
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Registrační číslo projektu:   CZ.1.07/1.4.00/21.2939 

 

Název projektu: Investice do vzdělání - příslib do budoucnosti 

 

 

Číslo přílohy: VY_12_INOVACE_ČjL 5/10 Mt 
 

 

Autor Mgr. Radek Machatý 

Datum 

vytvoření/ověření 

vzdělávacího materiálu 

4. 2. 2012/  25.2. 2013 

Ročník 5. ročník 

Vzdělávací 

oblast/vzdělávací obor 

Český jazyk a literatura 

Tematický okruh/téma 
Popis zvířete 

Metodický list/anotace 

Žák pracuje s textem a odpovídá na otázky ve větách, doplňuje chybějící 

gramatické jevy, vytváří popis vlastního vymyšleného zvířete, rozvíjí svoji 

fantazii, seznamuje se s pojmy o speleologii a jeskyňářství, vyhledává na 

mapě ČR různé druhy jeskyní. 

 

 



2 
 

Tajemství křišťálové jeskyně 
Chvíli trvalo, než se podařilo loď zklidnit natolik, že se nekymácela. Děti se rozhlížely. 

Nahoře se chvěl obdélník jarní oblohy, ověnčené korunami stromů. 

Zelená voda se proměnila na pohádkový šerosvit. Lodí to jemně pohupovalo, z klenby padaly 

ospalé kapky. 

„Měli bychom popojet,“ zkusil žertovný tón Vojta. 

„Dobře, ale nejdřív musíme zjistit, kam,“ odpověděl kapitán. „Milado, podej mi, prosím tě, 

baterku.“ Sestra ji vylovila z batohu. Kužel světla proříznul přítmí a matně se dotkl břehu 

mohyly. Milada zapisovala první dojmy do lodního deníku: 

„Prohlížíme si nitro jeskyně. Co vidíme, je více než tajuplné.“ 

Pisatelka nelhala. Jeskyně tvořil nepravidelný ovál o průměru asi třiceti metrů. Na straně 

sousedící s klesajícím svahem byla znatelně oploštělá, zatímco na opačném pólu vybíhala 

v protáhlý zvon. Obvodové stěny nebyly hladké, jak se dalo usuzovat z tvaru mohyly na 

povrchu. Vykrajovaly je výdutě a kapsy rozmanitých velikostí a okrajů, které dávaly tušit, že 

se za nimi skrývají další neprozkoumané prostory. Nebo dokonce podzemní chodby. 

Rovný břeh byl jen na severní straně mohyly, to znamená po svahu dolů. Vyrůstal z něho 

taras, v jehož třetině spatřily děti kameny, které jiskřivě odrážely světlo. Připomínaly svíčky, 

zapálené na hřbitově o Dušičkách. 

„Teda mládeži,“ vydechl Luba, „vidíte tu zeď?“ 

Otázka byla zbytečná, oči na nic jiného nekoukaly. 

„Myslím, že je to hráz,“ podotkl Vojtěch. „Podívejte se, jak je spojená s okolní skálou.“ 

Světelný kužel několikrát přelétl z jedné strany tarasu na druhý. 

„Možná tu vytéká ponorná řeka. K Mokrému údolí by se hodila. Všimněte si, že plujeme.“ 

Vojta byl dobrý pozorovatel. Loď se přemístila blíže ke zdi a v záři svítilny děti 

zaregistrovaly vír. Voda se tu ztrácela v zemi. K čemu však sloužily kameny ve zdi_ 

Nejodvážnější myšlenku vyslovila Milada. 

„Mně připomínají maják. Třeba je to znamení pro toho, kdo sem připlouvá odjinud. Aby 

věděl, že tu vodní cesta končí.“ 

„Ty myslíš, že tady někdo bydlí?“ postrašeně k ní otočila hlavu Liduška a pro jistotu se k ní 

přitiskla. 

„Jestli bydlí, nevím, ale určitě maják někdo využíval. Kameny na to jasně ukazují a taky ten 

ploutvočlověk na poklopu. Jen mi není jasné, kudy se připlouvali. Doufám, že se nebudeme 

muset potápět jako vodníci.“ 

Stísněnou náladu zahnal smích, který znásobila ozvěna. 

„Pst, ať nás někdo neuslyší. Objedeme mohylu a pak,“ dodal Luba rozhodně, „chodbu z mapy 

musíme objevit!“ 

Pádla rozťala vodu jako meč. Plavidlo se posunulo od svítících kamenů doleva. První výduť 

byla plná a stejně slepé se ukázaly i ty následující. Až na pátý pokus se loď zabodla do 

prázdna. Baterka vyhmatala vchod štoly. Loď jako větřící ohař k ní vyrazila. 

Zápisy do deníku se množily. Děti zkoumaly kdejakou drobnost, aby jim nic neuniklo. 

