
Mach a Šebestová jedou na prázdniny 
 
Cvičení 1: V příběhu najdete následující slova. Rozumíte? 
na světě, v plavkách, ztratit se, představovat si, kouzelné 
sluchátko, překvapeně, pokračovat, legrační, rybník, nahlas, 
výtah, přát si, koukat, přivítat, cedule 
 
Cvičení 2: Doplňte do textu předložky/prepozice: 
na, v/ve, k/ke, do, u, po, s/se, o, z/ze, za. 

 
Letní prázdniny jsou nejlepší věc _na_ světě a Mach a Šebestová, 

kteří teď ty letní prázdniny mají, sedí v plavkách ___ řeky, dívají se 
___ psa Jonatána, jak plave ___ vodě, šťastně se usmívají a Šebestová 
povídá: „Jo, Machu, paní Kadrnožková mi půjčila Jonatána ___ dva 
měsíce. Zítra pojedu ___ dědovi a babičce a paní Kadrnožková říkala, 
že pes bude rád ___ venkově.“ A Mach vypadá smutně a řekne: 
„Šebestová, ty máš ale štěstí, mně ho nechtěla půjčit. My jedeme zítra 

___ moři ___ Itálie a paní Kadrnožková řekla, že ____ Itálii je to jako ____ Václavském 
náměstí. Jonatán se mezi lidmi ztratí a ona ho bude hledat ___ celé Itálii.“ Mach sedí a dívá 
se smutně ___ Jonatána. Ale Šebestová se dívá ___ Jonatána vesele, představuje si, jak si 
bude ___ Jonatánem celé dva měsíce hrát.  

Pak se Mach a Šebestová pohádají ___ to, kdo bude mít kouzelné sluchátko. 
Šebestová má silnější argumenty a sluchátko si vezme. Mach je ještě smutnější a 
řekne: „Šebestová, copak je to ___ pořádku, že ty máš Jonatána i sluchátko a já 
nemám nic?“ Šebestová sedí potichu a přemýšlí. Je jí jasné, že to není 
___ pořádku. Pak náhle řekne: „Machu, já mám nápad. Jestli chceš, můžeš mít 
nejen Jonatána, ale i sluchátko, co na to říkáš?“ A Mach se ___ Šebestovou podívá 
překvapeně, ale ona se vesele usmívá a pokračuje: „Já budu mít sluchátko i Jonatána a ty 
budeš mít taky sluchátko i Jonatána, protože budeme celé ty dva měsíce ___ venkově spolu. 
Bude se ti tam líbit, babička je přísná, ale hodná a děda je legrační. ___ chalupy je rybník, 
kde plavou kachny. Ale Mach řekne: „Šebestová, ty jsi blázen. Když zítra jedu ___ rodiči ___ 
moři, tak nemůžu jet ___ tebou ___ dědovi a babičce. Cesta, hotel, jídlo, všechno moji 
rodiče už zaplatili, letadlo letí zítra ___ deset a já tam musím být.“ Ale Šebestová se stále 
usmívá a říká: „To je jasné. Když to rodiče zaplatili, tak musíš ___ Itálie. Ty zítra poletíš ___ 
moři a zároveň pojedeš ___ mnou do Slámové Lhoty. Máme přece kouzelné sluchátko.“ 
Mach se pomalu usmívá a ___ chvilku se nahlas směje a volá: „Šebestová, to je opravdu 
skvělý nápad.“  

Zítra ráno řekne Mach rodičům, že si půjde ___ chvilku popovídat ___ Šebestovou. 
Tatínek řekne: „Dobře, ale opravdu jen ___ chvilku. Budeš nosit kufry ___ výtahu a ___ 
taxíku.“ Mach jde ___ sklepa, kde už čeká Šebestová, vezme do ruky sluchátko a řekne: 
„Prosím, my chceme, aby byl Mach dvakrát. Jeden Mach tady ___ sklepě a druhý ___ bytě u 



Machů.“ Sluchátko odpoví: „Prosím, jak si přejete.“ A druhý Mach stojí ___ bytě a tatínek je 
rád, že je Mach hodný syn.  

Všichni odejdou ___ domu a jedou taxíkem ___ letiště Ruzyně. Šebestová dá Machovi 
peníze ___ vlak a plánek, jak se Mach dostane ___ autobusové nádraží. Mach běží ___ 
nádraží, pak jede vlakem a kouká ___ okna. Šebestová jede 
___ rodiči autem ___ babičce a dědovi. Pak auto zastaví před 
domem a babička ___ dědou je jdou přivítat. Jejich pes Rek se 
seznámí ___ Jonatánem a oba běží ___ zahradu. Mach vystoupí 
___ malém nádraží ___ venkově a běží ___ autobus, kde je 
cedule Medosudy – Matlafousy – Slámová Lhota. Autobus pak 
zastaví ___ autobusové zastávce, kde stojí Šebestová, babička, dědeček, Rek a Jonatán. 
Všichni Macha přivítají a dědeček říká: „Vnučka nám říkala, že tvoji rodiče odjeli ___ moři a 
ty jsi zůstal sám. Ale tady je hezky. Myslím, že budeš mít ___ nás hezké prázdniny.“ Mach se 
podívá ___ Šebestovou, usměje se a řekne: „Myslím, že ___ vás budu mít ty nejlepší 
prázdniny ___ světě.“ 
     (Miloš Macourek, Mach a Šebestová na prázdninách) 
 
Cvičení 2: Doplňte otázky  
a pak na ně odpovídejte. 
 

1. _Kde_ seděli Mach a Šebestová, když si povídali o Jonatánovi a sluchátku? Mach a 

Šebestová seděli v plavkách u řeky. 

2. ____ se seznámí pes Jonatán? _____________________________________ 
3. ____ letí Machovi letadlem do Itálie? ________________________________ 
4. ____ Mach Šebestové řekl, že její nápad je skvělý? _______________________ 
5. ____ si povídali Mach a Šebestová u řeky? ____________________________ 
6. ____ jel Mach do Slámové Lhoty? __________________________________ 
7. ____ dal Machovi peníze na vlak a plánek? ____________________________ 
 
Cvičení 3: Najděte v textu imperfektivní nebo perfektivní sloveso. 
 _usmívat se_ / usmát se   _________ / zasmát se 
 půjčovat (si) / ________ (si)  povídat si / _____________ 
 _________ / říct    _______ / počkat 
 dívat se / _________   odpovídat / __________ 
 hádat se / _________   vítat / ________ 
 brát si / ________    seznamovat se / __________ 
 _______ / zaplatit    vystupovat / _________ 
 
Cvičení 4: Použijte perfektivní slovesa ze cvičení 3 ve vlastní větě. 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

proč  •  kde  •  s kým  •  o čem  •  kdo  •  kdy  •  čím 


