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Anotace: Na pracovním listě doplňují žáci text bajky, kterou si
přečetli. Mohou doplňovat i s pomocí knížky.

Vyhledej bajku v knížce Nejkrásnější bajky pro nejmenší a doplň
slova, která v textu chybí.
O hroznech, které rostly vysoko
Už dávno neměla liška takový ……… .A jako z udělání nebylo do
čeho kousnout. Táhla se schlíple k vesnici, kde doufala ukořistit něco
na zub. Cestou přišla k ……………. zdi a přes ni visely hrozny vína.
Když liška uviděla zralé plody, v nichž slunce jen jiskřilo, samou
chutí se jí začaly sbíhat ………... . Opatrně se rozhlédla, a když
nikoho neviděla, mlsně natáhla krk a co jí síly stačily, odvážně
vyskočila. Ale marně. ………… rostly příliš vysoko, liška na ně
nedosáhla. Jen jí ……… cvakly naprázdno.
Vyskočila podruhé, ještě výš, ale na hrozny zase nedosáhla. Div si
jazyk nepřekousla, jak jí znovu zuby …………. naprázdno.
Vyskočila podruhé, ještě výš, ale na hrozny zase …………. . Div si
jazyk nepřekousla, jak jí znovu zuby cvakly naprázdno. A tak se
odrazila potřetí s vysoko nataženým ……….. , ale jen slabě
rozhoupala nejnižší hrozen a bezmocně se skutálela ke zdi.
Zklamaná a zlostná schlíple stáhla ……….. a na hrozny se už ani
nepodívala. Jen sliny polkla naprázdno, a když …………….., pro
útěchu si říkala: „To bych tomu dala, zbytečně bych se namáhala. Ať
visí, co je mi po nich! Jistě jsou ještě ………… , trpké, brrr, kdo by je
jedl!“
V té chvíli se podobala ………….., který haní a pomlouvá vše, čeho
sám nemůže dosáhnout a co nemůže dokázat.
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