Já ti dám kuličku,“ sliboval Ferda a vytáhl z kapsy drobný lesklý nožík. Honzík
se koutkem očí podíval na nožík. Líbil se mu. Chvilku si myslel, že by bylo dobře,
kdyby ten nožík měl. Ale pak si vzpomněl na Viktorův přísný hlas a znovu Ferdu
odmítl: „Já nesmím.“
„Viktor nevidí až sem,“ namítl Ferda. Hrozně se mu chtělo držet draka na tom
dlouhatánském provázku.
„Honzík musí poslouchat Viktora, a ne tebe,“ řekla přísným hlasem Terezka.
Její malý obličej se na Ferdu zamračil.
Ferda se začal zlobit a křičel:
„Jestli mi draka nepůjčíš, tak ti podrazím nohy!“
„Jen to zkus!“ načepýřil se Honzík. Jedním okem se díval na draka a druhým
na Ferdu.
„Dám ti hroudou do zad!“ křičel Ferda a opravdu ji hledal. Terezce se jeho
vyhrožování nelíbilo. Běžela k Honzíkovým zádům a postavila se tam. Rozpřáhla
ruce a chystala se Honzíka bránit. Když to Ferda uviděl, uhodil hroudou o zem a
vykřikl zlostně: „Tak si draka nechte!“
Běžel pak přes pole zpátky do vesnice.
Viktor se za chvíli vrátil. Vzal klubko do ruky a zeptal se Honzíka:
„Co drak dělal? Nechtěl uletět?“
„Kdepak,“ odvětil vážně Honzík, „já jsem ho držel a vůbec ho nepustil. Viď,
Terezko!“
„Já jsem na Honzíka koukala,“ potvrzovala Terezka. „Draka měl pořád na
konci provázku.“
„Tak dobře,“ usmál se Viktor, „jenom jestli ho ještě udržíš!“
„Já ho budu držet až do večera,“ prohlásil Honzík a na tváři mu bylo vidět,
jakou má sílu.
„To je moc dlouho. Drak ani večer nevidí.“
„A co dělá přes noc?“ ptala se Terezka.
„Spí u nás v kůlně,“ řekl Viktor.
Všichni tři ještě dlouhou chvíli pozorovali neklidného draka. Jednou vyletěl
výš, pak se zase snesl, někdy zakýval hlavou a potom v povětří úplně stál. Zdálo se,
že je spokojen. Ve vzdušných peřinách se mu asi líbilo. (úryvek z knížky Honzíkova cesta)
Čtení s porozuměním
Po přečtení úryvku najdi a barevně vyznač odpovědi na otázky; odpovědi poté přepiš
na linky
1. Co vytáhl Ferda z kapsy?
___________________________________________________
2. Jaký hlas měl Viktor?
______________________________________________________
3. Kam běžel Ferda po hádce s Honzíkem?
_______________________________________
4. Co držel Honzík na provázku?
_______________________________________________

5. Kde se drakovi líbilo?
______________________________________________________
Psaní
Přepiš psacím písmem všechna čtyři vlastní jména dětí:
____________________________________________________________________
Matematika
Vypiš písmena ke správně vypočítaným výsledkům a zjistíš, kdo ke knize nakreslil
krásné obrázky.
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Nakresli draka (jde o slovo vícevýznamové, proto si zvol, jakého nakreslíš).

