
Vyjmenovaná slova po M – 10. část 

 

Doplň I, Í / Y, Ý (napiš včetně zadání do sešitu) 

M___strovství světa, první m___sto, kom___hal nohama, housle a sm___čec, dobrý úm___sl, 

nové um___vadlo, M___lan a M___rek, vyspělý prům___sl, b___lá m___ška, um___něný 

mezek, polévková m___sa, sm___čit pavučiny, rozdm___chat výheň 

 

Doplň slova do křížovky a vyřeš tajenku (napiš do sešitu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprav chyby v dopise (podtrhni je červeně) 

Mylá mamynko! 

Přijeť si pro mě. Vůbec se my tu nelýbí. Ráno nás nuťí cvičyt a hnet po snídaňi musíme ližovat. 

Liže kloužou. A oblouki smikem, to je přece nesmisl. To se nemůžu nigdy naučyt. A klucy? Ti 

kolem mě vždycky profičý a vůbec my nepomohou zvednout se. Mislím, že bys měla přyjet co 

nejdřýf. Lýbá tě tfůj Myrek 



Přečti si pohádku a odpověz na otázky pod pohádkou do sešitu 

 

Oslíkův útěk 

V osadě nedaleko Litomyšle žil v rodině myslivce oslík Emil a byl trochu paličatý. Jeho pán a 

děti jej občas braly ven. Někdy šli k nedalekému lesu, jindy mezi kamarády. Jednou se oslík 

rozhodl, že půjde sám ven. „Chtěl bych se poznat i s jinými zvířaty,“ říkal si. „Jenže moji lidé 

mě zamykají v zahradě. Tam běhá jen pes, kočka, poletují ptáci, někdy v trávě leze hlemýžď 

nebo přeběhne myš. To je tak všechno“ povzdychl si. „V lese je více zvířat a velkých jako já 

nebo i větších. Musím vymyslet, jak bych se dostal nepozorovaně ven.“ přemýšlel oslík Emil. 

A uvědomil si, že až myslivec přijede z města, nechá auto před domem a nezamyká vrátka. 

Vždycky zaběhne do domu a pak se rychle vrací do auta a někam odjíždí. „Až zase přijede, 

nezamkne a zaběhne do domu, zkusím vrátka otevřít.“ myslel na útěk oslík. Jednoho dne se 

dočkal. Myslivec zastavil s autem, přibouchl vrátka a vběhl do domu. Oslík se rozběhl 

k vrátkům a radostně odklusal do lesíka. Odpoledne se myslivec vrátil domů a zašel do dílny, 

kde měl kovářské nářadí a začal rozdmýchávat oheň. Vtom za ním přišly jeho obě děti. 

„Tatínku, utekl nám Emil,“ vyhrkl ze sebe mladší Honzík. „Víš to určitě, nemýlíš se, Honzíku?“ 

ptal se ho tatínek. „Ne, nemýlí se“, odpověděla za něj Milada. „oslík Emil nikde není.“ Myslivec 

se zamyslel a řekl „Teď si vzpomínám, že když jsem odjížděl do města, byla pootevřená vrátka. 

Je možné, že se nachomýtl na okraji lesa.“ řekl tatínek. Oslík se mezitím procházel po mýtině 

a všechno očuchával. Vtom mu do nozder vlétlo chmýří a Emil se rozkýchal. Vyplašil mývalici, 

která spala v nedalekém houští. Vyběhla z křoví a utíkala dál do lesa. Zastavila u krmelce, kde 

mlsaly dvě srny kukuřici. „Na mýtině je neznámé zvíře a vydává podivné zvuky“ hlásila 

mývalice. Vtom se přihnalo stádo daňků. „Vetřelce nestrpíme a pěkně ho proženeme.“ řekl 

vůdce stáda. Byl největší, měl parohy jako lopaty a rád se pral. Zavelel a rozběhli se k mýtině. 

Emil stál na měkoučkém mechu u pařezu a očichával houbu. Vtom uslyšel dupot kopyt a 

s obdivem zíral na stádo, které se na něj hnalo. Až v té chvíli mu došlo, že mu hrozí nebezpečí. 



Dal se na útěk. Vůdce stáda daňků ho brzy dohnal a smýkal s ním po trávě. Naštěstí v dálce 

vystřelil myslivec – oslíkův pán. Vzal loveckou zbraň a šel s dětmi do lesa hledat oslíka Emila. 

Jakmile zazněl výstřel, stádo se i se svým vůdcem rozprchlo po lese. Emil měl štěstí a brzy jej 

našel myslivec i s dětmi. Ležel v trávě a myslivec mu domlouval: „Vidíš, myslel sis, že se 

proběhneš po mýtině a daněk tě pěkně prohnal. Máš štěstí, že jsme tě včas našli.“ Oslík Emil 

těžce oddychoval a přitom se vděčně díval na své lidi. „Už od vás nikdy neuteču,“ říkal si a to 

také dodržel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš si do sešitu a odpověz na otázky 

Oslíkův útěk 

Jak se oslík jmenoval? 

Proč se oslík rozhodl, že uteče? 

Kudy oslík utekl? 

Kdo na oslíka zaútočil? 

Kdo oslíka zachránil? 

Jaké z toho bylo pro oslíka ponaučení? 


