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ČESKÝ  JAZYK 

- pracovní sešit strana 11/ 2 + 2a – barevně zakroužkuj spojky 

- práce s textem, přečíst + splnit úkoly 

Jak se chtěl šnek proslavit 

 V zahradě žil šnek. Měl to pěkně zařízeno – když se zdržel v hospodě U Pampelišky, nemusel 

spěchat domů. Svůj domeček si nosil na zádech. 

 Jednoho večera kdekdo táhl k Pampelišce, jenom šnek ne. 

 „Teď mám důležitější práci. Já jsem se totiž rozhodl, že se proslavím.“ 

 „Jej, máš v chaloupce díru, kdopak ti ji udělal?“ 

 „To já sám,“ řekl šnek, „teď už to není chaloupka, ale hvězdárna. Tou dírou se budu koukat na 

nebe. Sláva, právě jsem objevil kometu.“ 

 „Ale vždyť to je jen letěla svatojánská muška,“ smáli se mu všichni, a šnek se rozmrzel: „Jako 

učenec se asi neproslavím. Budu muset vymyslet něco lepšího.“ 

 Den nato bylo vidět, jak se travou sune – věř nebo nevěř – krabička od sardinek. Všichni se 

tomu divili, když tu se z krabičky ozvalo: „Místo domečku mám teď vlastní koncertní sál. Ode dneška 

jsem umělec.“ 

 „A na co hraješ?“ 

 „Uvidíte.“ 

 Brouci, žížaly a ponravy se tlačili dovnitř, až šnek vykřikl: „Vyprodáno!“ Hodinu se ulizoval, aby 

byl krásný, potom utrhl kousek trávy a udělal brnk. Za hodinu zase, brnk. Začalo to být nějak dlouhé a 

jeden po druhém se vytrácel. Když za hodinu brnkl potřetí, neměl už v sále nikoho. 

 „Jinak umělec se asi taky neproslavím. Nevadí.“ Třetího dne bylo vidět, jak leze jen tak ,bez 

krabičky a bez domečku. 

 „Já teď  budu sportovec,“ vysvětlovat, „a sportovci nic netahají. S domečkem na zádech by se 

jim špatně běhalo. Sbohem, jdu se proslavit na olympiádu.“ 

 „A kdepak bude ta olympiáda?“ 

 „Daleko, až za plotem. V Kanadě.“ 

 „Hm, mně se zdá,“ řekl někdo, „že už tam olympiáda byla.“ Až se odbude olympiáda v jiných 

velkým městech, bude zase v některém městě v Kanadě. Jestli je Kanada opravdu hned za plotem, 

šnek to krásně stihne. 

 

1. Jaký byl šnek? O co všechno se pokoušel? 

2. Zkus vysvětlit, co je to olympiáda. 

3. Najdi 3 předložky a 3 spojky. 

4. Jaké znáš letní sporty? Který letní sport tě baví? 



 

MATEMATIKA   

- pracovní sešit strana 32/4, 5 

 

PRVOUKA 

Pečujeme o své zdraví – učebnice strana 67 (přečíst) 

  


