
Jak pracovat s brožurkou Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích  

 

Využití publikace a pracovník listů prolíná všemi vyučovacími předměty v rámci mezipředmětových 

vztahů: prvouka, přírodověda, vlastivěda, čeština, čtení, psaní, sloh, výtvarná výchova, pracovní 

činnosti v 1. - 5. ročníku. Formou frontální práce, samostatné práce, praktických skupinových 

činností, vycházek. 

 

Učitele budou mít k dispozici: 

1. Samotnou publikaci Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích, která bude na jejich 

škole.  

2. Současně budou na webových stránkách SM Opavy Pracovní listy, které budou obsahovat 

otázky s cílem zjistit, zda žáci porozuměli textu. Pro každý příběh zvlášť. Odkaz na ně bude 

v publikaci. 

3. Omalovánky, které vystihují 24 příběhů, namaloval Bořík Frýba. Učitelé si je mohou stáhnout. 

Odkaz je uveden opět v publikaci. 

 

Postup učitele při výuce, kdy má být představen např. ježek   

- Učitel si nejdříve prostuduje informace o ježkovi v brožuře (odstavec psaný před příběhem 

menším písmem) 

- Učitel žákůmpřečte příběh „Potkají se dva ježci“ 

- V další fázi budou číst žáci  

- V závěru vyplní testy v pracovním listu, aby se zjistilo, zda porozuměli textu  

- Další možností je vyprávění příběhu podle omalovánky, která je jako příběh nakreslena 

(obrázková osnova) 

- Na závěr dostanou omalovánky s ježkem  

 

JARO 
 

1.Otázky pro příběh „Hádka mezi jiřičkou a vrabcem“ 
Kam odlétá na podzim jiřička? 

- Na severní Moravu 

- Do Afriky 

Kde stráví zimu vrabec? 

- Odlétá s jiřičkou a vlaštovkou do Afriky 

- Zůstává celé roční období doma 

Koho vyhání jiřička ze svého hnízda na jaře?  

- Čápa 

- Vrabce  

Čím krmí jiřička svá mláďata? 

- Žížalami 

- Létajícím hmyzem (hlavně mouchami) 

Čím se živí vrabec v zimě? 

- Hlavně mouchami 

- Je zrnožravý, takže zrním 



Jak se jmenuje v příběhu jiřička? 

- Štěpnička 

- Štěbetalka  

Jak se jmenuje v příběhu vrabec? 

- Čimčarara 

- Čimčara 

Proč si staví hnízdo vlaštovka u nás a ne v Africe? 

- Protože u nás je v létě delší den než v Africe 

- Protože v Africe nejsou mouchy 

Kde je delší letní den? 

- V Africe 

- U nás v Evropě 

Kam si odletěl vrabec postavit hnízdo, když ustoupil jiřičce? 

- Do lesa 

- Do cihelny 

 

2.Otázky pro příběh „Se strakou byla legrace“ 
Do které skupiny ptáků byste přiřadili straku? 

- Mezi havrany, sojky, kavky a vrány 

- Mezi jiřičky, vlaštovky a rorýsy 

Kdy straka začíná hnízdit? 

- Na jaře v dubnu a květnu 

- Uprostřed horkého léta 

Jaký materiál používá straka při stavbě svého hnízda? 

- Větvičky, hlínu a suchou trávu 

- Písek a kamínky 

Staví si straka nad svým hnízdem stříšku? 

- Ano 

- Ne 

Proč vymazává straka hnízdo hlínou? 

- Hliněná miska se vyhřeje stračím tělem a pak zahřívá vajíčka, když straka odletí za potravou 

- Hliněná miska se lépe uklízí 

Čím byla v příběhu straka krmena doma? 

- Chlebem a rohlíky 

- Rozdrcenými kuřecími krky 

Co dělala dětem na pískovišti? 

- Klovala holčičkám do báboviček 

- Pospávala na kraji pískoviště 

Co všechno straka ukradla z balkonu? 

- Nůžky, vidličku, brýle, hodinky 

- Knížku, ozdobné talíře 

Kolik dnů se nevrátila straka domů? 

- Tři dny 

- Dva týdny 

Kde seděla straka doma, když se vrátila? 



