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Jednoho  dne  se v  naši'  rodině  sta`a  neuvěřitelná  věc.  Tati'nek  přišel  z  práce velmi  poz-

dě.  To  by nebylo až tak neuvěřitelné,  protože z práce chodi' často  pozdě.   Tentokrát ale  ne-

př+.šel  sám.  V  koši'ku  přinesl  malé  štěňátko.  S  bratrem  jsme zůstali  v  chodbě  stát  jako  př`.ko-
vani'.  Nedokázali  jsme  se  vůbec  pohnout.  Maminka  také  vyšla  z  kuchyně,  aby  si  ten  zázrak

v  košíku  prohlédla.  Vůbec  jsme  nechápali,  co  se  děje,  protože  ona  byla  zásadně  proti  ja-

kýmkoliv  zvi'řatům  v  bytě.  Samozřejmě  mouchy  a  komáry  si  v  létě  nikdo  z  nás  dobrovolně

do  bytu  nenastěhuje.  Tati'nek  vyndal  štěňátko  z  koši'ku.  Vypada`o  jako  černohnědá  kulička.

Očička  mu  zářila  štěstím,  když  se  mohlo  poklidně  proji't  po  naši'  chodbě.  Bylo  nesmělé,  pro-

tože  jsme  všichnj  každý  jeho  krok  důkladně  s`edovali.  Maminka  mu  přinesla  misku  s  vodou

a  tatínek  mu  z  tašky  nasypal  do  druhé  misky  pár  granuli'.  Malá  kulička  byla  v  sedmém  nebť.

Štěňátko u nás zdomácněto a dostalo jméno Rexi'k. Maminka občas skrývala hněv, když se
Rexi'k vyčůral  na koberec anebo  když nějaká zatoulaná  ponožka  skončjla v jeho zoubkách.  Po

jeho řáděni' vždy putovala  rovnou do odpadkového koše.  Nikdo z nás ale nechápal,  jak snadno
maminka souhlasila se zvi'řetem v domě.  Časem jsme zjistiLi, jak dobře jsme udělaLí.  Rexík byl

u nás už čtyři  roky a vyrostl z něj  řádný pes.  Sousedi na něj často volali  „komisař Rex".  Vysto-

poval všechny a všechno.  Každý, byt' i jen malý pohyb na chodbě oznamoval hlasitým štěkáním.

Já jsem  odešel  na školu do sousedni'ho  města.  Bratr ještě chodil  na základm' školu,  když

tatínek vážně onemocněl.  Často byl v nemocntci a maminka byla doma pouze s  Rexi'kem.  Sta-

lo  se to jednoho  deštivého  podzimni'ho  rána.  Maminka  chtěla  odvézt  tati'nka  na  vyšetřeni'  do

nemocnice.  Tati'nek léžel v posteli a  maminka šla pro auto do garáže.  Vyšla z bytu a zabouch-

la  si  za  sebou  dveře.  Seběhla  schody  a  tehdy si  uvědomila,  že  si  zapomněla  i  kli'če  od  auta.

„Co  ted?  Jak  si  otevřu  dveře?"  proběhlo jí  v  mys`i  několik  myšlenek.  Tati'nek  se  bez  pomoci
nedokázal  z  postele  vůbec  zvednout.   ,,Jak  se  dostanu  do  bytu?``  povzdechla  si  mamťnka  a

oči  se  jí  začaly  pomalu  zalévat  slzami.  Byla  úplně  bezradná.  Přistoupila  ke  dveřím  a  tichým

hlasem  začala  votat  na  Rexi'ka.  Rexi'k  přiběhl  ke  dveřl'm.  Poskakoval  u  nich  a  radoval  se,  že

slyši' známý hlas.  Zoufalá  mamjnka ho začala  prosit:  „Rexi'ku,  Rexíčku,  vyskoč  na  kliku od  dve-

ň'  a  sti.skni  ji.   Otevří   mi  dveře.   Slyšíš,   Rexi'ku?  Otevři  dveře!   Rexi'ku,   hop  na  kliku!   Rexi'ku,

hop!"  Maminka  své  prosby  opakovala  několikrát  za  sebou,  až  se  dveře  najednou  otevřely  a

v  nich  sedět  náš  Rex  a  rozzářenýma  očima  se  di'val  na  maminku.  Mami.nka  ho  objímala,  až

zakňučel  bolestí.  Dokonce  dostal  i  letmý  polibek  na  pravé  ouško.  Tati'nek  se  dostat  na  vyšet-

řem'  včas.  0  dva  roky  později  už  zase  chodil  téměř  zdravý  s  Rexi'kem  na  dlouhé  procházky.
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Uloha 2:  Odpověz na otázky.

