
Srna 2. část
1. Před čtením textu si nejdříve přečti všechny sloupečky slov. 

Srneček se rozběhl a malá srnečka za ním. Vyběhli do strmé stráně, 
ještě za sebou zaslechli vzrušené hlasy a pak uháněli přes rozmoklou 
oranici až k lesu. Tam se zastavili, ohlédli a čekali, kdy je doběhne máma.

Mladík vedle řidiče se vzpamatoval první. „Couvni! Musí tam ležet,“ 
rychle vyskočil z vozu. „Ještě kousek, tady je krev … posviť sem! Do 
škarpy – tady leží.“ „Hele, ještě se cuká! Podej mi něco, já ji praštím! 
Nebo nám ještě uteče!“ 

Srna měla tělo jako v ohni. Chtěla se postavit, ale nohy ji neposlechly. 
Prvně po tolika letech. Ležely pod ní docela bez vlády. Zvedla hlavu a 
zahlédla, jak se k ní shýbá vysoká temná postava. Pak ucítila na krku 
surový hmat, který jí přimáčkl hlavu k zemi. Udělala poslední zoufalý 
pokus. Sebrala všechnu sílu, co měla, vzepnula se na zdravých zadních 
běhách a vyrazila proti stráni. 

Sevření na krku povolilo, mladík uklouzl a svalil se do mokré trávy. 
„Sakra,“ uslyšela ještě zakletí. „Vytrhla se mi,“ a pak jí hlasy splynuly 
s hučením větru v jediný monotónní šum. Odbelhala se ještě pár metrů, 
tma se za ní zavřela a kousek pod mezí zalehla. 

Auto odjelo, silnice ztichla a srneček se srnečkou ještě hodnou chvíli 
stáli u lesa a čekali. Najednou se srnečka otočila a rozešla se pomalu 
mámě naproti. Srneček ještě chvíli postál a pak se pustil za ní. 

2. Najdi 15 slov ze sloupečků v textu a podtrhni je.
3. Co chtěl mladík srně udělat? ________________________________
4. Do následujících vět doplň chybějící slova podle textu.
Srna měla tělo jako ___________. Pak ucítila na krku surový ________,



 který ji přimáčkl ________ k zemi. Udělala poslední _________ pokus.

Sebrala __________ ________, co měla, vzepnula se na ____________

zadních běhách a vyrazila proti stráni. 

5. Co dělala srna dál? ________________________________________

6. Jak končí příběh v této ukázce? ______________________________

__________________________________________________________