Asi po padesáti metrech – ve tmě se vzdálenost jen stěží dala určit – najednou Luba zasykl: 

„Další vodník!“ 
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Lodníci zkameněli. Baterka se zabodla do symbolu, který už znali z poklopu. Byl sestavený 

ze stejných krystalů jako maják. V záři svítilny připomínal fosforeskující botičky nebo dětské 

luminiscenční obrázky. 

„Vypadá jako kostlivec,“ jektala zuby Liduška. Také ostatním přeběhl mráz po zádech. 

„Přece se nebudeš bát kamenů,“ těšil sestru i sebe Vojta, „vsadím se, že objevíme ještě další. 

Určitě je to podzemní patník. Zaber, Luboši!“ 

Loď poskočila o pár minut dopředu a zcela potvrdila Vojtův předpoklad. Ploutvolidé se 

pravidelně opakovali. Pokaždé tak výrazně, že si pro návrat lepší značky nemohli vybrat. 

Další překvapení je už nečekalo. Jen Ladanka si zapsala do lodního deníku, že projeli pod 

dvěma potoky. První byl potok u střelnice a druhý, vydatnější, Vojta určil jako Sedlecký. 

Jejich přítomnost prozradily průsaky. Strop se pokryl třpytivými kapkami, které posádku 

svlažovaly nedobrovolnou lázní. 

„Myslím,“ řekl kapitán, „že z té přeháňky budeme brzo venku. Zatím si rozevřete deštníky.“ 

Z lodi vystřelila salva smíchu. Připravili se na všechno možné, ale vzít s sebou do podzemí 

deštníky, to opravdu nikoho nenapadlo. Roztáhli nad hlavami pláštěnky a bez úhony plačtivý 

úsek překonali. 

Po dalších stovkách metrů jízdy Vojta přestal pádlovat a posvítil na hodinky. 

„Lidičky, už jsme pod zemí přes hodinu!“ Nikdo tomu nechtěl věřit. Všem se zdálo, že je to 

sotva pár minut. 

„Já bych se plavil ještě hodinu,“ navrhl Luba, „a pak se vrátil. Mohli by nás začít shánět naši.“ 

Pádla se opřela do vody. Loď prorážela noční temnotu mlaskající přídí. 

„Ještě ji nám, Vojto, neřekl, kde jsme“, zeptala se Liduška. K odpovědi se bratr nedostal. Příď 

se začala pohupovat. Vpluli do méně klidných vod. 

„Sviťte, holky, pořádně! Nevidím, kam jedeme!“ křikl vzrušeně lodivod. „Copak necítíte, jak 

to s námi hází?!“ 

Poslední poznámku si mohl nechat od cesty. Cítili to všichni. Kužel baterky klestil trhavě 

cestu v temnotách a odhalil další jeskyni. Voda jí čile protékala jako podzemní silnice. 

„Jeďme ke břehu!“ 

„Ke kterému?“ zvolal Vojta. 

„K tomu písčitému,“ dodal Luba. „Drž loď víc doprava!“ 

Chlapci nacvičenými pohyby směrovali plavidlo ke stěně. 

Jak se jim hodil výcvik na dolech! Dno zaskřípalo a loď znehybněla. vojta zamumlal tři slova: 

„Kóta 534, Vysoká.“ 

Urči slovní druhy v tomto odstavci: 

Baterka obkreslila nitro jeskyně. Nacházeli se hluboko pod zemským povrchem. Nad nimi byl 

zvětralý kužel, připomínající jícen sopky. Vrcholu baterky sice nedosáhly, ale i tak nebo právě 

proto děti tušily jeho úctyhodnou výšku. 

Dutina se táhla šikmo dolů… 

 

„Mrkněte na to!“ vykřikl najednou Luba. Světlo se zastavilo nad výpustí. Na skupinu shlížel 

obraz jakéhosi zvířete. 
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„Te-ten je strašný,“ koktala Liduška a ustrašeně se přikrčila. 

„A co teprv ve skutečnosti,“ vydechla sestra. Byl to křemenný obraz netvora se zobákem a 

křídly. Dojem ptáka rušilo tělo s drápy na nohách. 

„Orlolev,“ pojmenovala příšeru Milada. Poté paprsky našly další vyobrazení ploutvočlověka. 

Bylo skryté vpravo nad přítokem. Proč kameníci štoly odlišili? A co má znamenat ta saň? 

Tyto a jiné otázky děti proberou v bezpečí domova, teď byl před nimi důležitější úkol: 

Zpáteční cesta! 

