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Úkol 1: Pozorně si přečti krátký příběh o zvířátkách. 

 

JAK SI ZVÍŘÁTKA POMOHLA 

 V lese měla v dutém stromě svůj domeček veverka Žofka. 

Spokojeně si žila s ostatními zvířátky. Jednou se však stala nemilá věc. 

Sova Šedivka si při návratu z nočního lovu ošklivě poranila pravé 

křídlo. Všechna lesní zvířátka se seběhla k Šedivce a přemýšlela, jak 

by jí mohla pomoct. A protože Žofka byla vynalézavá a hlavně 

životem zkušená, ihned se dala do práce. Vyběhla nahoru do svého 

domečku a přinesla krátké provázky a také dvě větvičky. Z větviček 

vyrobila dlahu, kterou svázala provázky tak, aby Šedivka nemohla 

křídlem hýbat. Ostatní zvířátka pokyvovala hlavami nad Žofčinou 

šikovností. Poté společně uložili Šedivku Žofce do domečku.               

Ve veverčině domečku měla sova vše, co potřebovala, a navíc i 

Žofčinu péči. Šedivka se pomalu uzdravovala. Poraněné místo ji už 

tolik nebolelo, neboť Žofčina zázračná měsíčková mast měla léčivé 

účinky. Po třech týdnech vyletěla Šedivka zcela zdravá z domečku 

v dutém stromě. Všechna zvířátka Žofku obdivovala, ale Šedivka 

nejvíc. Byla jí vděčná za své uzdravené křidélko. 

Úkol 2:  Zakroužkuj, jaká Žofka byla. 

 

 

srdečná, starostlivá, přátelská, lakomá, rychlá, samotářská, 

kamarádská, dobrosrdečná 

 



ČsP-DK 001 Jak si zvířátka pomohla 4. ročník 

Autor: Mgr. Renáta Matúšková                                               © Datakabinet, s.r.o., verze 1.0 (3/2/2014) 

 

Úkol 3: Vyber správnou odpověď. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkol 4: Odpověz na otázky. Pomoz si příběhem. 

1. Kde bydlela veverka Žofka? 

v   

 

2. Co přinesla Žofka ze svého domečku, aby ošetřila Šedivku? 

Krátké                                           a dvě 

 

3. Jakou mastí natírala Žofka Šedivce křídlo? 

Kdy se Šedivka zranila? 

A) při lovu 

B) při návratu z lovu 

C) při létání v lese 

Kterou část těla si Šedivka 

poranila? 

A) drápek 

B) levé křídlo 

C) pravé křídlo 

Kde zvířátka Šedivku uložila? 

A) do trávy 

B) do Žofčina domečku 

C) na větev stromu 


