
Eva a Jakub jsou kamarádi. Děti jako vy. Ale mají oči, které možná vidí víc…  

Jakub a Eva jdou ke škole. Eva nese kytici s liliemi, Jakub tři růže. Dnes se rozdává vysvědčení. 

A zítra, zítra začínají prázdniny! 

„Ani se mi tam nechce,“ přiznává Jakub. 

„Máš strach?“ 

„Mám. Snažil jsem se, vážně. Ale ten poslední test… zkazil jsem ho, vždyť víš. Matyka mi 

prostě nejde do hlavy.“ 

Eva kývá. Ví, že Jakub se testů bojí, začne panikařit a nakonec splete i to, co by jinak 

vypočítal. 

„Máma se na tebe bude zlobit?“ 

„To ani ne. Ale asi ji to bude mrzet. Na známkách jí hodně záleží,“ vzdychá Jakub. 

„Našim taky. Ale když mám dobrý známky, odmění mě.“ 

Tak, vysvědčení je rozdáno. Eva má samé jedničky. Jakub taky. Ale z matematiky se na něj  

z listu šklebí trojka… 

Navečer ukazuje Eva vysvědčení rodičům. A těší se na odměnu – co to asi bude? Jen list 

papíru? Eva ho rozloží a čte: Poukaz na čtrnáctidenní kurz jízdy na koni… 

„Mami! Tati! Díky!“ křičí Eva. A napadne ji: to nemůžu Jakubovi říct. Bylo by mu smutno. 

Taky by chtěl jezdit. Ale za chvíli zvoní telefon. 

„Evo! Pojedem spolu ke koním! Dostal jsem za vysvědčení poukaz na kurz!“ chrlí Jakub. 

„To je super! Ale jak to? Máš přece tu trojku!“ 

„Máma řekla, že to nevadí. Že ví, že jsem se hodně učil a že jsem se snažil, jak to šlo. Proto si 

odměnu zasloužím, i když to nedopadlo.“ 

Jakub má skvělou mámu, myslí si Eva. Nevím o nikom jiném, kdo by dával odměnu za trojky. 

Ale Jakub si to vážně zaslouží! 

1. Najdi v textu slova podle návodu: 

(A) Ležím na prvním řádku a jsem synonymem ke slovu přátelé . ________________ 

(B) Jsem šestým slovem zleva na druhém řádku . ________________ 

(C) Ležím na šestém řádku a jsem opakem ke slovu podařil . ________________ 

(D) Ležím na předposledním  řádku a patřím mezi vyjmenovaná slova . ________________ 

(E) Jsem pátým slovem zprava na osmém řádku . ________________ 

(F) Ležím na předposledním řádku a jsem opakem ke slovu trest . ________________ 

(G) Ležím na desátém řádku, přede mnou je slovo dvouslabičné a za mnou jednoslabičné. 

________________ 

(H) Ležím na třináctém řádku a mám nejvíce slabik. ________________ 



2. Vyber z nabídky nejvhodnější nadpis k textu: 

(A) Jirka, Eva a vysvědčení 

(B) Jakub, Eva a vysvědčení  

(C) Jakub, Eva a prázdniny 

(D) Jakub, Eliška a prázdniny 

3. Označ postavy, o kterých se v textu nehovoří: 

(A) Jirka 

(B) Jakub 

(C) Evina máma 

(D) Jakubův táta 

(E) Jakubova máma 

(F) Eliška 

4. Jakou třídu navštěvují děti z ukázky: 

(A) čtvrtou 

(B) pátou 

(C) šestou 

(D) z textu nelze určit 

5. Chlapec z ukázky má ve škole problémy s: 

(A) chováním 

(B) češtinou 

(C) matematikou 

(D) z textu nelze určit 

6. Kamarádi z ukázky si jdou pro: 

(A) pololetní vysvědčení 

(B) vysvědčení na konci školního roku 

(C) známku z testu 

(D) z textu nelze určit 

7. Chlapec z ukázky měl na vysvědčení: 

(A) samé trojky 

(B) samé jedničky a jednu trojku 

(C) samé dvojky a jednu trojku 

(D) z textu nelze určit 

8. Proč byl chlapec z ukázky odměněn za své vysvědčení: 

(A) měl samé jedničky 

(B) měl jen jednu trojku 

(C) pomáhal doma mámě 

(D) doma se poctivě učil a připravoval na vyučování 

 


