
Jméno a příjmení :_______________________________________________________________________ 
 

NAŠE ZAHRADA 
 

   Na naší zahradě je stále plno práce. Na jaře, v létě i na podzim se musíme pořádně 
otáčet, abychom sklidili sladké ovoce a chutnou zeleninu. 
   Na jaře upravíme záhonky, zasijeme semena, zalijeme a čekáme, až vzejdou první 
rostlinky. Potom protrháváme, přihnojujeme a stále zaléváme. 
   Když přijde léto, sklízíme první ředkvičky, těšíme se z jahod a křupavých salátů. Také 
ovocné stromy mají za sebou kus práce. Odkvetly a nasadily první plody. Většině bude 
trvat celé léto než se zbarví a dozrají, ale třešně budeme sklízet už za pár týdnů. Hlavně 
musíme dávat pozor na špačky a kosy, aby nesklidili za nás. Ale pozor! Na bramborách 
jsme našli mandelinky, na zelí vajíčka bělásků a na jabloni mšice. To je známka toho, že 
na naší zahradě žijí drobní škůdci a musíme svou úrodu bránit. Jak? Rostliny postříkáme 
speciální tekutinou, která škůdce zahubí. Hlavně, že se k nám nenastěhoval krtek. Hledal 
by žížaly a jiný hmyz a svými chodbičkami by rozvrtal celou zahradu. Dokonce ani myši 
a potkani na naší zahradě nežijí. To proto, že sousedův kocour k nám často chodí na 
návštěvu. Pod starou hromadou dřeva, v samém koutě zahrady, žije ježek. Zahlédnout ho 
je těžké, protože je velmi plachý. 
   Když nastane podzim, máme plné bedýnky brambor, mrkve, petržele a zelí. Ze stromů 
jsme očesali sladká jablka , hrušky, švestky a blumy.  
Prázdné řádky zryjeme a připravíme na zimní odpočinek. Spadané listí shrabeme, uschlé 
větvičky ostříháme. Celá zahrada se chystá na dlouhou zimu.  
   Poté, co vše přikryje bílý sníh, zahrada utichne. I ježek pod dřevem usnul zimním 
spánkem. Ale jakmile se na jaře vrátí vlaštovky, vše se probudí a práce začnou nanovo. 
 
Pozorně si přečti celý text. 
 
1. Podtržená slova v textu opiš a napiš k nim slova opačného významu. 
 
_________________-___________________    __________________-__________________ 
 
_________________-___________________    __________________-__________________ 
 
_________________-___________________ 
 
2. Podtrhni modře všechna slova, která říkají, co děláme na zahradě. 
 

3. Vypiš z textu 3 slova podřazená ke slovům: 
 
Ptáci - _____________________________________________________________________ 
 
Savci - _____________________________________________________________________ 
 
Ovoce - ____________________________________________________________________ 
 



Zelenina - ___________________________________________________________________ 
 
Roční období - ______________________________________________________________ 
 
Hmyz - ______________________________________________________________________ 
 
 
 
4. Vymysli a napiš slovo nadřazené ke slovům: 
 
gumáky, sandále, tenisky - _________________    růže, tulipán, bledule -____________________ 
 
stůl, židle, skříň -___________________________      hokej, tenis, plavání -____________________ 
 
zelená, bílá, modrá -________________________       rohlík, chléb, veka -_____________________ 
 
 
5. Pozorně si přečti věty. Slovo dělá nahraď slovy vhodnějšími. Napiš je. 
 
Maminka dělá večeři.                Maminka ______________________ večeři. 
 
Truhlář dělá poličku.                  Truhlář _____________________ poličku. 
 
Malý Vašík dělá hrad z kostek.       Malý Vašík ___________________ hrad z kostek. 
 
Zdena dělá perníčky.                 Zdena ____________________ perníčky. 
 
Libor dělá domácí úkoly.            Libor ___________________ domácí úkoly.    
 
 
6. Napiš slovo stejného významu. 
 
 
běží - ________________________          brečí - ____________________________   
 
maluje si - _____________________          je nemocný - ______________________ 
 
myslí - ________________________          kaluž - ___________________________ 