1.  V čem přinesl tatínek malé štěňátko?

v krabici

v košíku

3.  Kdo mu dal do misky vodu?

a) bratr
b) maminka
c) tatínek
d)já

5. Co oznamoval Rex hlasitým štěkáni'm?

a) byť i jen malý pohyb na chodbě
b) byť i jen matý pohyb na schodech
c) byt' i jen malý pohyb u dveří
d) pohyb na chodbě

7.  Kdo mamince otevřel dveře?

a) tat''nek
b) mami.nka si je otevřela sama,  nebot'

našLa  k`i'če

dveře byly otevřené

9. čím se stal Rex v tomto příběhu?

a) báztivcem
b)  hrdinou
c) odvážlivcem
d)  neposluchou
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2. Jak štěňátko vypadalo?

a) bylo celé černé
b) bylo černobílé
c) bylo hnědočerné
d) bylo hnědé

4.  Kdy mamÉnka skrývala svůj hněv?

a) když se Rexi'k vyčůral na koberec
a rozkousal bačkory

b) když se Rexi`k vyčůrat na koberec
a rozkousal tkani.čky na botách

c) když se Rexi'k vyčůral na koberec
a rozkousal podkolenky

d) když se Rexi'k vyčůral na koberec
a rozkousal ponožky

6.  Co se stalo mamince, když šla
do garáže?

a) zabouchla si dveře
b) zabouchla si dveře a neměla k(i`če

Od bytu
c) neměla kli'če od auta, zabouchla si

dveře a neměla kli'če od bytu
d) zabouchla si dveře a neměla kli'če

8.  Na které ouško dostal Rex letmý
polibek?

a) na žádné
b) na levé
c) na obě
d) na pravé

10. Jak byl tento příběh? Vyber
a zakroužkuj správný pojem.

poučný,  napínavý,  smutný,  s dobrým
koncem, veselý, zaji'mavý,  netradiční,
dramatický,  obvyklý,  hrdjnský
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Čáp Bonifác se po zimě vrátil zpět do svého hni'zda na starém komi'ně. Tento rok ale nepřile-

těl sám.  Přiletěl i s pani` Bonifácovou. Celá vesnice se radovala,  že maji' svého Bonifáce opět doma.

Dny pomalu plynuly a v hni`zdě se začaly dít neobvyklé věci.

Bonifác  snášel  do  hni'zda  stébélka,  jemnou  jarní  trávu  a  drobné  větvičky.  Den  co  den  své

hnízdo vylepšoval.  Lidé čekali,  jaké překvapeni`  pro ně  Bonifác chystá.  A opravdu.  Pani'  Bonifácová

totiž  seděla  na  vaJíčkách.  První  si  této  novinky  všiml  strýc  Mali'k,  který  bydlet  nejbli'že  starému

komi`nu.  Ze svého dvorku  pozorně s[edoval  všechny změny,  co se v  hni'zdě udály.  U  Bonifáců  bude

tedy brzy  přírůstek.  Strýc  Mali'k  se o  tuto  novinku  podělil  se  svým  vnukem  Mi'šou.  A tak  spo`ečně

dalekohledem sledovali  čapí hnízdo.  Mi'ša tehdy vždy po škole uti'kal k dědečkovi,  aby zjistil,  jaké

změny u čápů nastaly.  Viděli, jak Bonifác nosi' své družce potravu,  aby ta mohla nerušeně sedět na

vaji'čkách.

Až se to  konečně stalo.  Mi'ša s dědečkem spatřili  jedno odpoledne,  že je v hni'zdě  přeci jen

o jednoho  čápa  vi'c.  Malý  Bonifácek,  jak jej  spotečně  pojmenovali,  se  měl  čile  k  světu.  A rodiče

byti.  na svého syna  pyšni'.  Každý den  mu  ukazovali,  co a  kde se ve vesnici  nacházi'.  Létali  v trojici z

jednoho konce vesr)ice na druhý.  Když se už dostatečně seznámi.l se svým  rodným  městem,  začali
všicm  létat i  dál směrem  k  lesu,  k poli'm a k jezeru.  Malý  Bonifácek byl poslušný synek.  Vždy udě-

lal  to,  co  mu  ukázali  a  asi  i  přikázali.  Mi'ša  s  dědečkem  byli  vytrvalí  pozorovatelé  a  o  čapi'  rodině

věděli  vše.  Mi'ša si dokonce začal dělat  poznámky,  aby až na jaře zase Bonifác  přileti',  si o něm vše

připomněl.  Dny  se  postupně  měnily.  Přišlo  léto  a  pro  Mi`šu  nastal  čas  prázdnin,  kdy  se  mom  ještě

vi'c věnovat svému pozorovám'. Ale nic netrvá věčnost.

