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Chtapec Karel potkal na utici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byl
moc'chudý. PóstěŽovat si Kartovi, že už dlouho nic nejedl, protoŽe u nich
protože u
doma nikde nebylo nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšíhopekařství,
Žádně peníze, čekat na vhodný okamŽik, aŽ se k němu
seÓe zrovna
otočízády. V tom okamžiku vzat rychte z regáIu obloženou bagetu a
piodavač
'utíkat
s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi'

,"ra

jednom regálu uviděta krásnou čeruenou stuŽku
do vlasů. Pomystila si, Že by še stužka hodita k jejím novým šatťlm, které měla
zády, ta
irávě na sob|. Takže zaiímco se proda.vačka otočila k Markétce
'popadta
stužku a utíkala s nÍ ven z obchodu'

b) Markétka šta do obchodu'
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ze školy. A ''ten kamarád byl
moc chudý. PostěŽovat si Kartovi, Že už dlouho nic nejedl, protože u nich
doma nikáe nebylo nic k jídtu. Karel še/ do nejbližšÍhopekařství, protože u
sebe zrovna nemět žádnépeníze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
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utici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byl
moc chudý. Postěžovat si Karlovi, Že uŽ dlouho nic nejedl, protoŽe u nich
doma nikde nebyto nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšíhopekařství, protože u
sebe zrovna neměl žádnépeníze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočÍzády. V tom okamžiku vzal rychle z regálu obloženou bagetu a
utíkal s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi.

a) Chtapec Karel potkal na

jednom regáIu uvÍděla krásnou čeruenou stužku
do vlasŮ. Pomyslita si, že by se stužka hodila k jejím novým šatům,které měla
právě na sobě. Takže zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta
popadla stužku a utíkala s níven z obchodu.

b) Markétka šta do obchodu.
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nezranily. Jednou, když nebyta ve třídě, si jeden chlapec vzal nŮŽ a.še/ si
ořezat tužku, ale řízlse do prstu.
IJčÍtetkamatým dětem

Kdyby uěitelka dovoliIa dětem oÍezávat si tuŽky noŽem, řízl by se také chlapec do
prstu? aM

b) Jednou dvě děti ukradty v ovocném sadu igblka, Hlídačje viděl, jak utíkají,a
jedno dítě chytil. Druhé dítě běželo domů oklikou přes řeku po dřevěném
mostě, kteÚ byl ztrouchnÍvělý, a tak spadlo do vody.
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doma nikde nebylo nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšÍhopekařství, protoŽe u
sebe zrovna neměl žádnépeníze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočÍzády. V tom okamŽiku vzal rychle z regálu obloženou bagetu a
utíkal s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi.
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jednom regálu uviděla krásnou čeruenou stužku
do vlasťl. Pomyslila si, že by se stužka hodila k jejím novým šatům,které měla
právě na sobě. Takže zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta
popadla stužku a utíkala s níven z obchodu.
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horší,kdo si víc vymýšlel?
Kdo si myslíš,Že ztéchdvou chlapců byl

nproč;?M,lóíL /-/oa"

2'

on

víc

ú^t

pokojíčku'Po chvÍliji m9ryinka zavolala
hotčičkaKárka si hrála ve svém
narazila dveřmi na židli' kde
kvečeři a Kárka tedy šta. c;"ťou aó xuónyněale nevěděla, že tam ty hmíčky
Kártia
byto na taii-iiíoiiíných t-s-ňňiext,'
15 hmÍčkŮrozbila.
jsou. A hxie-štán, Že svým nárazem všech

a) Matá

b)Jindyzasejináho.t9ič|a,-'Martinka-bytadomaúptněsama.Dostalavelkou
ve spizi_(kredenci). Přistavila si
chuť na povidla, která nyaůinizena vysoko
sé nabhovaia. Zatímco se tolik snažila,
Židti a rukou šmátrata ,unrřr, Áii
a rozbil se'
zavadita rio, o hmíček,kteÚ spadl
Co udělala ta první holčička,Klárka?

7atk, roz/g)a /S l"'táa

A ta druhá, Martinka?

,rhd,h tllr^tl^

koho bys potrestat/a víc? Klárku nebo
Kdybys byl/byla její maminka nebo tatínek,
Martinku? Ho, ho /.u
A proč? ,t^,/;,,,Lo

h
^rl

,'r/r7 ep

/nu

i'

i

,'

3'

ulici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byt
moc chudý. Postěžoval si Karlovi, že uŽ dlouho nic nejedl, protože u nich

a) Chtapec Karel

potkat na

doma nikde nebylo nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšÍhopekařství, protože u
sebe zrovna neměl žádnépenÍze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočízády. V tom okamžiku vzal rychle z regálu obloŽenou bagetu a
utíkal s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi.

b) Markétka šla do obchodu.

jednom regálu uviděla krásnou čeruenou stužku
do vlasŮ. Pomyslila si, že by se stužka hodila k jejÍm novým šatŮm, které měla
právě na sobě. TakŽe zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta
popadla stužku a utíkala s níven z obchodu.
V

Je v tom, co udělaly ty děti, nějaký rozdil?
A jaký?

/V*,

Koho bys potrest alla vic?
aproč;? ,'/e

4.

a)

l/*'

/r/b

/lorlti,

a /r/,g /Ť/,ďb Li

tJčitetka matým dětem ve třídě zakázala ořezávat si tužky noŽem, aby se
nezranily. Jednou, když nebyla ve třídě, sÍ jeden chlapec vzal nŮž a še/ si
ořezat tužku, ale řízlse do prstu.

Kdyby učitelka dovolila dětem oÍezávat si tuŽky noŽem, Íizl by se také chlapec do
vrstu?

q

An,

b) Jednou dvě děti ukradly v ovocném sadu jablka. Hlídačje viděl, jak utÍkají,a
jedno dÍtě chytil. Druhé dítě běželo domů oklikou přes řeku po dřevěném
mostě, kteý byl ztrouchnivělý, a tak spadlo do vody.
Proě spadl do vody?

fr

4or/ /rt L,irJ,(í

Co myslíš,kdyby neukrad]o jablka a přecházelo po stejném mostě, spadlo by také do

vody?

Á
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