
Antarktida 

Antarktida je místo, kde je jen led a sníh. Je to jeden ze světadílů. Další 

světadíly se jmenují Afrika, Asie, Evropa, Austrálie a Amerika. 

V Antarktidě nikdy nežili natrvalo žádní lidé, je tam velký mráz. Jedinými 

obyvateli jsou vědci. Nerostou tam ani žádné rostliny. V moři žijí velryby 

a rypouši. Rypouš je veliké zvíře, které se živí rybami, nejvíce je na 

Antarktidě tučňáků, žije jich tam osm druhů. Dostaneš se tam lodí, ale i 

letadlem. Dokonce tam létá pravidelná linka, která je určena vědcům. 
 

1. Víš, co je světadíl?    velká země       dílek z puzzle      moře a oceány 

2. Podtrhni větu, ve které jsou vyjmenovány světadíly. 

3. Spočítej, kolik je v textu světadílů, nezapomeň na Antarktidu. 6        7       5        4 

4. Co se v textu dozvíš o Antarktidě? Označ Ano  nebo  Ne 

Rostou tam krásné rostliny. Ano     Ne  Antarktida je světadíl.  Ano     Ne 

Jezdí tam vlak.    Ano     Ne        Žijí tam vědci.              Ano     Ne 

Na Antarktidě žije mnoho lidí.  Ano     Ne 

 

5. Napiš, proč podle tebe na Antarktidě nemůže nic růst? 

__________________________________________________________  

6. Vyjmenuj zvířata, která žijí na Antarktidě a o kterých se píše v textu. 

__________________________________________________________ 

7. Nakresli dopravní prostředky, kterými se na Antarktidu dostaneš. 

 

 



Švédští hokejisté 

Anders a Inga jsou sourozenci, kteří žijí ve Švédsku. Švédsko je země, 

která má skvělé hokejisty. Oba dva se naučili bruslit hned, jak začali 

chodit. Jsou na svůj národní tým hrdí. 

 Za domem mají rybník, který je celou zimu zamrzlý. Každé odpoledne se 

tam schází děti z okolí. Rozdělí se do dvou družstev a začnou hrát hokej. 

Je jedno, jestli jsi kluk nebo holka. Všichni bruslí skvěle. Každý má svou 

hokejku, brusle, helmu a puk. Každý malý Švéd by si přál stát se 

hokejistou v národním týmu. 

1. Jak se jmenují sourozenci? _________________ a _______________ 

2. Podtrhni všechna slova, která označují, co má každé dítě. 

puk      rukavice      chrániče      helmu      hokejku       brusle 

3. Co se v textu dozvíš? Označ Ano  nebo  Ne 

Příběh se odehrává ve Švédsku.Ano     Ne 

Holky bruslí lépe než kluci.Ano   NeDěti hrají odpoledne hokej.Ano   Ne 

Každé dítě by chtělo být fotbalistou. Ano     Ne 

4. Co znamená: Jsou na svůj národní tým hrdí.   

    Je jim to jedno.            Stydí se za něj.          Jsou pyšní a obdivují jej. 

5. Vybarvi švédskou vlajku a švédský hokejový dres. 
 

 