- V kuchyni na stole 

- V pokoji na židli u otevřeného okna 

 

3.Otázky pro příběh „Proč si havran nevzal vránu za ženu“ 
Jaký je rozdíl ve hnízdění havranů a vran? 

- Havrani hnízdí společně v koloniích 

- Vrány hnízdí samotářsky 

Kam odlétají havrani, kteří hnízdí v Opavě například na platanu u Slezského zemského muzea? 

- Do Francie 

- Do střední Afriky 

Jak se jmenuje mladý havran, který se oženil ve Francii? 

- Krákrá 

- Krákorka 

Proč se rozhodl Krákorka vrátit do Opavy na svůj platan? 

- Protože jeho oblíbená vrána vybírala ptáčkům hnízda a jemu se to nelíbilo 

- Protože ve Francii nerostou stromy 

Co snídají havrani, když společně odletí na pole? 

- Jen zrní jako holubi 

- Žížaly, brouky a larvy … 

Kde si stavějí havrani hnízda? 

- Na stromech 

- Na zemi 

Kde si stavějí hnízda vrány? 

- Jen na zemi 

- Na stromech 

Z čeho si vrány a havrani stavějí hnízda? 

- Z větviček, které ulamují na stromech 

- Z hlíny 

Se kterými ptáky havrani létají na podzim za pluhem na polích? 

- S jiřičkami 

- S racky 

Proč zrovna létají racci a havrani za pluhem na polích? 

- Protože se jim líbí traktor 

- Protože pluh vyorává larvy, brouky a hraboše, které tito ptáci loví 

 

4.Otázky pro příběh „Zážitky s vránou šedivkou“ 
Na jakém stromě bylo hnízdo vrány šedivky? 

- Na smrku 

- Na borovici 

Kolik mláďat šedivek našli kluci pod stromem? 

- Tři 

- Dvě  

Kam byla dána mláďata šedivek? 

- Do kotce vedle králíků 



- Byly volně na balkoně  

Čím byly šedivky hlavně krmeny? 

- Bramborami 

- Rybičkami 

Jak se jmenovala domovnice, která neměla šedivky ráda a pomlouvala je?  

- Paní Leváková 

- Paní Čápová 

Co dělaly šedivky, když jsme s maminkou sadili zelí a kedlubny? 

- Vytahovaly sazeničky a pokládaly je vedle jamky 

- Nevšímaly si nás 

Co udělala šedivka, za což nemohla být pochválena? 

- Jedla rybičky 

- Odnesla kachňátko na střechu 

Komu patřilo kachňátko? 

- Domovnici paní Čápové 

- Mamince  

Komu si stěžovala domovnice? 

- Rodičům 

- Paní Levákové 

Kde se za trest ocitly šedivky? 

- Tatínek je odnesl známému do sousední vesnice 

- Byly vyhnány do lesa 

 

5.Otázky pro příběh „Bobři na řece se zlobí“ 
Žijí na Opavsku bobři? 

- Ještě je u nás nikdo neviděl 

- Ano, například na řece Opavě u Dolního Benešova 

Do které skupiny zvířat patří bobr? 

- Mezi šelmy 

- Mezi hlodavce 

Co se vytýká bobrům? 

- Kácejí stromy a podrývají hráze 

- Loví ryby 

Na kterých polních plodinách si bobři pochutnávají? 

- Na kukuřičných klasech 

- Na pšenici 

Který pták nadával bobrům, že mu skácel hnízdo s mláďaty? 

- Sova 

- Straka  

Která zvířata musela straka odhánět od svých mláďat, která spadla na zem? 

- Zajíce a srnky 

- Lišky, tchoře, lasičky a kočky 

Kdo četl o bobrech v tlustých a chytrých knihách? 

- Straka 

- Sova  



Je každé zvířátko a rostlina na světě důležitá? 

- Některá ne 

- Určitě všechna, jinak by na světě nebyla 

Nosila sova v povídce o bobrech brýle? 

- Ano 

- Ne 

Kde byla schována sova? 

- V dutině starého smrku 

- V dutině staré vrby 

 

6.Otázky pro příběh „Kdo si půjčuje sluníčko“ 
Je sluníčko pro život na Zemi důležité? 

