatov, princův 

Pravopis.
Řazení slov podle abecedy3.
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ly – lý

1.  Zopakujte si vyjmenovaná slova se skupinou ly – lý. 
 (Kdo si na všechna nemůže vzpomenout, najde jejich seznam 

na str. 71.)

2.  Pobyt v Krkonoších
 O letních prázdninách jsme pob-vali ve Špindlerově Ml-ně. 
Podnikali jsme často pěší túry. Mně se nejvíc l-bil výlet k pramenu 
Labe.

Nejprve jsme se ub-rali proti proudu řeky. Voda v ní b-stře 
proudila a přeskakovala přes vel-ké b-lé balvany. Brzy začala cesta 
prudce stoupat. Šli jsme pomalu, nepl-tvali jsme silami. Některé 
stráně zůstaly l-sé po lavinách. Cestou jsme hledali b-l-ny, které 
b-ly vyobrazené na informačních tabulích. U pramenu Labe jsme 
pob-li jen chvil-čku, protože se obloha najednou zatáhla a ně-
kol-krát se zabl-sklo. Pobl-ž naštěstí stojí Labská bouda. B-li jsme 
rádi, že jsme našli nějaký příb-tek. 

Blesky se křižovaly, z dálky b-lo sl-šet, jak b-jí hromy. Bouře 
b-la tak silná, že strašl-vě vylekala i kočku. Ta si přestala l-zat svůj 
pl-šový kožíšek a schovala se do pel-šku. 

Cestou 
k pramenu 
Labe
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! Pamatujte si:

Vždy musíme pozorně číst všechny údaje. Jestliže nám někdo 
slibuje dát něco zadarmo, bývá to zpravidla jen proto, aby při-
poutal naši pozornost. Je to vlastně také způsob reklamy.

6.  a) Prohlédněte si pozorně obrázek letáku.
 b) Jaký dojem v nás chce leták vzbudit? A jaká je skutečnost?
  Setkali jste se vy nebo vaši rodiče někdy s podobným pří-

padem?

Co jsme se naučili

1.  a) Ke kterému slovnímu druhu patří tato slova?
laskavý             nedochvilný       vypočítavý
poctivý               roztržitý             dobrosrdečný
zbabělý               pečlivý               vytrvalý
zbrklý                 zdvořilý              lakomý

Pošlete SMS na číslo 123454321 a budete zařazeni do slosování o ceny.
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