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MLUVNICE  
Řešení cvičení z minulé hodiny:  
 
Najděte ve větách přísudky a podtrhněte je vlnovkou (písemně do sešitu): 

 

Čeští hokejisté zvítězili nad Ruskem. Tato píseň se dostala na první místo 
v hitparádách. Před rokem se odstěhoval. Kapesník mi spadl na zem. Pustila by 

nás tam maminka? Snědli jsme celou tlačenku. Jarka přišla včera na návštěvu. 

Usmíval se na mě. 

 

 
V tomto týdnu budeme opakovat shodu podmětu s přísudkem a probereme 
shodu přísudku s několikanásobným podmětem. 
 
 

Prostudujte si tabulku na straně 72 Pravidla pro psaní i/y v koncovkách 
příčestí minulého, pokud je podmět v množném čísle. 
 
Procvičování: 

 
72/2 písemně 
72/5a písemně 
 

Prostudujte si tabulku na straně 73 Psaní i/y v přísudku ve větách 
s několikanásobným podmětem a opište si ji do sešitu (slibuji, že je to 
poslední tabulka v tomto školním roce). 
 

Procvičování: 
 
74/2 písemně 
 
 

 
 
 

LITERATURA  
Stále čtěte knihu podle vlastního výběru a připravujte si referát o knize.  

 
Porozumění textu: přečtěte si příběh rysice a odpovězte písemně do 
literárního sešitu na otázky pod textem. 
 



Rysice ve vlčím doupěti 

(podle knihy Jacka Londona Bílý tesák) 

1. V některých větách jsou slova navíc, která tam nepatří. Tzv. vetřelce 
můžete slabě přeškrtnout, aby vám nevadila v další práci s textem. Poté je 
vypište pod text. 

Pak hlad ustal. Vlčice přinesla maso. Bylo zvláštní, jiné, než jaké nosila předtím. 
Bylo to rysí mládě, odrostlé jako vlček, jenže ne tak velké. A bylo celé příběh jeho. 
Netušil, že mámě padl za oběť celý zbytek rysí rodiny. 

Plný žaludek svádí k nečinnosti a vlček ležel v jeskyni schoulen u matčin boku a 
spal. Vzburcovalo ho její zavrčení. Ještě nikdy, snad za celý svůj život, tak strašně 
nezavrčela. Měla věty proč a sama to nejlépe věděla. Rysí doupě nelze vyloupit 
beztrestně. V plné záři odpoledního slunce spatřil vlček ve vchodu do jeskyně krčit 
se rysici. Srst na zádech se mu při tom pohledu zježila. Bylo čeho se bát, 
nepotřeboval ani pud, aby to poznal. A kdyby sám pohled nestačil, vzteklý řev, který 
vetřelec vyrazil a který rychle vyvrcholil v chraptivém vřesku, k tomu stačil úplně. 

Vlček v sobě pocítil ostruhu lehce života, vstal, postavil se po bok matce a 
statečně zavrčel. Ale ona ho k jeho hanbě odstrčila za sebe. Rysice nemohla dovnitř 
skočit, neboť jeskyně byla nízká, a když se do ní pokusila vplížit, vlčice se na ni vrhla 
a přitiskla ji k zemi. Vlček neviděl z toho boje mnoho. Vzduch se otřásal chrčením, 
prskáním a vřeskem píše. Šelmy se zmítaly sem a tam, rysice trhala drápy a hryzala 
chrupem, vlčice měla jen své zuby. 

V jednom okamžiku vlček přece jen vyrazil a zahryzl se rysici do zadní pracky. 
Třebaže o tom nevěděl, upoutal tlapu svou váhou a ušetřil tím matce mnohou ránu. 
Při zvratu v boji se dostal pod těla obou bojovnic a nohu musel pustit. Vzápětí od 
sebe samice odskočily, a dříve než se znovu srazily, sekla rysice vlčka mohutnou 
tlapou, roztrhla mu plec na kost a odhodila ho ke stěně, až se zapotácel. K řevu 
slova se přidal pronikavý, bolestný a vyděšený nářek mláděte. Ale boj trval tak 
dlouho, že vlček měl kdy se vynaříkat a prožít ještě jeden příval odvahy, a tak se 
dočkal konce zápasu zakousnut do zadní pracky rysice a zuřivě vrče se zaťatými 
tesáky.  

Rysice byla si v nich mrtvá. Ale i vlčice byla velice pohmožděná a vysílená. 
Nejprve laskala vlčka a olizovala mu raněnou plec, ztráta krve ji však oslabila, celý 
den a noc ležela bez hnutí, sotva dýchajíc, po boku padlého nepřítele. Po celý týden 
nevyšla z jeskyně než se napít, a i tehdy se pohybovala jen pomalu a s bolestí. Po 
týdnu byl už rys sežrán a vlčici se rány zahojily tou měrou, že se mohla vydat na lov 
za masem. 

