
Snídaně je důležitá 

 

 

Čenda:  

Jako každé ráno snědl snídani, kterou mu starší sestřička připravila. Měl moc rád kaši 

z ovesných vloček s ovocem, rozinkami a oříšky. A ta byla právě dnes! Bylinkový čaj 

byl akorát vychlazený. Prostě prima začátek dne. Svačinu do školy si už přichystal sám. Vzal si kousek 

okurky a chleba se sýrem. Nezapomněl na lahev s neperlivou vodou. 

Filip:  

Sotva ráno vyskočil z postele, rychle se oblékl, popadl tašku a běžel do školy. Neměl hlad. Vždycky 

přece vydrží bez jídla a pití až do oběda. 

Emilka:  

Když se probudila, vesele přiběhla k snídani. Na stole na ni čekal hrníček s čajem, medem a citronem. 

Na talířku ležel chleba s jahodovou marmeládou od babičky a rozkrájené červené jablíčko. U snídaně 

bylo veselo a Emilka všechno snědla. Do školy jí maminka zabalila jogurt, hrušku a lahev 

s kohoutkovou vodou. 

Maruška: 

Nechtělo se jí ráno vůbec z postele a maminka ji pořád pobízela, aby se stihla nasnídat. Což se nakonec 

podařilo. Ke svačině si Maruška vzala pytlík chipsů a barevnou slazenou limonádu. 

Honzík: 

Jakmile ráno otevřel oči, zašimrala ho do nosu vůně párků s hořčicí. Pádil rovnou ke stolu, ani 

nepozdravil maminku a tatínka! Párky mu tak chutnaly, že snědl hned čtyři nožičky. Pak vypil hrneček 

čaje, do kterého si nasypal tři lžičky cukru. Svačinu sice měl, ale ve škole ji vyhodil. 

Roman: 

Dnes se moc těšil do školy na kamarády, věděl, že budou hrát hru na zahradě. Nejprve se nasnídal, měl 

jogurt s ovocem, rohlík a čaj. Do školy si s sebou vzal housku, ze které vykukoval salát, sýrem a 

paprikou. Nezapomněl na lahev se šťávou, kterou v létě maminka vyrobila z malin. 

Natálka: 

Zeleninový salát, celozrnný rohlík, sýr a vařené vajíčko. Ó to je dnes bohatá snídaně. A moc dobrá, 

pomyslela si Natálka, když uviděla malou ranní hostinu. Ty chvíle, kdy byla celá rodina pohromadě u 

jednoho stolu, milovala. Vypila i výborný, vodou ředěný, domácí pomerančový džus. Na svačinu si 

připravila rajče, okurku, housku s máslem a velkou lahev s kohoutkovou vodou. 

 

Přečti si příběhy a 

přemýšlej, které děti se 

chovají zodpovědně 

k vlastnímu zdraví?  



 

Zdenička: 

Ráno se protáhla ve vyhřáté postýlce, úsměvem přivítala nový den. V kuchyni dala mamince pusu a 

zasedla k snídani. Na talířek si dala dvě sušenky, koblihu a potají přikusovala čokoládu. Všechno zapila 

skleničkou mléka. Svačinu si nechystala, protože cestou do školy si něco koupí v obchodě. 

Yvetka: 

Ke snídani dnes bude těstovinový salát s rajčaty a vajíčkem. To už věděla Yvetka od večera. A tak šup 

z postýlky za tatínkem do kuchyně. Ó, tatínek připravil i čerstvou šťávu. Jeho prsty jsou ještě teď 

červené od řepy. To byla bašta! A copak to má ke svačině? Kefír, chleba s máslem a papriku. Mňam. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zapiš první písmena jmen dětí, které zvládly správně snídani i svačinu, v pořadí tak, jak jsou za 

sebou.  

---------------------------------- 

2. Využij slovo, které jsi zapsal/la a odhal název českého ovoce, které je velkým zdrojem vitamínu 

C. 

 

 

        B   

Já to asi nebudu. 

Já jsem z ciziny. 

Čeká na tebe 

hádanka. 


