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1. Šemík byl výjimečný kůň, vypadal ale jako jiní koně.
Dopiš slova z nápovědy k částem koně či jeho postroje.

Nápověda: uši, kopyto, hříva, ocas, sedlo, třmen

2. Slovo „kůň“ má různé tvary. Doplň správné tvary
slova kůň do textu. Pokud si nevíš rady, podívej
se do nápovědy.
Horymír měl svého ......................... Šemíka moc rád. Jezdil s .........................
Šemíkem každý den a bez svého ......................... si nedovedl svůj život představit.
Dával ......................... Šemíkovi vždy dobře najíst. ......................... Šemík měl svého
pána Horymíra také velmi rád. Nebyl to ale jediný ........................., kterého
Horymír měl. V jeho stáji byli i další ......................... . S těmi ......................... jezdil
Horymír do lesa pro dřevo. Občas se mu o všech jeho ......................... i zdálo.

Nápověda: kůň, koně, koni, koněm, koní, koních, koňmi

3. Spoj slova s obrázky.
zlato

stříbro

uhlí

brambory

obilí

mrkev

kukuřice

ropa

4. Co se dá těžit, co se dá sbírat? Zapiš do správných
sloupků: zlato, stříbro, obilí, kukuřice, uhlí, brambory,
mrkev, ropa

těží se

sklízí se

5. Vymysli otázky k odpovědím.
A)

? Křesomysl.

B)

? Zapálili Horymírův dům.

C)

? Protože se chtěl pomstít.

D)

? Ještě před svítáním.

E)

? Uložil mu trest smrti.

F)

? Z Vyšehradu.

6. Spoj smysluplné věty.
A) Lidé se báli...

...hřívy.

B) Šemík zahrabal...

...na svém koni Šemíkovi.

C) Horymír se chtěl pomstít...

...trest smrti.

D) Horymír včas utekl...

...hladu.

E) Horníci pro Horymíra žádali...

...horníkům.

F) Horymír se pevně chytil...

...kopyty.

7. Doplň vhodně slovesa:
odjet, přijet, sjet, vyjet, objet, projet, zajet
Horymír

ke Křesomyslu na Vyšehrad už brzy ráno.

Aby se tam dostal, musel
Potom

velký kopec.

branou a

nádvoří kolem dokola.

až pozdě odpoledne, když všechno domluvil.
Musel nejprve
Doma

velký kopec zase zpátky domů.
do stáje a nakrmil Šemíka.
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