- Ano 

- Ne  

Koho prosila květinka o teplo? 

- Sluníčko 

- Starý dub 

Kdo se živí v povídce nektarem z květinky? 

- Užovka 

- Motýl 

Kdo ulovil v příběhu motýla? 

- Vážka 

- Žába 

Kdo ulovil v příběhu žábu? 

- Dravý pták  

- Užovka  

Kdo ulovil v příběhu užovku? 

- Dravý pták 

- Žába  

Kam snesla užovka vajíčka? 

- Do kupky sena na louce 

- Do hnízda bažanta 

Musí se užovka o vylíhlá mláďata starat? 

- Ano 

- Ne, jsou po vylíhnutí samostatná 

S kým mluvila květinka? 

- Se sluníčkem 

- S užovkou 

Z čeho pochází teplo, když zapálíme polínka z dubu? 

- Ze sluníčka 

- Z kamen 

 

 

 



LÉTO 

7.Otázky pro příběh „Nespokojená vosa“ 
Jak se jmenuje špaček, kterému si stěžovala vosa? 

- Špačíček 

- Mudrlant 

Na co si stěžovala vosa špačkovi? 

- Že ji lidé zabíjejí 

- Že se jí nelíbí její nápadně žluté šaty 

Co znamená žlutá barva na semaforu? 

- Pozor 

- Můžeš jít nebo jet  

Co znamená zelená barva na semaforu? 

- Můžeš jet 

- Musíš zastavit 

Co znamená červená barva na semaforu? 

- Zastav! 

- Můžeš jet 

Jak chce vypadat vosa? 

- Jako motýl babočka paví oko 

- Jako vlaštovka 

Jakou barvu má babočka, když složí křídla? 

- Červenou 

- Černou 

Co připomínají oka na křídlech babočky paví oko? 

- Oči ptáka, který může babočku ulovit a ona ho tak zastraší 

- Kruhy na vodě 

Co má rád špaček v povídce? 

- Třešně, ale i hmyz (motýly, brouky) 

- Jen třešně 

Čím se může bránit vosa? 

- Žihadlem 

- Máváním křídel 

 

8.Otázky pro příběh „Kos zpívá proto,aby uživil svou rodinu 
Proč samci ptáků, když hnízdí, zpívají? 

- Protože se rádi poslouchají 

- Protože tak varují ostatní ptáky, aby nehledali potravu v okolí jejich hnízda 

Jakou barvu má kos? 

- Černou 

- Žlutou 

Jakou barvu má zobák samec kosa? 

- Černou 

- Žlutou 

 



Kteří kosi spolu soutěžili ve zpěvu a nakonec se poprali? 

- Kosi, kteří si postavili hnízdo u houpaček a na smrku 

- Kosi, kteří si postavili hnízdo u houpaček a na dubu 

Kteří ptáci se porvali v této povídce? 

- Hrdlička a kos 

- Dva kosi 

Když najdete mládě kosa na zemi, můžete ho vrátit do hnízda, pokud víte, odkud vypadlo? 

- Za každou cenu musíte, protože by nepřežilo 

- Nesmíte ho ani zvednout 

Čím krmí kosi svá mláďata? 

- Plody stromů a keřů 

- Žížalami a hmyzem 

Dělají si kosi při stavbě hnízda stříšku jako straky? 

- Ano 

- Ne  

Kdy si ptáci stavějí hnízda v naší přírodě? 

- Na jaře 

- Na podzim 

Odlétají naši kosi na podzim do teplých krajů? 

- Ano, v zimě by tu neměli potravu 

- Ne, zůstávají v naší přírodě přes celou zimu 

 

9.Otázky pro příběh „Nesmrtelné slunéčko sedmitečné“ 
Je slunéčko sedmitečné užitečné? 

- Je velmi užitečné, protože se živí mšicemi, které nám škodí 

- Je to škodlivý hmyz 

Na co si stěžovala babička, když pěstovala na zahrádce mák? 

- Že mák napadli mšice 

- Že se rozmnožila slunéčka sedmitečná 

Co je lepší, když se přemnoží mšice? 

- Chránit slunéčka sedmitečná 

- Použít chemikálie (jedy), které mšice otráví 

Kolik černých teček mají na červených krovkách slunéčka sedmitečná? 

