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 Přistupuješ k opičce a rozvazuješ provaz, kterým je přivázaná ke kašně. Zvíře 
se hned radostně hrne k tobě. Výborně! Zvolil jsi správně. Skupina vyslovova-

ná [pje] se vždy píše jako pě, proto je PĚNA.

Přejdi na stranu  42  

 Před tebou leží třetí obálka. 
Otevíráš ji a vytahuješ papír se 

slovy. Pečlivě zvaž, kolik slov je napsá-
no správně.

Pokud si myslíš, že správně je 5 slov, přejdi na stranu  8  

Pokud si myslíš, že správně je 6 slov, přejdi na stranu  25  

Pokud si myslíš, že správně je 7 slov, přejdi na stranu  39  

 Docházíš k číslu 2. Jakmile si ho poznačíš, ukážeš papír opičce. Tvá kamarádka si 
ho chvilku prohlíží, potom vyskočí a zatleská. Výsledek schvaluje. Správně jsou 

pouze slova POČASÍ a ROZZÁŘIT SE. Ostatní slova měla být takto: BÍLÍ HOLUBI (bílý se 
skloňuje podle vzoru mladý, v 1. pádě množného čísla má koncovku -í), ZKOUMAT (ustá-
lená podoba slova), ÚRAZ (na počátku slova je ú), VÁLEČNÉ OBĚTI (oproti tomu matčino 
objetí), SMĚSI (skloňuje se jako kost, která má v koncovce vždy měkké i/í), BEZCENNÝ 
(kořen slova je -cen-, k němu se připojuje přípona -ný, proto dochází ke zdvojení n), 
PŠTROSÍMI (skloňuje se jako jarní, tento vzor má v koncovce vždy měkké i/í).

Přejdi na stranu  31  



S češtinou za dobrodružstvím
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 Pod padacími dvířky je žebřík. Jak po něm můžeš slézt, když máš zároveň dr-
žet baterku? Posvítíš si dolů a vidíš, že pod žebříkem je pevná zem. Chvilku 

váháš, zda nemáš baterku hodit dolů, aby ti dál svítila na cestu. Ne, mohla by se rozbít. 
Nakonec ji necháš zapnutou a strčíš si ji do kapsy. Když polezeš dolů, nebude díky 
tomu kolem tebe úplná tma. Tak do toho!
Jakmile jsi zase na pevné zemi, vytáhneš baterku z kapsy a rozhlížíš se kolem sebe. 
Nacházíš se v nějakém malém prostoru. Ve světle baterky si prohlížíš stůl s několika 
velkými svíčkami, na kterých jsou nápisy. Vedle svíček leží zápalky, pod kterými je slo-
žený papír. Rozevíráš ho a čteš.

Prohlížíš si svíčky a volíš tu, jejíž nápis odpovídá zadání.

Pokud volíš svíčku číslo 1, přejdi na stranu  23  

Pokud volíš svíčku číslo 2, přejdi na stranu  15  

Pokud volíš svíčku číslo 3, přejdi na stranu  29  

 Jakmile vyťukáš kód, ozve se tiché cink a potom se dveře otevřou. Počítal jsi 
správně. Na dveřích se nachází sedm zájmen: nějaký, svůj, každý, tobě (1. pád 

ty), její, mi (1. pád já), nic. Příslovce jsou dvě: tam, vesele.

Přejdi na stranu  40  


