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Doplň do vět vhodná slova z nabídky (napiš do sešitu) 

mýdlo, smyčky, přemýšlej, rozdmýchal, hmyz, hlemýžď, promítli 

Nehádej, raději ___________________. Jaké je tvé oblíbené ___________________?  

V kině nám ___________________ zajímavý film. Bodavý ___________________ může být 

nebezpečný. Mladí hasiči se učí vázat pevné ___________________.  

Je ___________________ slimák? Kovář ___________________ oheň.  

 

Je rozdíl mezi MY – Mi (napiš si do sešitu) 

My píšeme, když se jedná o více osob, např. My jsme šli do obchodu. 

Mi píšeme, když se to týká mně, např. Líbí se mi ty hodinky. 

 

Je rozdíl mezi MÝT – MÍT (napiš si do sešitu) 

Mýt píšeme, když se něco umývá, např. Musíme si mýt ruce. 

Mít píšeme, když něco vlastníme, např. Budu mít novou bundu. 

 

Doplň I, Í / Y, Ý (napiš do sešitu) 

Malý Em___l se nechce ráno m___t ve studené vodě. Nemůžeš m___t všechno, co si přeješ. 

M___t dobrý úm___sl nestačí. Přines m___ velkou m___su na salát. M___ všichni určitě 

přijdeme. Půjč m___ pero. M___ jsme žáci páté třídy. 



Přečti si pohádku 

Princezna a ježek 

V jedné vesnici žili muž a žena a neměli žádné děti. Velice je to trápilo, až si žena jednou 

povzdechla. „Kdyby nám někdo řekl: Tatínku a maminko! Třeba i nějaké zvíře“ a v tu chvíli se 

za pecí ozvalo zašustění a tenký hlásek zavolal: „Maminko!“ a už leze zpod pece ježek. „Mějte 

mě rádi a já vám budu pomáhat,“ povídá ježek. „Tatínku, dej mi hůl, já poženu ovce na pastvu.“ 

Sedlák trochu váhal, ale nakonec si řekl, že to zkusí. Dal ježkovi hůl, ten hvízdl na psa a už 

ženou ovce ze vrat k lesu. Na pasece s pěknou trávou si ježek našel dutý strom, vlezl na něj a 

řekl: „Tady zůstanu a stačí, když mi maminka bude nosit jídlo pro mě i pro psa.“ Tak ježek pásl 

ovce a sedlák se nestačil divit: žádná se neztratila, a ještě jich pár přibývá. Z jednoho stáda jsou 

dvě! Také hospodyně se raduje: ježek s ní každý den pěkně hovoří, volá na ni maminko, jak si 

přála. Když uplynul rok a den, zajel do toho lesa kníže pán. A kdoví, co se stalo, cesta se mu 

najednou ztratila, zabloudil a nevěděl, kde je. Až zaslechl bečení ovcí. Vydal se po zvuku, došel 

na paseku. Ovečky se pasou, ale kde je pasáček? „Tady,“ ozvalo se z dutého stromu a vybatolil 

se ježek s holí v ruce. Kníže se polekal: zvíře a mluví lidskou řečí?! To není jen tak! A ježek 

povídá: „Vidím, že jsi zabloudil. Já tě z lesa vyvedu, ale zadarmo to nebude!“ Kníže hned sáhl 

po měšci zlaťáků, ale ježek vrtí hlavou: „Peníze nechci, ale jednu z tvých dcer za ženu!“ Taková 

nabídka se knížeti nelíbila. Ale už se stmívalo a pochopil, že bez ježka se z lesa nedostane. 

Mohl by tu bez pomoci zahynout. Proto pověděl: „Dobře, dám ti svou dceru, když mě dovedeš 

domů.“ Ježek kývl, hvízdl na psa, aby sám hlídal a vedl knížete z lesa ven. Na cestě pak ježek 

řekl: „Dej mi pane, prsten, na důkaz svého slibu, aby mě k tobě pustili, až si půjdu pro nevěstu.“ 

Kníže prstýnek stáhl a ježek zvedl tlapku: „Teď už domů trefíš!“ A skutečně – v dálce se 

zaleskly zámecké věže. Pán vyrazil k domovu a ježek se vrátil na paseku. Sehnal ovce a odvedl 

je domů. Sedlák i sekla se radovali. Tolik jehňátek se narodilo! Mají šikovného syna. A co na 

tom, že má pichlavou kůži. „Tatínku,“ řekl ježek, když se najedl, „zítra mi osedlej kohouta, 



pojedu si pro nevěstu!“ „Proč ne!“ řekl sedlák. Myslel si, že děvče bude také z ježčího rodu. 

Dal kohoutovi do zobáku řemínek jako uzdu a ježek nasedl. Na krk si na tkaničku zavěsil 

knížecí prsten. Jak jej stráž na mostě uviděla, hned pustila ježka dovnitř, ke knížeti. „Pane, 

přišel jsem si pro nevěstu, kterou jsi mi slíbil!“ oznámil ježek. Tři knížecí dcery se daly do 

smíchu, ale otec jim povídá: „Tenhle ježek mě vyvedl z lesa, bez něj bych tam jistě zahynul. 

Proto si jednu z vás vezme za ženu.“ „Radši bych skočila z okna, než mít za muže takovou 

příšeru!“ vykřikla nejstarší dcera. „A já bych skočila do studny!“ povídá druhá. „Když otci 

život zachránil, já si ježka vezmu,“ řekla třetí, nejhezčí dívka, i když jí slzy tekly. Druhý den 

byla svatba. To se sedlák se selkou divili, jakou má syn nevěstu!“ Jen je mrzelo, že je tak bledá 

a uplakaná a že se jí sestry posmívají. Když bylo po svatbě, odvedli manžele do komnaty a 

nechali je o samotě. Tu ježek povídá: „Ženo, pohlaď mě po hlavě!“ Dívka se bála, že se popíchá, 

ale když viděla, jak se na ni zvířátko smutně dívá, pohladila je. V tu chvíli ježčí kůže spadla na 

zem a před dívkou stál krásný princ. „Zlý kouzelník mě zaklel, musel jsem se trápit v ježčí 

podobě, ale tys mě vysvobodila!“ To bylo překvapení pro knížete i nevěstiny sestry – teď by 

byly o ježka stály…Princ si odvezl ženu i sedláka se selkou na svůj zámek a tam žili šťastně až 

do smrti. 

 

Napiš si do sešitu a odpověz na otázky 

Princezna a ježek 

Co si přála selka? 

Co dělal ježek u sedláka a selky? 

Jak potkal knížete? 

Co mu kníže slíbil, když mu ježek pomohl? 

Která dcera si ježka vzala? 

V co se ježek proměnil? 