- Dvanáct  

- Sedm  

Kam klade slunéčko vajíčka? 

- Na spodní stranu listu 

- Na svrchní stranu listu 

Jakou barvu mají vajíčka slunéčka? 

- Žlutou 

- fialovou 

Co se vylíhne z vajíčka slunéčka? 

- Kukla 

- Larva 

 



Čím se živí larva slunéčka? 

- Listy máku 

- Mšicemi 

Co bylo nejdřív ve vývoji slunéčka? 

- Vajíčko 

- Kukla  

Kde je na listu umístěna kukla slunéčka? 

- Je položeno na svrchní straně listu 

- Visí na spodní straně listu 

 

10.Otázky pro příběh „Jak jsme poznávali mraveniště“ 
Kolik nohou má mravenec? 

- Šest, jako všechen hmyz 

- Osm, jako pavouci 

Co obsahují mravenčí kukly? 

- Kukla je vajíčko 

- Uvnitř kukly je mladý mravenec 

Kdo pozoroval v povídce mraveniště? 

- Tatínek se synem 

- Babička s vnukem 

Z čeho je postaveno mraveniště v jehličnatém? 

- Z větviček 

- Z jehličí 

Čím se živí mravenci? 

- Loví lezoucí hmyz 

- Listy z dřevin 

Čím je tatínek chlapce v povídce? 

- Myslivcem 

- Lesníkem  

Co pozoroval tatínek? 

- Hnízdo veverky 

- Jmelí na smrku 

Co položil mezi mravence na mraveniště chlapec? 

- Nasliněné stéblo trávy 

- Kostku cukru 

Co vypustili mravenci na nasliněné stéblo trávy? 

- Sladkou šťávu 

- Kyselinu mravenčí 

Proč pálí mravenčí kousnutí? 

- Protože mravenec, po prokousnutí pokožky, vypustí do ranky kyselinu mravenčí 

- Protože poštípaný chlapec je zbabělec 

 

11.Otázky pro příběh „Husa a had“ 
Za kým šla hloupá husa se poradit? 



- Za ledňáčkem 

- Za špačkem 

Co udělala husa hloupého? 

- Chtěla odletět s vlaštovkami do teplých krajin 

-  Chtěla si postavit hnízdo v rákosí  

Kde si chytrá husa postaví hnízdo? 

- Na poli nebo v rákosí 

- Na silnici 

Za kým poslal špaček hloupou husu? 

- Za hospodářem 

- Za hadem 

Co poradil huse had? 

- Aby natáhla krk a zasyčela, tak se ji bude každý bát 

- Aby si sedla a strčila hlavu pod křídlo 

Na koho zasyčela husa, když přišla domů 

- Na slepice 

- Na kočku a pejska 

Co musela husa také udělat, aby se jí nejen báli, ale i vážili 

- Byla zvědavá a učila se 

- Začala hubnout 

K čemu hospodář používal husu? 

- Používal ji jako hlídače domu 

- K odhánění jiných husí 

Jak oznamovala husa, když k domu přicházel cizí člověk? 

- Kejháním 

- Štěkáním 

Co udělá paní učitelka, když chce utišit žáky? 

- Pronese „tssss“  

- Řekne „brbr“ 

 

12.Otázky pro příběh “Jak se málem utopila plovatka bahenní“ 
Co je plovatka bahenní? 

- Červ 

- Vodní plž 

Plovatka bahenní má plíce, proto se musí nadechnout vzduchu. 

- Ano má plíce 

- Nemá plíce, ale žábry 

Čím dýchají kamarádi plovatky bahenní  - bahenka živorodá a okružák ploský? 

- Také plícemi 

- Ti mají žábry 

Čím se živí plovatka bahenní? 

- Loví malé rybky 

- Okusuje vodní rostliny a seškrabuje z nich zelené řasy 

Co se stalo plovatce bahenní při prohledávání tůně v Raduňských mokřadech? 

- Omylem vlezla do plastické láhve 



- Spolkl ji kapr 

Kdo se plovatce snažili pomoci? 

- Kamarádi okružák ploský a bahenka živorodá 

- Kapr a štika 

Jak plovatce pomohli? 

