
Zmrzlina      
 
  Dnes je venku opravdové horko. Po škole půjdu s kamarády na zmrzlinu. Jakou  
 
si dám? Jahodovou, čokoládovou, nebo citrónovou? Nevím. Škola končí. Jde se  
 
do jídelny a potom hned ke stánku se zmrzlinou.  Pan prodavač se na nás usmívá.  
 
  Hledám očima tu nejlepší. „Prosím, jahodovou za deset korun!“ Je lahodná, ale  
 
moc studená.  
 
  Lída si dala čokoládovou, ale upadla jí na zem. To je škoda. Je z toho smutná. Je  
 
mi jí líto. Mám v kapse deset korun a tak jí koupím jinou. Tomáš si koupil  
 
ananasovou a Jenda citrónovou.  
 
  Sedli jsme si na lavičku a lízali zmrzlinu. Za pár minut je po všem.  Tak zase  
 
jindy.  Je vám také horko? Zkuste zmrzlinu, je to malý zázrak a rozmazluje jazyk. 
 
Spočítej a napiš. 
 
V 1.- 3. řádku je  ________ vět a   _______ tříslabičných  slov. 
 
Odpověz na otázky. 
 
Kolik kamarádů šlo na zmrzlinu? (Počítej pozorně!)_____________________________ 
 
Jakou zmrzlinu si koupil Tomáš?________________________________________ 
 
Kolik korun stála jedna zmrzlina? _______________________________________ 
 
Jakou zmrzlinu máš rád/a ty? ___________________________________________ 
 
Jakou barvu mají zmrzliny, které si kamarádi koupili? Vybarvi pastelkami. 
 

                                                   



Půjdeme na  ! 
 

  „ Marto, Hanko, Vítku, zítra půjdeme na  . Máte košíky?“ volá na nás táta. 
 
Vyšli jsme ráno, skoro za tmy. Jdeme podél potoka a zpíváme si do kroku. Za  
 
potokem je les. Začínáme hledat. Očima sleduji zem, koukám za stromy, pod listy i  
 
do trávy. Hanka našla dva klouzky. Já mám zase plno lišek. Jedna, druhá, šestá… 
 
Dávám je zlehka do košíku. 
 
  Marta na nás volá: „ Našla jsem kozáka!“  Krčí se u stromu a z trávy mu kouká    
 
jen hlava. Ten je veliký! Ale je jen jeden. To je škoda. 
 
  Pak jsme našli jahody. Paseka je plná jahod. Otrháme je a  dáme si je doma se 
 
šlehačkou a s lívanci. To si dáme do nosu.   

  A co  ? Maminka je nakrájí a  dá do polévky.  
 
 
Co se nehodí, škrtni. 
 
V lese roste:  smrk – mrkev – jedle – jahody – hrušky – tráva – oves – stromy 
 
V lese žije : jelen – kočka – srna – kukačka – husa – veverka – datel – páv – zajíc 
 
Napiš odpovědi na otázky. (Odpovídej celou větou.) 
 

Jaké  jsme našli v lese? ____________________________________________ 
  
S čím si dáme lívance? ________________________________________________ 
 
Co našla Hanka? _____________________________________________________ 
 
Kde rostly jahody? ___________________________________________________ 
 
Kdo našel lišky? _____________________________________________________ 
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