
Dovolená u moře                          
 
  Minulý rok jsem byla s mámou a tátou na dovolené u moře. Byli jsme 
v Řecku. Jak jsme se tam dostali? No přece letadlem. Trošku jsem se 
bála, ale nakonec to bylo prima. Bydleli jsme v hotelu hned u pláže a 
z balkónu jsem shlížela na moře. 
  Bylo veliké, modré a zdálo se nekonečné. V dálce lovili rybáři ryby. Na 
pláži bylo plno lidí. Opalovali se, házeli si s míčem, lízali zmrzlinu nebo 
se koupali. U pláže jsem zahlédla stánky se suvenýry a zmrzlinou a také 
restaurace.  
  Každý den ráno jsme s maminkou a s tátou vyrazili k moři. „ Hanko, 
víš, že je moře slané?“ ptala se maminka. Lízla jsem si a opravdu, bylo 
slané. Ráda plavu a potápím se. Co bylo pod vodou? Malé rybky, 
kamínky a písek, mořské řasy a mořský ježek.  
  Jednoho dne zuřila veliká bouře. Silný vítr rozhoupal moře a zvedly se 
vysoké vlny. Přihnaly se k pláži a s rámusem sebou plácly do písku. 
Pozorovala jsem je za oknem našeho pokoje. Druhý den ráno bylo po 
všem. Pálilo slunce, obloha bez mráčku, byl krásný den. Jen v písku na 
pláži leželo mnoho krásných mušlí. Ty velké a nejhezčí mám doma na 
poličce na památku. 
 
1. Odpověz na otázky celou větou. Piš tiskace. 
 
Ve které zemi byla rodina na dovolené? 
__________________________________________________________________ 
 
Jak se jmenuje dívka z příběhu? 
__________________________________________________________________ 
 
Co si přivezla z dovolené? 
__________________________________________________________________ 
 
Čím rodina cestovala k moři? 
__________________________________________________________________ 
 
Jak dlouho trvala bouře? 
__________________________________________________________________ 



 
2. Zakroužkuj zeleně, co viděla Hanka pod vodou. 
 

                                           
 

                                       
 
 
     Který obrázek tu není? Napiš psace. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Pracuj s textem. 
 
    Najdi v 1. řádku 4slabičné slovo a napiš ho.  ______________________________ 
 
    Kolik vět je v 1. odstavci? (v 1.- 4. řádku) __________________________________ 
 
    Kolik vět s otazníkem najdeš v příběhu? ___________________________________ 
 
    Kolik slabik mají dohromady slova na posledním řádku? ___________________ 
 
 
4. Přepiš psace větu.       Ráda plavu a potápím se. 
 
 
 
 
 
 
5. Napiš všechna slova, která říkají, jaké bylo moře. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
6.  Byl/a jsi už u moře?                ANO                  NE 
 
     Umíš plavat?                           ANO                  NE 
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