- Zavěsili láhev na háček udice, kterou měl na břehu rybář a ten ji vytáhl 

- Snažili se plovatku z láhve sami vytáhnout 

Co udělal rybář s láhví, když ji vytáhl na břeh a plovatku z láhve vyprostil? 

- Zahodil ji dál do středu tůně 

- Odnesl ji do kontejneru 

Jak říkáme člověku, který má rád přírodu a odpadky do lesa ani do vody nezahazuje? 

- Přírodovědec a ochránce přírody 

- Neukázněný žák na výletě 

Jakou barvu má kontejner na odpadky z plastu? 

- Modrou 

- Žlutou 

 

PODZIM 
 

13.Otázky pro příběh „Jak jsem vařil bramborovou polévku“ 
Kdo vystupuje v příběhu o bramborové polévce? 

- Babička a Kubík 

- Holčička a dědeček 

Co dala babička do polévky? 

- Nudle, celer a mrkev 

- Brambory, celer, mrkev a další zeleninu 

Babička dala všechno do vody a pak ji posolila? 

- Ne, dala do ní trochu cukru 

- Ano, dala do ní sůl 

Co dostal Kubík k vánocům pod stromeček? 

- Malé hrábě, motyčku a stavebnici 

- Plyšového medvídka 

Kdy zasadil Kubík s babičkou brambory? 

- V létě 

- Na jaře 

Kam zasadil Kubík brambory a vysel semínka mrkve, petržele a cibule? 

- Na svém záhonku, který si Kubík sám připravil 

- Na záhonku babičky 

Na co museli dávat babička s Kubíkem pozor? 

- Na mandelinku bramborovou, jejíž červené larvy se živí bramborovou natí 

- Na vrabce, kteří vyhrabávají brambory 

Jak Kubík pomáhal babičce na zahrádce, když sazenice zeleniny trpěly suchem? 

- Pomáhal je zalévat 

- Přikryl je plátnem, aby na ně nesvítilo slunce 



Kdy Kubík vykopal své brambory? 

- Na začátku léta 

- Na konci zimy 

Kdo zapálil plynový sporák, na kterém Kubík vařil polévku z vlastních brambor a zeleniny? 

- Sám Kubík 

- Jeho babička 

 

14. Otázky pro příběh „Potkají se dva ježci“ 
Co je ježek? 

- Hmyzožravec (loví brouky, žížaly, slimáky …) 

- Býložravec (krmí se jen trávou, zeleninou, ovocem) 

Kolik má mláďat? 

- Vždy jen jedno mládě 

- Až deset mláďat 

Co si vybere ježek z misky? 

- Maso 

- Jablko  

Kdy se potkali dva ježci v příběhu? 

- V létě 

- Na podzim 

Jak se jmenovala trojčata? 

- Ostrozubka, Čumáček, Pichláček 

- Čumáček, Pichláček, Bělozubka 

Doplň jméno! 

Jdu navštívit Bělozubku, Čumáčka a _________________do Kateřinek (doplň třetí jméno)  

Kam šel navštívit druhý ježek děti své sestry? 

- Do Malých Hoštic 

- Do Kateřinek 

Jaké dárky jim chce druhý ježek přinést? 

- Jablíčka 

- Brouky  

Kde bude přes zimu ježek spát? 

- V hromadě suchého listí 

- Na stromě 

Kde ježkům hrozí největší nebezpečí? 

- Na silnicích 

- Na zahradě  

 

15.Otázky pro příběh „Bělásek zelný a lumčíci žlutonozí“ 
Na čem žijí housenky běláska zelného? 

- Na bramborové nati 

- Na zelí 

Na co se děti těšily? 

- Že bude před domem vysazen opět lán kukuřice 



- Že bude opět vysazen lán řepy 

Jací motýli poletovali nad hlávkami zelí? 

- Babočky paví oka 

- Bělásci zelní 

Co se vylíhlo ze žlutých vajíček, která nakladli bělásci zelní na listy zelí? 

- Housenky 

- Kukly 

Kam se vydali housenky společně? 

- K dvoupatrovému domu 

- Zavrtali se do půdy 

Co musely dělat děti z domu? 

