KAPITOLA 1
1. Pozorně si prohlédni obrázky a popiš je. Zamysli se nad tím, o čem by mohl následující
příběh být, a zdůvodni svá tvrzení.
Vyhledej na obrázku 5 míst, ve kterých se obrázky shodují. Barevně je označ.

2. Přečti si krátký příběh a odpověz na otázky.

KOČKA
O letních prázdninách byla Ema poprvé jen se svou babičkou u příbuzných ve
Španělsku. Už druhý týden je Ema zpátky, ale pořád vzpomíná na to, jaké to ve
Španělsku bylo!
„Na co pořád myslíš?“ zeptala se Emy její kamarádka Filipa. „Stýská se mi po
Španělsku!“ odpověděla smutně Ema. „Letos jsme si to užili. Cestovali jsme, navštívili
jsme řadu krásných památek. Seznámila jsem se tam s chlapcem, který bydlel kousek
od tety. Jmenuje se Antonio. Chodili jsme spolu sledovat východ slunce. Nikdy jsem
netušila, jak krásné to může být!“ zasnila se Ema. „To si nedovedu ani představit! Já
jsem ve Španělsku ještě nikdy nebyla!“ dodala Filipa smutně. „Tak víš, co?!“ nadšeně
vyskočila Ema. „Naučím tě něco, co jsem hrávala s Antoniem. Hraje se to podobně
jako náš skákací panák, ale u nich se tomu říká Kočka.“ Usmála se Ema na Filipu
a začala se shánět po nějaké křídě. „Kočka?“ divila se Filipa a přidala se k Emě.
„Teď pozorně poslouchej,“ řekla Ema a pustila se do vysvětlování hry. „Nejdříve
se oblázek hodí do pravého dolního pole, potom kočce do pusy. Musíš projít
všechny části kočičí hlavy. Abychom na něco nezapomněly a dobře se nám to
pamatovalo, vyznačím šipkami postup. Budeme tak lépe vědět, kam máme oblázek
hodit. Můžeme to hrát tak, že místo, kde bude oblázek, musíme přeskočit anebo
musíme vždy oblázek z pole vykopnout, aby se dostal na další správné pole. V tom
byl Antonio neporazitelný!“ usmála se Ema. „Raději bych zatím jen kamínek házela.
Ještě bych si mohla ukopnout palec!“ zasmála se Filipa a pustila se s Emou do hry.
3. Odpověz na otázky.
Kde byla Ema o letních prázdninách? Vyznač v textu místo, kde ses o tom dozvěděl/a.
Po čem se Emě stýská? Zdůvodni.
Kde všude mohla Ema být? Byl/a jsi také někdy ve Španělsku? Pokud ano, co bys Emě
doporučil/a? Proč?
Vysvětli pravidla hry Kočka. Co udělala Ema jako první?
Porovnej hru se skákáním panáka, jak to znáš ty. V čem se hry liší a co mají společného?

4. Spoj správný obrázek s textem.
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