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Jiří žáček: Klíďo píďo
(americká pohádka)
Na břehu řeky seděl indiánský chlapec a chytal ryby. Starému muži, kráčejícímu zvolna
kolem řeky, se malý indián okamžitě zalíbil. Ten muž byl bohatý továrník, který tu byl na
letním bytě. Mohl si dopřát všechno, nač si vzpomněl, ale všechen čas věnoval vydělávání
peněz, a tak se ani neoženil. Při pohledu na chlapce ho napadlo, že by nebylo špatné mít syna.
Prošel kolem malého indiána první den, druhý den, a třetího dne chlapce oslovil.
„Mladý muži,“ řekl mu, „chceš být mým synem? Jsem bohatý, ale nemám žádné děti.
Odjedeme do Chicaga a já si tě vezmu za vlastního.“
Továrník očekával projev díků, ale chlapec se nedůvěřivě ošívá:
„A co v tom Chicagu budu dělat, pane?“
„Co bys dělal? Budeš chodit do školy.“
„Do jaké školy?“
„Nejdřív do obecné a potom na vyšší školu.“
„A co budu dělat, až ty školy vychodím?“
„Pak tě dám zaučit ve své továrně. Začneš pracovat jako obyčejný dělník, a jestli obstojíš,
budeš mistr. Když se ukáže, že jsi schopný organizátor, nastoupíš do kanceláře jako zástupce
ředitele. A za pár let pilné práce se vypracuješ na ředitele továrny.“
„A k čemu mi to bude dobré?“ ptá se malý indián.
„Jak k čemu? Budeš vážený a vlivný člověk. Až umřu, zdědíš továrnu, vilu, pozemky a
hromadu zlata.“
„A co s tím vším budu dělat?“
„Co asi? Budeš boháč,“ trpělivě vysvětluje továrník. „Budeš svým pánem a budeš si dělat, co
budeš chtít. Můžeš podnikat, můžeš cestovat po světě, můžeš se dát na politiku a stát se
guvernérem, nebo dokonce prezidentem.“
„Ale já nechci podnikat, ani cestovat po světě – a být prezidentem už vůbec ne!“

„Když nebudeš chtít nic dělat, všecko prodáš, peníze uložíš v bance a pak si klíďo píďo
sedneš někde u řeky a budeš chytat ryby!“
„Ale vždyť já chytám ryby už teď,“ zasmál se chlapec. „Klíďo píďo. Tak proč bych měl s
vámi jezdit do Chicaga?“
Otázky:
1.
2.
3.
4.
5.

O jaký literární druh, žánr jde?
Jaká vypravěčská forma je použita?
Co je hlavní myšlenkou autora?
Kolik postav vystupuje v příběhu?
Kde se příběh odehrává?

MATEMATIKA
Druhy trojúhelníků
do ŠS 164/1 před vyplňováním tabulky si zopakuj třídění (druhy) trojúhelníků a pozorně si
prohlédni obrázky trojúhelníků 1-7 (všímej si délek stran, velikosti úhlů) např. u trojúhelníku
1 – má různě dlouhé strany x,y,z; nemá žádný pravý ani tupý úhel…….jedná se tedy o
trojúhelník obecný (různostranný) a ostroúhlý
165/3 místo porovnávání velikostí vnitřních úhlů pomocí průsvitky můžeš úhly změřit
úhloměrem a slovně zapsat, co platí

Rychlá odpověď

ANGLICKÝ JAZYK
Skupina M. Němcové - Projít si slovní zásobu str. 78 5 The world A My country; projít si gramatiku str.
70/ 5.1, učebnice str. 56/ cv.1 – projít, 2cv. 2 . – do sešitu, 4. Do sešitu přepsat a věty přeložit
Skupina Skupina Y. Paštové - prac. seš. str 41 cv 5 a 6 doplň, cv 5 c přepiš první slovo v každé větě do
slovníčku a přelož /použij slovník/

ZEMĚPIS
Učebnice str. 69 až 70, Živý obal Země. Organismy a jejich životní prostředí
1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)

Nastudujte si text
Vypište si a doplňte následující informace:
Živý obal Země se nazývá……………………………………………………………………………………………
Životní potřebné podmínky jsou…………………………………………………………………………………
Rozmístění organizmů na Zemi je především ovlivněno …………………………………………….
Šířkové pásy rozeznáváme…………………………………………………………………………………………
Názvy šířkových pásů jsou odvozené od…………………………………………………………………….

NĚMECKÝ JAZYK
1. Zopakujte si časování pravidelných sloves:
https://www.youtube.com/watch?v=6mU4UaZ3wIk
2. Nakreslete do sešitu půdorys bytu a popište: místnosti (příklad: pracovní sešit str. 31)

RUSKÝ JAZYK
Projekt „Moja semja“ - moje rodina
Představ sebe a svou rodinu - viz zadání – učebnice str. 47. Nemusíte dělat prezentaci na
PowerPointu, stačí napsat vše ručně na list A4. Fotografie rodiny nejsou nutné, stačí nakreslit
obrázky rodinných příslušníků a domácích mazlíčků a k tomu jejich popis. Můžete nakreslit
rodokmen ve tvaru stromu a popsat rodinné příslušníky. Nakonec vše oskenujte nebo vyfoťte
na mobil a pošlete do Velikonoc na email: machova.perina@seznam.cz