- Chytat housenky a dávat je slepicím 

- Hrát si na schovávanou 

Co našla sousedka na stěně v pokoji? 

- Mrtvou housenku a na ní žluté kukly lumčíka, které připomínaly vajíčka 

- Housenka snesla vajíčka 

Proč housenka nepřežila? 

- Protože larvičky lumčíka se uvnitř housenky krmily jejím tělem 

- Protože se nachladily a umřely 

Kdo je pomocníkem v boji proti housenkám běláska zelného? 

- Lumčík žlutonohý 

- Kukla běláska zelného 

Kdo nám lumčíka žlutonohého ukázal na okenním ránu? 

- Pan Zahradník 

- Paní Čápová 

 

16.Otázky pro příběh „Veselé veverky“ 
Kde si stavějí veverky svá hnízda? 

- Na zemi v noře 

- Vysoko v koruně stromů 

Kde byly veverky z povídky? 

- V hnízdě vrány šedivky 

- V ptačí budce na třešni 

Na jakém stromě bylo hnízdo šedivky s veverkami? 

- Na smrku 

- Na borovici 

Jakou barvu měly mladé veverky? 

- Obě byly červené 

- Jedna byla černá a jedna červená 

Kdo sledoval prohledávání hnízda šedivky pod borovicí? 

- Kamarád Honza 

- Kamarád Jirka 

Čím byly krmeny veverky doma? 

- Mlékem 

- Medem  



Co měly rády veverky, když byly větší? 

- Jablíčka 

- Lískové oříšky 

Jak se jmenovaly veverky? 

- Zrzka a Kominíček 

- Kominíček a Červenka 

Na jaké aleji se u domu veverky proháněly? 

- Hrušňové 

- Třešňové  

Kam se vrátili veverky po aleji? 

- Do lesíka, ve kterém se narodily 

- Do staré cihelny 

 

17.Otázky pro povídku „Jak jsme chytali pstruhy“ 
Jak se jmenoval bratranec, který bydlel ve vesničce na Vítkovsku? 

- Pepík 

- Martin 

Jak se jmenovala kravička, kterou pásli kamarádi u babičky? 

- Malina 

- Stračena 

Co dělali kamarádi, když pásli kravičku? 

- Chytali cvrčky 

- Chytali motýli 

Kam pustili cvrčky? 

- Do babiččiny zahrádky 

- Do králíkárny 

Co slíbil Martin kamarádovi, když přijede na svatbu jeho sestry na podzim? 

- Že budou znovu chytat cvrčky 

- Že budou chytat pstruhy 

Jak chytali pstruhy? 

- Do koše na brambory 

- Na udici 

Kdo je při lovu pstruhů nachytal? 

- Lesník 

- Porybný 

Jak si tento špatný čin museli odpracovat? 

- Museli chycené ryby v koši odnést nad jez 

- Museli porybnému umýt auto 

Jak se dostanou pstruzi na místo, kde se třou? 

- Pluji proti proudu a přitom musí překonat jezy 

- Pluji po proudu, až se dostanou na mělčinu 

Co jedli kamarádi předtím, než tvrdě usnuli? 

- Knedlíky se zelím 

- Brambory se zelím 

 



18.Otázky pro příběh „Racci se těšili na výlov rybníka Nezmar“ 
Koho na rybníku Nezmar pomlouvali dva racci?  

- Kachny 

- Kormorány 

Kdo nemá rád kormorány? 

- Myslivci 

- Rybáři 

Proč nemají rybáři rádi kormorány? 

- Protože jim plaší racky 

- Protože loví mnoho ryb 

Umí se kormoráni potápět? 

- Ano, velmi dobře 

- Bojí se vody 

Umí se racci potápět? 

- Ne, umí obratně létat 

- Ano, ještě líp než kormoráni 

S kým létají racci společně za pluhem na podzim? 

- S havrany 

- S kormorány 

Co havrani a racci hledají v rozorané půdě? 

- Červy, žížaly a myši 

- Vyorané kořínky rostlin 

Proč se těší racci na výlov rybníka Nezmar? 

- Protože při výlovu kaprů mohou chytat malé rybky – plotice a karasy 

- Protože u rybníka bude klid 

Co obdivovaly děti při výlovu rybníka?  

