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Úloha 1: Pozorně si přečti text a odpověz na otázky.

 Obloha se začala zatahovat. Jedna kapka, druhá, třetí… Najednou se spustil pořádný liják. 

Z okapu se valily proudy vody. Honzík stál za oknem a sledoval, jak déšť stéká po okenním skle. 

Bylo mu do pláče. Pohled upíral na Beníkovu boudu, jež zela prázdnotou.

 

 „Stejnak za všechno může děda,“ povzdychl si. „Proč jen nechal tu branku otevřenou!?“

Beník

2. Jaké počasí sledoval Honzík 
    za oknem?

a) sněžení
b) déšť
c) silný vítr
d) slunečno

1. Jak se jmenoval Honzíkův pejsek?

a) Rexík
b) Bobík
c) Beník
d) Azor

STOP! Nejprve odpověz na tyto otázky, až potom čti dál.

 Děda seděl v kuchyni a smutně se díval na Honzíka. Nedokázal pochopit, proč to Beník 

udělal. Branka bývala často otevřená a ještě nikdy neutekl.

 

 „Kde ho hledat?“ ptal se sám sebe. Hájovna stála uprostřed lesa. Na kterou stranu se vydat? 

V tak rozlehlém lese se malý jezevčík hledá jak jehla v kupce sena. 

STOP! Nejprve odpověz na tyto otázky, až potom čti dál.

4. Vysvětli, co znamená „hledat                                                                                                                                          
    něco jak jehlu v kupce sena“. 

a) hledat rychle
b) hledat za tmy
c) hledat malou věc ve velkém prostoru
d) hledat hodně věcí najednou

3. Proč pes utekl ze dvora?

a) protože se zlobil
b) protože nedostal snídani
c) protože nedostal večeři
d) nikdo nevěděl proč

 „Honzíku, jakmile přestane pršet, půjdeme Beníka hledat. Neboj se, najdeme ho!“ řekl 

děda. A opravdu. Za necelou hodinu déšť ustal a na obloze vykouklo teplé letní sluníčko. Honzík 

s dědou si nazuli gumáky a vydali se do lesa. Po půl hodině jej spatřili. Seděl před kopečkem, 

pod kterým byla jakási díra, a vítězně se díval na dědu. Děda ihned pochopil a Beník též. Dobře 

věděl, že jej děda půjde hledat.
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 Konečně totiž našel toho starého jezevce, co chodil do vsi na slípky. Beník za tento nález 

dostal od dědy pochvalu a dokonce i „psí keksík“. A Honzík byl rád, že se Beník našel. Už se na dědu 

vůbec nehněval. Děda je skvělý člověk a úžasný kamarád.

Odpověz ještě na tyto otázky. 

7. Kde ho našli? 

a) u nory starého jezevce
b) u krtince
c) u krmelce lesních zvířat
d) na louce za hájovnou

6. Jak dlouho hledali Beníka?

a) celý den
b) 1 hodinu 
c) celé odpoledne 
d) půl hodiny 

Úloha 2: Co se ti v příběhu nejvíc líbilo? Nakresli obrázek.