Lužice vklouzla zpátky do „jejich“ chodby. Všichni cítili únavu, a kdyby se jich někdo zeptal, 

jestli touží po dalších překvapeních, vysmáli by se mu. Kvóta divů byla pro dnešní den bohatě 

vyčerpána. Duch podzemí jim popřával klidu, loď se mírně kolébala, šum vody uspával 

pozornost. V dáli se objevil světlý bod, to vyšla jitřenka mohyly, zabásnil Luba a zanořil 

veslo hlouběji. Tu hlasitě zaklel. 

„Sakra!“ 

„Co se stalo!“ vyburcovali se ostatní. 

„Podívejte na to pádlo,“ natáhl je Luba 

dozadu. 

„Asi jsem do něčeho narazil. Málem mi 

vypadlo z ruky.“ 

„Dávej, prosím tě, pozor,“ dotkla se ho 

Milada, 

„ještě nejsme venku.“ Obavy byly na 

místě. Loď zrychlila plavbu a 

zanedlouho ji vítaly svícny ve vstupní 

jeskyni. Hodilo se říct v hodině dvanácté. Obě svítilny měly skoro vybité baterie. Nejdelší 

Luba se chytil okraje rámu a vytáhl se za pomoci děvčat nahoru. Vojta udržoval rovnováhu. 

Naposled vysvobodili loď. Uložili ji vedle vchodu do jeskyně a naskládali do ní všechna 

zavazadla. Přiložili k nim pádla, když tu se ozval výkřik Milady. Její prst ukazoval na pádlo 

kapitána. Bylo zřetelně ukousnuté. 

 

    (Ukázka z knihy Lubomíra Jaroše Tajemství křišťálové jeskyně) 

 

1. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

Co se stalo, když kapitán vyndal pádlo z vody? 

___________________________________________________________________________ 

Jak vypadala jeskyně? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Kam zapisovala Milada všechny poznámky? 

___________________________________________________________________________ 
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2. V příběhu se píše o „ploutvolidech“ a „orlovu“. Pokus se nakreslit, jak si kresby 

v jeskyni představuješ, a potom navrhni ještě podobné zajímavé spojení nějakých zvířat 

nebo člověka a zvířete, které by se v tomto příběhu mohlo objevit. 

 K vlastnímu obrázku napiš stručný popis v bodech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Můj vymyšlený tvor 

_____________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 Víš, kde se objevují podobné postavy či zvířata? 

___________________________________________________________________________ 
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 Prohlédni si ptakopyska australského (obrázek je v textu) a napiš, jakým částem 

jiných zvířat se jeho části těla podobají. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. Urči slovní druhy ve vyznačeném odstavci v textu. 

 U podtržených slov na poslední stránce urči jejich mluvnické kategorie: 

 

Slovo     

     

     

     

     

     

 

4. Zakresli do mapy České republiky známé jeskyně. Podívej se na internetu na stránky 

www.jeskynecr.cz, které provozuje Správa jeskyní České republiky a vytvořte se 

spolužáky naučný plakát nebo leták o tom, které druhy jeskyní se na území České 

republiky vyskytují. Můžete přidat nějakou zajímavost. Plakát si vystavte ve třídě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jeskynecr.cz/
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Tajemství křišťálové jeskyně – metodika a řešení: 

 

1. Odpověz ve větách na otázky k textu: 

 

Co se stalo, když kapitán vyndal pádlo z vody? 

Bylo zřetelně ukousnuté. 

 

Jak vypadala jeskyně? 

Jeskyně tvořil nepravidelný ovál o průměru asi třiceti metrů. Na straně sousedící 

s klesajícím svahem byla znatelně oploštělá, zatímco na opačném pólu vybíhala 

v protáhlý zvon. Obvodové stěny nebyly hladké, jak se dalo usuzovat z tvaru mohyly na 

povrchu. 

 

Kam zapisovala Milada všechny poznámky? 

Zapisovala je do lodního deníku. 

 

2. Podivní tvorové: 

Podobná zvířata se objevují v Řeckých bájích a pověstech nebo v českých pověstech. 

 

3. Slovní druhy: 

 

Baterka 1 obkreslila 5 nitro 1 jeskyně 1. Nacházeli 5 se 3 hluboko 6 pod 7 zemským 2 

povrchem 1. Nad 7 nimi 3 byl 5 zvětralý 2 kužel 1, připomínající 2 jícen 1 sopky 1. Vrcholu 1 

baterky 1 sice 6 nedosáhly 5, ale 8 i 8 tak 6 nebo 8 právě 6 proto 6 děti 1 tušily 5 jeho 3 

úctyhodnou 2 výšku 1. 

Dutina 1 se 3 táhla 5 šikmo 6 dolů 6… 

 

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

proberou – 3. os., č. mn., způsob oznamovací, čas budoucí 

uspával – 3. os., č. j., způsob oznamovací, čas přítomný 

dávej – 2. os., č. j., způsob rozkazovací 

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

 

4. úkol – kontrola podle webových stránek. 