Horké  letm'  dny  vystři'dalo  deštivé  p,odzimní  počasi'.  Mi'ša  opět  po  škole  chodjl  k dědečkovi,

aby viděl Bonifácovu rodinku. Ale jednou se stalo přesně to, čeho se Míša obával.  Jedno dopoledne

čápi odletěli.  Marně mu dědeček vysvětloval,  že už přišel jejich čas,  kdy musi' odletět do teplých

krajin.  Mi'ša stále jen opakoval:  ,,Proč se ale nerozloučili,  dědečku,  proč?"  Už měl slzy na  krajíčku,

když najednou nad dědečkovým domkem zakroužili  tři čápi.  Jeden  kruh,  drihý a ještě třeti'.  Podi'-

vali se směrem  k Mi'šovi,  zacvakali zobáky a od toho dne je už nikdo ve vesnici nevjděl.  Odletěli za

teplem.

„Dědečku,  dědečku,  viděl jsi to? Nezapomněli  na  nás.  Těši'm  se,  až se zase vrátí.  Urči.tě se
vrátí,  já to vi'm,  vždyt' Bonifácek přišel na svět u  nás.``  Dědeček pokýval hlavo'u  na znamení souhla-

su  a  pohladil Mi'šu  po vlasech.

„Určitě,  určitě se vráti',  budeme je spolu zase pozorovat," dodal.
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Uloha 2:  Odpověz na otázky

1.                 se Bonifác vrátil?

a)  z  Krkonoš

b) z teplých krajin
c) z Prahy
d)  z Aljašky

3.  Co  L                v hnízdě?

a) pani' Bonifácová se chystala odletět
b)  pani' Bonifácová chystala oslavu
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oba čápi svému
synáčkovi?

a) vesnici,  jezero
b) vesnici,  les,  pole, jezero
c)vesníci,  les    .
d) vesnici,  pole,  jezero

čápů ještě
MÍša  dělal?

a)  kreslil je
b) dě`al si poznámky z pozorováni'
c) fotíl si je
d) natáčel je kamerou

9.           čápi odletěLi?

dyž byl Míša doma
ednoho letni'ho dne
dyž byl Mi'ša  nemocný
edno podzimni' dopoledne

2.  Co dělal čáp

a) stavěl ho
b)  uklízel je
c)  vylepšoval je
d) opravoval je

4.
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společný žívot čápů v hnízdě?

a) dědeček
b)  M,'ša

c) obyvatelé vesnice
d) Mi'ša s dědečkem

malý Bonifácek?

a) zvědavý
b) nesmělý
c)  postušný
d)  nezbedný

8.  Jak se čápi s Míšou

a) zakrouži.li nad dědečkovým domem
b) třikrát zakroužíli nad domem,  podi'vali
se na Mi'šu a zacvakali zobáky
é) zakrouži.ii  nad domem a zacvakaii
zobáky
d) zacvakali  třikrát zobáky a podi'vali se
na  M1'šu

10. žese
čápi zase vrátí?

a) protože se vraceji' každý rok
b) protože maji' ve vesnici své hni'zdo
c)  protože  Bonifácek tam  přjšel na svět
d)  protože všichni  tři  tam  přišli  na svět
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1. ročník

Míša-Slabikářstr.68-77-plněníúkolůvrůžovémrámečku+PL-psaníŘ,CH,F

3. ročník

Kuba -učebnice str. 47-50, PS  2.díl str. 3 -8 -vyjmenovaná slova po P

ČtenísporozuměnímNášhrdina,ČápBonifác-odpovědětnaotázky

David -slova dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě -učebnice str. 10, cv.2, str. 11 cv. 5,8

Čtení s porozuměním  Náš hrdina, Čáp Bonifác -odpovědi na otázky

Adam-smatkouvkontaktu,čtenísporozuměnímNášhrdina,ČápBonifác-odpovědětnaotázky

4. ročník

Blanka,Sebastián-vyplnitpřiloženéPL+čtenísporozuměnímNášhrdina,čápBonifác