- Stánky se smaženými rybami a akvária plné různých ryb 

- Bagry a traktory 

Kam se dostanou kapři z rybníka? 

- Na vánoční stůl 

- Jsou opět vypuštěni do řeky Opavy 

 

19.Otázky pro příběh „Jak jsme zachránili slepici paní Čápové“ 
Kteří ptáci vždy přiletěli, když maminka sypala slepicím zrní? 

- Havrani 

- Vrabci  

Co navrhl Jirka, aby s kamarádem chytili vrabce? 

- Vyrobit sklapovací past 

- Chytit vrabce do síťky na motýly 

Z jaké ohrádky udělali sklapovací past? 

- Z ohrádky pro housata 

- Z ohrádky pro ovce 

Jak se jmenovala paní, které patřila ohrádka? 

- Paní Novákové 



- Paní Čápové 

Čím podepřeli sklapovací past? 

- Hůlkou, na kterou přivázali provázek 

- Hráběmi  

Co nasypali pod ohrádku? 

- Chleba s cukrem 

- Zrní  

Na co dostali chlapci chuť, když čekali na vrabce? 

- Chleba s cukrem pocákaný vodou 

- Chleba se sádlem a solí 

Co chlapci viděli pod sklapovačkou, když se k ní vrátili? 

- Slepici, vrabce a jestřába 

- Jen slepice 

Koho chtěl ulovit jestřáb? 

- Kosa 

- Slepici  

Z čeho měli radost chlapci? 

- Že slepice od paní Čápové přežila útok jestřába 

- Že nezmokli 

 

20.Otázky pro příběh „Jak hraboši kradli křečkovi obilí“ 
Jak se jmenovali v této povídce hraboši, kteří kradli křečkovi obilí 

- Zubajda a Hryzák 

- Hrabošík a Hraboška 

Jak se jmenuje křeček? 

- Hamster  

- Nemá jméno 

V čem nosí hraboš obilí do své nory, jako zásobu na zimu? 

- Lícních torbách (v tlamičce) 

- V malém baťůžku 

Co udělaly děti na poli? 

- Vytopily hraboše  

- Pouštěly draka 

Kdo se rozhodl, že vytopí i křečka Hamstra? 

- Honzík 

- Pavlík 

Kdo chtěl pohladit vytopeného křečka? 

- Pavlík 

- Hryzák 

Co křičel Pavlík, když běhal po poli? 

- Já mám křečka 

- Já mám hraboše 

Na čem spal křeček Hamster, když ho navštívili hraboši Hryzák a Zubajda? 

- Na hromadě hlíny 

- Na hromadě zrní 



 Čemu se smáli Zubajda, Hryzák a Hamster u hromady obilí? 

- Vzpomínkám na děti, které je chtěly na poli vytopit 

- Do nory křečka vešel Ferda Mravenec 

Jaký je rozdíl mezi křečkem a hrabošem? 

- Křeček si připravuje zásoby na zimu a hraboš ne 

- Křeček i hraboš zimu přespí 

 

21.Otázky pro příběh „Ptáky na krmítku vystrašil krahujec“ 
Který pták se ptal na krmítku kosa, co má nejraději? 

- Krahujec 

- Sýkora koňadra 

Jaké krmivo v zimě na krmítku mají ptáci nejraději? 

- Suchý rohlík 

- Slunečnicová semena 

Který pán v této povídce nejvíc rozumí ptákům? 

- Pan Kožaný 

- Pan Štědrý 

Který pták neměl odvahu přistát na krmítku? 

- Havran 

- Zvonci zelení 

Kdo se nejvíc cpal v krmítku? 

- Hrdlička 

- Dlask 

Kdo sbíral odvahu přiletět na krmítko? 

- Stehlík 

- Krahujec 

Co si chtěl odnést z krmítka krahujec? 

- Slunečnicové semínko 

- Nějakého ptáka, protože už dlouho nic neulovil 

Kterého ptáka nakonec krahujec odnesl z krmítka v pařátech? 

- Zvonka 

- Dlaska 

Kam se schoval pták, který se uvolnil z krahujcových pařátů? 

- Odletěl znovu do krmítka 

- Schoval se do hustého křoví 

Proč nestačil dlask rychle odletět před krahujcem? 

