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Datum:
DOPLŇOVÁNÍ SLOV DO VĚT C

PRACOVNÍ LIST 

Tvým úkolem bude přečíst si každou větu a doplnit slova tam, kde je věta neúplná. Můžeš se 
přitom s textem nejdříve seznámit a pak teprve číst větu po větě a doplňovat chybějící slova. 
Nezapomeň si nakonec vše zkontrolovat. Nejdříve to ale zkusíme. Doplň do věty slovo, které 
tam patří:

Chtěl jsem jít v sobotu odpoledne do  na nový film, ale nešel jsem, lístky již 
byly . 
 
Kniha – přítel člověka

Kniha je přítel člověka. Proč se to asi ? S knihou, podobně jako s dobrým 

, se nikdy nenudíme. Můžeme si vybrat knížku, ve které se dočteme o tom, co 

nás : o zvířatech, o fotbale – o tom, o čem bychom si vyprávěli s kamarádem. 

Z knih se také dozvíme mnoho nového. Přítel je totiž ten, kdo nám , když 

něco nevíme. V době, kdy neexistoval internet, byly knihy a časopisy jediným zdrojem poznání. 

Dnes máme i další způsoby, jak se dozvědět, co je ve světě . Přesto bychom 

na knížky neměli zapomínat. 

Když je mi smutno, třeba když kamarád odjede na  k babičce a nemám s kým jít 

ven, vezmu si knížku například s dětským hrdinou. Při čtení  vše, co on – jedu 

vlakem do Bradavic, vypravím se s medvídkem Pú do lesa. Od dětí z Bullerbynu získám návod 

na sestrojení provázkové pošty. Výhodou je, že se při  můžu zavřít do svého 

pokojíčku, být chvíli  a jen tak se oddávat snění a fantazii. Knížky, které mě 

zaujaly, můžu číst , protože v nich vždy najdu něco nového a zajímavého, čeho 

jsem si dříve nevšiml. Knížky mám opravdu rád! 
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