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Úloha 1: Pozorně si přečti příběh.

Sněhová vločka
Sněhová vločka se polehoučku vznášela v jemném větříku, který ji houpal ze strany na stranu. Byla tak krásná. Bílá krajková suknička jí dnes mimořádně slušela. Celou cestu dolů si hledala
vhodné místečko, kam by dopadla. Chtěla něco měkkého, aby si sukničku nezmuchlala a aby ji
také po dopadu nebolely nožky. Nakonec si vybrala výborné místo. Spadla totiž rovnou Péťovi na
čepici.
„Jé, to je paráda, krásná modrá čepice,“ pochvalovala si vločka.
Pěkně se usadila a sledovala vše kolem. Péťa zrovna kráčel zasněženou ulicí domů. Vločka
ani netušila, kam anebo odkud Péťa jde. Zajímala ji jen jeho čepice, kde se jí dobře sedělo.
Upravila si sukničku a dala nožku přes nožku jako pravá dáma. Byla nadšená z nasvícených
obchodů, které cestou míjeli.
„Taková nádhera!“ zajásala vločka, když procházeli kolem hračkářství. „Tolik hraček jsem
nikdy neviděla,“ povzdychla si.
„A tohle?“ ptala se sama sebe, když šli kolem cukrárny. „Takové dobroty! A ty sněhové pusinky,“ pokračovala vločka. Málem jí vypadly oči z důlků nad vším, co cestou viděla.
„Ten svět lidí je tak nádherný,“ stihla si malá vločka ještě pro sebe povědět. Jenže v tom
okamžiku vešel Péťa do dveří domu, kde bydlel.
„Konečně teplo,“ řekl Péťa. Jeho slova už ale vločka neslyšela.

Úloha 2: Odpověz na otázky
1. Co dělal větřík s malou vločkou?

2. Co vločce mimořádně slušelo?

a) honil se s ní
b) houpal ji ze strany na stranu
c) houpal ji z boku na bok
d) foukal jí do vlasů

a) účes
b) svetřík
c) suknička
d) krajková suknička

3. Kam nakonec vločka dopadla?

4. Kudy šel Péťa domů?

a) Péťovi na čepici
b) Péťovi na novou čepici
c) Péťovi na modrou čepici
d) Péťovi na pletenou čepici

5. Které obchody vločku nejvíc zaujaly?
a) hračkářství a knihkupectví
b) hračkářství a cukrárna
c) hračkářství a papírnictví
d) hračkářství a domácí potřeby

a) zasněženým městem
b) po zasněženém chodníku
c) zasněženou ulicí
d) zasněženým parkem

6. Proč už vločka Péťova slova neslyšela?
a) usnula
b) spadla na zem
c) roztála
d) nerozuměla lidské řeči

