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Zima 
 
„Paní zima chodí v plášti obšitém bílou kožešinkou. Kudy projde, usnou lesy, zahrady i 
pole. Dřímají ryby pod ledem. Jen ptáčci přilétají ke 
krmítkům a volají: 
   „Je nám zima! Máme hlad! Dejte nám, děti, 
nazobat!“ 
   Nasycený vrabeček se přitiskne ke komínu. Tam to 
pěkně hřeje. Taky borovice a smrčky se tlačí k teplu. 
Hrnou se z lesů do měst a vesnic. Tam se o Štědrém 
večeru, nastrojené do zlata a stříbra, rozzáří dobrým 
lidem pro radost. 
   Oslavují spolu s nimi narození Jezulátka, děťátka, s kterým přišla na svět láska. 
   Z oblak se občas sypou vločky sněhu. Miliony drobných chladných hvězdiček. Děti 
vytahují ze sklepa sáně. Koulují se. Bruslí. Lyžují. Stavějí sněhuláky. 
Paní zima slyší jejich křik a smích a usměje se také. Líbí se jí tváře zčervenalé mrazem a 
rozzářené oči. Ale líbí se jí i ticho dlouhých nocí a ve dne bledé sluníčko nízko nad 
obzorem.“ 
 
 

1) Přečti si text. Napiš, kdy přesně začíná zima. 
 
 ________________________________ 
 
 

2) Vyhledej v textu slova, která charakterizují zimní období. 
 
 ____________________________________________________________________ 
 
 ____________________________________________________________________ 
 

3) Vyhledej a napiš, které zimní sporty můžeme v zimě provozovat. 
 
 ______________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________ 
 

4) V textu se píše i o vánočních svátcích. Vyhledej a vypiš slova, která to dokazují. 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 
 ______________________________________________________ 
 

5) Co se děje v zimě s ptáky, kteří u nás zůstávají? 
  
 ______________________________________________________ 
 