Vlčkovi plec ztuhla a bolela ho a nějaký čas ještě kulhal po hrozné ráně. Ale svět 
našla se mu nyní zdál jiný. Pohyboval se v něm s větší sebedůvěrou, s bojovností, 
jakou až do zápasu s rysem nepocítil. Pohlížel na život dravěji, měl už za sebou první 



skutečný boj, zahryzl se už do protivníkova těla a skrýše přežil to. A pro to všechno 
chodil po světě daleko směleji, ba i se zpupností, jež byla u něho nová. Nebál se 
dobře už menších věcí a ztratil mnoho ze své ostýchavosti, třebaže ho nepřestalo 
tížit neznámo se svými tajemstvími a děsy. 

Začal doprovázet matku na lovu, poznal hledá, jak se zabíjí maso, a sám se také 
zabíjení účastnil. A nejasně, po svém způsobu, se naučil znát zákon masa. Maso je 
sám život. Jedni zabíjejí, druzí jsou zabíjeni. Zákon zní: žer, nebo budeš sežrán. Vlček 
tento zákon nevyřkl nějakými jasnými, určitými slovy, ani o něm nemudroval kdo 
čte, ale žil podle něho. 

Vlček nepřemýšlel po lidsku. Svět byl plný překvapení. Život a pohyb, hra jeho 
svalů, to byla nekonečná slast. Lovit maso znamenalo vzrušení, rozjaření. Rvačky a 
boje mu byly radostí. Zakoušel i pohodu a uspokojení. Mít plný žaludek, dřímat líně 
na slunci – to byla vrchovatá odměna za strádání a námahu, a strádání a námaha 
samy stály za prožití. Byly to projevy tiše života a život je radostný teprve tehdy, 
když se může vybouřit. A tak vlček nechoval k drsnému prostředí nenávist. Byl plný 
života, šťastný, hrdý sám na sebe. 

Vetřelci v podobě rýmované říkanky: 

 

2. Odpovídejte na otázky, správné odpovědi zakroužkujte. 

 

1) Proč přišla rysice do vlčího doupěte? 

a) Měla hlad a chtěla ulovit vlčka. 

b) Přišla bojovat s vlčicí, protože jí zabila mláďata. 

c) Zabloudila tam při hledání potravy. 

d) Chtěla zabít vlčici, aby nakrmila svá mláďata v doupěti. 

 

2) Vlčice používala při boji jen zuby. V čem měla vlčice výhodu při boji proti vlčici? 

a) Prskala a vřeštěla. 

b) Byla mrštná, a proto mohla v jeskyni vysoko vyskakovat. 

c) Trhala vlčici ostrými drápy. 

d) V boji jí pomáhalo mládě. 

3) Při boji vlčice s rysicí byl vlček dobře schovaný.  ANO NE 

4) Choval se vlček při boji proti rysici statečně?  ANO NE 

5) Při boji pomohl vlček trochu své matce.   ANO NE 

6) Jak skončil boj rysice s vlčicí? 

a) Vlčice rysici zabila. 

b) Vlčice těžce poranila rysici a zahnala ji pryč od doupěte. 

c) Rysice přemohla vlčici a odešla poraněná. 

d) Rysice zabila vlčkovu matku. 

7) Co si myslíte o tom, jak náročný byl pro vlčici boj s rysicí? 



a) Byl to pro ni lehký, málo náročný souboj. 

b) Rysice nebyla pro vlka nebezpečným soupeřem. 

c) Boj pro ni byl dost náročný, ale zvládla ho bez velké námahy. 

d) Byl to velmi těžký boj, ve kterém jí šlo také o život. 

8) Zranění od rysice vlčka dlouho bolelo, a proto se začal bát soubojů se zvířaty.  

ANO NE 

9) Po souboji vlčice s rysicí nechodil vlček s matkou na lov.  ANO NE 

10) Jak dlouho vlčici trvalo, než se jí rány zahojily natolik, že se mohla vydat na lov? 

a) Celou noc. 

b) Den a noc. 

c) Celý týden. 

d) V příběhu to není uvedeno. 

11) Najděte větu, ze které je vidět, jak matka vlčice, vážně zraněná po boji s rysicí, 

projevila vlčkovi svou mateřskou lásku. Napište ji. 

 

12) Boj s rysicí dodal mladému vlčkovi sebevědomí a bojovnost.  ANO NE 

13) Co všechno se vlčkovi na životě v divočině líbilo? Vyhledejte to v závěru článku a 

napište. 

(Dr. Rudolf Šup: Učíme se číst s porozuměním. Praha, 2000-09, s. 15-18) 

 

 

 

Sloh 
 

Přečtěte si v učebnici na straně 134 bajku Jeana de la Fontaina Havran a 
lišák. 

Najděte význam slova lichotník (např. www.nechybujte.cz) a napište ponaučení, 

které plyne z bajky (do slohového sešitu). 

 
Mějte se pěkně! 

            

Dana Novotná 

http://www.nechybujte.cz/

