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Úloha 1: Pozorně si přečti příběh.

 Červený autobus stál už druhý týden opuštěný v garáži. Byly letní prázdniny a on už nikoho 

nevozil ani do školy, ani ze školy. Nikdo jej nepřišel pozdravit. Nikdo jej už nepotřeboval. 

 

 A tak se stalo, že jednoho dne se červený autobus sám vydal do města. Po cestě potkával 

osobní auta, náklaďáky, ba dokonce i sanitku. V centru města na něj zacinkaly tramvaje Evička a 

Eliška. Červenému autobusu se takový výlet líbil. Zastavil se v Levandulové ulici, kde bydlela Lu-

cinka. Ta byla šťastná, že opět vidí svůj červený autobus. Sedla si do autobusu a pokračovaly spolu 

Hruškovou ulicí k Hance a pak ještě do Šalvějové ke Štěpánovi. To bylo ale radosti, když Štěpán 

spatřil červený autobus před svým domem. A ještě větší, když v něm našel své spolužačky, Hanku 

a Lucinku. 

 „Autobuse, prosím naberme ještě Katku z Kaktusové ulice, Pavla z Pampeliškové a Ondru v 

Ostřicové ulici,“ prosila Hanka.

 „Jasně,“ autobus se znova cítil, jako kdyby ani nebyly prázdniny. Úžasný pocit, už jej zase 

potřebovali. 

 

 Posbíral všechny děti a vydaly se společně na výlet do zoologické zahrady. Každé z dětí hle-

dalo své oblíbené živočichy. Hanka hrocha, Lucinka lva, Štěpán šakala, Katka krokodýla, Pavel zase 

pštrosa a Ondra opice. Červený autobus přímo zářil štěstím, jakou radost dětem udělal. Výlet ale 

ještě nekončil. Dále navštívili lunapark s obrovskými kolotoči a velkou cukrárnu. Po výletu rozvozil 

červený autobus děti domů. Žáci ze školy v Chytré ulici prožili nejkrásnější prázdninový den.

 Červený autobus zablikal světlomety a probudil se z dlouhého snu. Protáhl si pravá i levá 

kola a poškrábal se stěrači na střeše. „To byl ale parádní sen! Kéž by mě tak přišli moji žáci navští-

vit!“ povzdychl si červený autobus.
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Úloha 2: Odpověz na otázky 

2. Proč se autobus vydal do města?

a) Chtěl poznat město.
b) Stýskalo se mu po dětech.
c) Rád jezdil.
d) Chtěl jet natankovat.

1. Kde byl červený autobus                                                                                                                                          
    během letních prázdnin?

a) na školním dvoře
b) v garáži
c) na parkovišti
d) v parku



4. Kam odvezl autobus děti?

a) do zoologické zahrady
b) na narozeninovou oslavu
c) do galérie
d) na zahradní party

3. Jaké tramvaje autobus potkal cestou                                                                                                                                           
    do města?

a) Evičku a Věrku
b) Elišku a Mirku
c) Elenku a Evičku
d) Evičku a Elišku

6. Kde se červený autobus s dětmi                                                                                                                                            
    ještě zastavil?

a) v lunaparku a v kině
b) v kině a v cukrárně
c) v lunaparku a v cukrárně
d) v cukrárně a v divadle

5. Která zvířata z navštívené ZOO žijí                                                                                                                                             
    i ve vodě?

a) pštrosi
b) hroši
c) lvi
d) opice

Úloha 3: Nakresli k příběhu obrázek.
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7. V jaké ulici stála škola, ke které                                                                                                                                            
    červený autobus patřil?

a) Chrpová
b) Chápavá
c) Chobotová
d) Chytrá

8. Čím byl výlet pro autobus?

a) skutečností
b) pouze snem
c) skutečností, jež se udála během                                                                                                                                            
    prázdnin
d) jen výmyslem

9. Kdo bydlel v jaké ulici? Spoj správné dvojice.

 Katka    PAMPELIŠKOVÁ
 Šimon    HRUŠKOVÁ
 Hanka    KAKTUSOVÁ
 Lucinka   OSTŘICOVÁ
 Pavel    ŠALVĚJOVÁ
 Ondra    LEVANDULOVÁ


