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Petr spravuje kolo 
Není to sen? První den prázdnin! Slunce svítilo na peřinu zářivěji, svátečně. I v hlavě měl Petr 

jako uklizeno, žádná nepříjemnost, žádná starost. 

Vysvědčení nebylo nejhorší, dvě dvojky. Z kreslení, Petr má tvrdou ruku, a druhá z češtiny. Ve 

třetí třídě se ještě dost dá na psaní a Petr hodně škrtá, ani s háčky a čárkami to není valné. 

První den prázdnin. Petr vyskočil z postele a udělal pár dřepů. Sebral se stolku dlouhý 

gumový váleček se silnějšími rukojeťmi, na posilování. 

Gumové drsné kuličky držadel ho dřely do rukou. Dvanáctkrát, víckrát gumu na jeden ráz 

nedokázal natáhnout. A teď najednou – třináct, čtrnáct! 

Spokojeně vešel do kuchyně. Maminka mu připravila snídani na stůl. Malcao, moc mu 

nechutnalo, ale na stříbrném obalu si přečetl, že je to pro sportovce. Nasypal si do mléka pár 

lžiček. Otřásl se, chudáci sportovci! Trochu nechal v hrnku, dopije to potom. 

Na dvoře nejdřív vytáhl z kůlny kolo. Nedávno měl táta čas, zrovna pršelo, a tak šli spolu do 

obchodního domu. Snad hodinu s košíkem v ruce obcházeli regály v oddělení pro cyklisty. 

Táta mu koupil nové odrazové sklíčko, měl ho rozbité, gumu k brzdě, duši, aby měl rezervu, 

čepičky k ventilkům na řetízek. A nové dráty. Olej na kola, klíče. 

Petr si všechno rozložil na beton. Obrátil kolo na řídítka a na sedlo, začal vyndávat křivé 

dráty. 

Urousaný Alan přiběhl po trávníku. Petr obrátil Alana na záda, nohama vzhůru, stejným 

pohybem jako před chvílí kolo. Drbal ho na břiše a za ušima, Alan se kroutil radostí, až 

nakonec vyskočil a olízl Petrovi tvář. 

 - Necháš toho! To Petr neměl rád, utíral si tvář kapesníkem. 

Alan skákal mezi součástkami. 

 - Převrhneš olej! 

Tak to ne. Petr popadl Alana a strčil ho do kůlny, pustí ho, až bude mít kolo po generálce. 

Alan ve tmě vyběhl po schůdkách a štěkal z vikýře pro slepice. Pak ztichl, asi si šel na seno 

chvilku zdřímnout. 

Petr se dal do práce. Když za dvě hodiny stál na betonovém chodníčku dvora nablýskaný 

favorit, pocítil něco jako smutek: je tohle vůbec jeho kolo? Odrazové sklíčko úplně jiné, 

tmavší, v bílém hranatém rámečku, rukojeti modré místo šedých, na blatníku černobíle 

kostkované pruhy, dráty vypletené bužírkou. Možná, že až moc parády najednou. Ještě si 

udělá z linolea takzvané prdítko. Přimontuje kousek PVC na zadní kolo, aby se třelo o dráty, 

při jízdě drnčí jako motor. 

Žádné další zlepšení ho nenapadlo. 

 

… Vjel vrátky na školní zahradu. 

- Dobrý den. 

Pan školník sekal trávu za jídelnou, Petra ani neslyšel v tom pekelném hřmotu. Jak ho uviděl, 

vypnul stroj. 

- Máš nové kolo? 

- Ne, staré. 

- Zato já mám novou sekačku. Pustil ji naprázdno, aby Petr viděl, jak běží. 

- Krásná, obdivoval se upřímně. Zbroušené zuby se míhaly pod červeným ochranným kry-

tem, celá se leskla novotou. 
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- Stála dvacet tisíc. Pan školník to říkal, jako by se divil, že mu ředitel něco tak drahého 

koupil. Zajel do trávy a sekačka zařvala jak formule 1. 

