
ČJ5 jméno: datum:

Prométheus

Tato řecká báje vypráví o potomku Titánů Prométheov_, který stvořil prvního 

člověka z hl_ny. Bohyně  moudrosti Pallas Athéna vdechla člověku duši. Lidé neuměl_ 

rozumu užívat, a tak je Prométheus učil číst, psát, stavět dom_ a různým dalším 

dovednostem.

Zeus, vládce bohů, si  jednoho dne zavolal Prométhea a řekl mu, aby naučil lidi 

uctívat bohy. Prométheus souhlasil, ale chtěl, ať si Zeus přijde sám v_brat, co mají 

obětovat. Prométheus zab_l býka, maso ukryl do kůže a kosti obal_l tukem, aby Dia 

oklamal.  Zeus si v_bral  kosti obalené tukem. Tak lidem zb_lo lepší maso.

Zeus chtěl lidi potrestat, a tak jim vzal oheň. Lidé musel_  jíst s_rové maso. Oheň 

uhasl všude kromě Olympu. Prométheus se vplížil do Diova paláce a tam oheň ukradl a 

donesl ho zpátky lidem. Zeus na to přišel a chtěl lidi znovu potrestat. Nechal u boha 

kovářství Héfaista stvořit nádhernou dívku Pandoru. Dal jí skříňku, kterou nesměl nikdo 

otevřít. Dívku poslal na zem k bratru Prométhea Epimétheovi. Dívka skříňku navzdory 

zákazu otevřela, a vrhla tím na zem nemoci, bolesti, bídu a strasti. Polekaná tím, co 

udělala, chtěla skříňku rychle zavřít. Tak na jejím dně zůstala zavřená naděje.

Zeus pak nechal potrestat i Prométhea. Přikoval ho na v_sokou skálu na Kavkaze, 

kam každý den přilétal orel a v_klovával mu játra, která mu každou noc znovu dorůstal_.

 Po staletích, které prožil v mukách, Prométhea osvobodil Hérakles, který orla šípem 

zab_l. Prométheus musel nosit k usmíření boha Dia prsten,ve kterém b_l kus skál_ 

z Kavkazu. Dodnes lidé nosí na jeho památku prsteny s kameny.

Doplň v textu chybějící písmena.

Kolik má text odstavců: ….........................................

Co udělal Prométheus pro lidi?

…........................................................................................................................................

Co museli lidé obětovat bohům? 

…...................................................................................

Proč nosí lidé prsteny s drahými kameny? 

….......................................................................................................................................



Proč podle pověsti trpí lidé bolestmi a nemocemi? 

…........................................................................................................................................

Za co chtěl Zeus lidi potrestat?

…........................................................................................................................................

Doplň vhodný podmět a utvoř větu:

…................... byli ….........................................................................................................

….................... bili..............................................................................................................

…................... bily .............................................................................................................

…................... myly............................................................................................................

…................. ..myla............................................................................................................

Spoj podmět s vhodným přísudkem a utvoř větu:

děvčata děti oči letadla hodiny zvířata  slepice

se rozpadla  se zavíraly  bily  byla  usínaly  pobíhaly  se rozhlížela         

…...........................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Podtrhni podmět a přísudek a doplň i/y/a:

Na obloze se objevil_ hejna špačků.

Děti si v zoologické zahradě děti prohlížel_  lvy a tygry.

Někteří naši přátelé se tu dlouho neobjevil__.

Velké budovy školy se tyčil_ vysoko k nebi.

Karolína a Pavel už odešl_.

Odpověď na tuto otázku jsme neznal_.



Dopl  i/í/y/ý. Uve  vzor (jarní/mladý/mat in) v p íslušném tvaru:ň ď č ř

P íklad:ř  Hrál jsem si se lvími mlá aty. (jarními)ď

Pavlov_  p átelé se rozhodli oslavitř  kamarádov_   narozeniny spole n .č ě   

Lázn  mají šestě  lé iv_chč  pramen . ů

Nespolehliv_  lidé v tomto zam stnání dlouho nevydrží.ě   

Kolumbov_  námo níci se b hem objevitelských cest pokoušeli o vzpouru.ř ě   

Diamanty se tvarují laserov_m  obráb ním.ě

Mal_  lvi jsou hrav_.  

S jedním   znám_m  jsem v era sehrálč  tenisov_  zápas.

Archimedov_  objevy slouží lidstvu už od starov ku.ě

Orl_  zrak a ps_  ich mnohokrát p ed í lidské smysly.č ř č   

Nevhodné sv dkov_ slovní projevy se nelíbily advokátovi obžalovaného.ě   

Do Noemov_ archy byly vzaty všechny druhy zví at.ř   

ap_hnízdo koncem léta osi elo.Č ř   

Napiš slovy:

2 2563

….......................................................................................................................................

1 056 878

….......................................................................................................................................

88

….......................................................................................................................................

Vyhledej v textu o Prométheovi číslovky:

….........................................................................................................................................


