
Hurá na kajak 2. část
1. Před čtením textu si nejdříve přečti všechny sloupečky slov.
mlsně náhrobní obrubník
vždycky proklatou senzační
tryskáč otráveně pohladil pingpongových

Prázdniny klepaly na dveře a to byl pro mě vždycky sváteční čas, 
protože  mám  narozeniny.  Nedovedeš  si  představit,  jak  jsem  byla 
zvědavá, co pro mě rodiče nachystali za dárek. Snad celý týden jsem 
chodila jako ve snách a představovala si, že dostanu krásnou puntíkatou 
sukni.  Anebo plavky  se  žlutým lemováním,  jaké  měli  v  obchodě na 
náměstí. Už jsem se viděla, jak v těch plavkách dělám u rybníka parádu.

„Tak  Pepino,  chtěli  jsme  ti  s  maminkou  popřát  všechno  nejlepší 
k narozeninám a na dvorku tě čeká dárek. Snad z něj budeš mít radost,“ 
usmál se tatínek, když přišel ten velký den, a pohladil mě po vlasech. 
Letěla jsem na dvůr jako tryskáč.

„Proč mi ty šaty nechali na dvorku?“ běželo mi hlavou. Kajak? Kajak!
Žádná sukně? Ani plavky se žlutým lemováním? Tak tomu říkám dárek 
hrůzy…po tvářích  se  mi  začaly  koulet  slzy  velikosti  pingpongových 
míčků. Stála jsem na dvoře, ztuhlá jak náhrobní kámen, a toužila zemřít 
žalem.

Druhý den odpoledne jsem se šouravým krokem loudala po náměstí a 
mlsně okukovala výlohu, ze které se na mne culily plavky, které nikdy 
nebudu mít. Posadila jsem se na obrubník a v duchu přemýšlela, co si 
počnu s tou proklatou lodí. Z vody strach nemám, což o to. Pádlovat 
umím  celkem  slušně  už  od  loňského  léta,  když  mě  naši  poslali  na 
vodácký tábor.

Najednou  mi  ve  vlasech  přistála  papírová  vlaštovka.  No  jasně, 
František s Milanem! „Co je Pepi?“ zeptali se kluci skoro sborem.
„Mám blbej kajak!“ zahučela jsem a dál nesla na bedrech celou tíhu 
svého utrpení. „Super, Pepino! Fanda má taky kajak, pojedeme vodu.
Umíš snad plavat, ne?“ „Pche, jasně, že umím plavat.“ Houkla jsem na 
ně trochu míň otráveně, protože kluci byli moji kamarádi a jet s nimi 
vodu,  by  vlastně  mohlo  být  senzační.  „Hm,  ještě  si  to  rozmyslím.“ 
Upejpala jsem se na oko.



2. Najdi všechna slova ze sloupečků nahoře v textu a podtrhni je.
3. Napiš věci, které si Pepina přála k narozeninám._______________________

_________________________________________________________
4. Přiřaď k přirovnáním v 1. sloupečku, co znamenají z 2. sloupečku stejně podtrhni.

Prázdniny klepaly na dveře. Zůstala překvapeně stát.
Ztuhlá jak náhrobní kámen. Zdráhala se jen jako.
Slzy velikosti pingpongových míčků. Už brzy budou prázdniny.
Upejpala jsem se na oko. Velké slzy.

5. Kde se Pepina naučila pádlovat? _____________________________

6. Myslíš, že Pepina pojede s kamarády na vodu?__________________

Něco navíc: Utvoř co nejvíc slov z písmen slova   S  L  O  V  Í  Č  K  A

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