- Pojedu na výlet, řekl Petr. Pan školník si zálibně prohlížel úhledné řádky trávy za sebou. 

– Pojedu na výlet! Petr zdvihl hlas, jenže sekačku nepřekřičel. – Na shledanou, zavolal 

tedy, jist, že pan školník ho stejně neslyší. 

 

(Ukázka z knihy Anny Blažíčkové Směr Červený Újezd) 

  

1. Dokresli stručný obrázek kola a doplň šipky k místům, jaké koupil tatínek Petrovi na 

kolo náhradní díly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dokážeš popsat správně vybavené kolo (kolo, které smí podle silniční vyhlášky na 

silnici)? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3. Odpověz na otázky z textu. Odpovídej celou větou: 

Jak se nazývá Petrův pes? 

___________________________________________________________________________ 

Komu jel Petr ukázat své opravené kolo? 

___________________________________________________________________________ 

Které náhradní díly zakoupil Petrovi tatínek? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Co udělal Petr hned po ránu, když se probudil? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V jakém měsíci v roce se děj odehrává? 

__________________________________________________________________________ 

Jak dopadlo Petrovo vysvědčení? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Urči mluvnické kategorie následujících sloves. Vyhledej je ve větě a urči podle 

významu ve větě: 

   osoba  číslo   způsob   čas 
 

štěkal______________________________________________________________________ 

pojedu_____________________________________________________________________ 

obcházeli___________________________________________________________________ 

udělá______________________________________________________________________ 

 

5. Kam mohl jet Petr na výlet (napiš tři možnosti): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Můžeme jet po silnici na kole a držet přitom na vodítku psa? Zdůvodni proč: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Použitá literatura: 

Blažíčková, A.: Směr Červený Újezd, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1986 
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Petr spravuje kolo – metodika a řešení: 

 

 

1. Dokresli stručný obrázek kola a doplň šipky k místům, jaké koupil tatínek Petrovi na kolo 

náhradní díly. 

Táta mu koupil nové odrazové sklíčko, měl ho rozbité, gumu k brzdě, duši, aby měl rezervu, 

čepičky k ventilkům na řetízek. A nové dráty. Olej na kola, klíče. 

Obrázek podle osobního zpracování. 

 

2. Dokážeš popsat správně vybavené kolo: 

vhodné pláště, kryt řetězu, zvonek, světlo přední i zadní, odrazová sklíčka, nezávisle fungující 

přední a zadní brzda 

 

3. Odpověz na otázky z textu. Odpovídej celou větou: 

Jak se nazývá Petrův pes? 

Pes se jmenuje Alan. 

 

Komu jel Petr ukázat své opravené kolo? 

Jel ho ukázat panu školníkovi. 

 

Které náhradní díly zakoupil Petrovi tatínek? 

Táta mu koupil nové odrazové sklíčko, měl ho rozbité, gumu k brzdě, duši, aby měl 

rezervu, čepičky k ventilkům na řetízek. A nové dráty. Olej na kola, klíče. 

 

Co udělal Petr hned po ránu, když se probudil? 

Petr vyskočil z postele a udělal pár dřepů. Sebral se stolku dlouhý gumový váleček se 

silnějšími rukojeťmi, na posilování. 

Gumové drsné kuličky držadel ho dřely do rukou. Dvanáctkrát, víckrát gumu na jeden 

ráz nedokázal natáhnout. A teď najednou – třináct, čtrnáct! 

 

V jakém měsíci v roce se děj odehrává? 

Pravděpodobně v červenci. 

 

Jak dopadlo Petrovo vysvědčení? 

Petr dostal samé jedničky a dvě dvojky. 

 

4. Urči mluvnické kategorie následujících sloves. 

 

štěkal – 3. os., č. j., způsob oznamovací, čas minulý 

pojedu – 1. os., č. j., způsob oznamovací, čas budoucí 

obcházeli – 3. os., č. mn., způsob oznamovací, čas minulý 

udělá – 3. os., č. j., způsob oznamovací, čas budoucí 

 

5. – 6. úkol – individuální hodnocení 