- Protože se pořád cpal a byl proto tlustý a neobratný 

- Protože v krmítku vůbec nebyl 

 

22.Otázka  pro příběh „Ondatra zachránila ledňáčka před smrtí hladem“ 
Kdo bědoval nad tím, že všechno zamrzlo, a že nemůže ulovit žádnou rybičku? 

- Ledňáček 

- Ondatra  

Kde se odehrál tento příběh? 



- Na potoku Hvozdnice  

- Na řece Opavě 

Na co měla chuť ondatra, která běhala po zamrzlém břehu? 

- Na škebli 

- Na rybičku 

Čím se živí ondatra v zimě? 

- Loví škeble a živí se kůrou stromů a větvičkami 

- Loví hmyz 

Jak se říká ledňáčkovi pro své krásné peří? 

- Krásný ptáček 

- Drahokam našich vod 

Jak pomohly ondatry ledňáčkovi, aby mohl lovit rybky? 

- Odklidili led na potoce 

- Zavolali na pomoc rybáře 

Koho chtěly mít ondatry za své sousedy? 

- Ledňáčky  

- Lišky 

Čím se živí ledňáček? 

- Škeblemi 

- Rybičkami   

Co slíbil ledňáček ondatrám, když mu pomohly odklidit led, aby mohl lovit rybky? 

- Že budou celý rok na Hvozdnici  

- Že bude s nimi bydlet jen v létě 

Kolik rybníků zamrzlo u řeky Hvodnice? 

- Jenom jeden 

- Všechny tři 

 

23.Otázka pro příběh „Jezevec se probudil a neměl dobrou náladu“ 
Které zvíře přespí zimu? 

- Liška 

- Jezevec 

Kde se odehrává zimní příběh lišky a jezevce? 

- U zříceniny hradu Vikštejn 

- Na Hvozdnici 

Jaké stromy káceli dřevorubci na Vikštejně? 

- Duby 

- Buky 

Koho probudil padající strom? 

- Jezevce  

- Lišku  

Co udělali dřevorubci, když skončili práci? 

- Odjeli traktorem 

- Odešli pěšky 

Co chtěl naštvaný jezevec udělat? 

- Pokousat veverku 



- Vyprášit lišce kožich 

Co musel udělat jezevec, aby vyprostil lišku? 

- Zvednout strom 

- Překousat všechny větve, které přitlačily lišku k zemi 

Na co si musel dávat jezevec pozor, když chtěl lišku vytáhnout? 

- Na krásný liščí ocas, na který byla pyšná 

- Na to, aby jej nezastřelil dřevorubec 

Co odpověděl lišce jezevec na otázku „Co si můj zlatý jezevče chtěl říct tím, že mi vyprášíš kožich“? 

- Chtěl jsem ti ho jen pohladit 

- Chtěl jsem ti ho pošimrat 

Kdo je čistotnější, jezevec nebo liška? 

- Liška 

- Jezevec 

 

24.Otázka pro příběh „Lyska zachránila labuť před sumcem“ 
Kde se odehrává příběh? 

- Na Stříbrném jezeře 

- Na rybníce v Raduni 

Jak se jmenuje velká ryba, která leží na dně jezera a má hlavu na sádrovci? 

- Kapr 

- Sumec 

Co házely děti labutím v zimě do vody? 

- Suché rohlíky a housky 

- Kameny  

Proč hrozila labuť lysce? 

- Protože ji pocákala 

- Protože jí vzala suchý rohlík  

Čím se chlubila labuť? 

- Že se umí potápět 

- Že je nejkrásnější pták 

Kdo se umí potápět? 

- Labuť 

- Lyska 

Kdo stáhl pod vodu labuť? 

- Velký kapr 

- Sumec 

Kdo zachránil labuť, když ji sumec stáhl ke dnu? 

- Lyska, která se umí potápět 

- Jiná labuť 

Co udělala lyska, aby sumec pustil labuť 

- Klovla ho ostrým zobákem do široké tlamy 

- Polechtala sumce pod ploutví 

Jaký vztah se vytvořil mezi labutí a lyskou? 

- Přátelský vztah 

- Nenávist  


