
ČJ4 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 neuměli 

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 vybrat, 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 museli 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 dorůstala.

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

zabil. 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?

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



Najdi v textu podstatná jména vzoru:

stroj - …...................... stavení - …..........................

pán - ............................. žena - ..............................

růže - ….......................... hrad - ..............................

Doplň i/í/y/ý. Napiš vzor v příslušném tvaru:

Příklad: Po dvoře chodili holubi (páni).

Lv_  hodnotí svou potravu ichem a chutí.č   

Ps_  adíme meziř  domácí zví ata.ř   

První je áb_ ř  byly pohán nyě  rumpál_  a šlapacími kol_. 

Zahradnictví z áslav_  dodává velkokv téČ ě  narcis_.   

Sklidili jsme plody n kolikaě  tykv_.    

Na našem pol_ je zaseta úpln  nová odr da krmnéě ů  ep_ .ř   

V tšina netopýr  se živíě ů  m ram_ ,ů  moucham_ a jiným hmyzem.

Upí i se živíř  krv_ .  

Orl_ , jest áb_ ,ř  sov_ a sokol_  loví drobné savce.  

V zoologické zahrad  jsme vid li krásné lv_ a jiné šelm_.ě ě

Z první a poslední věty textu o Prométheovi vypiš slovesa a urči u nich:

osobu, číslo, čas, způsob

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

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

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

Napiš následující slovesa v příslušném tvaru:

běhat – 3. osoba, číslo množné, čas budoucí, způsob oznamovací

plavat – 2. osoba, číslo jednotné, způsob rozkazovací

měnit – 1. osoba, číslo množné, způsob podmiňovací

skákat – 2. osoba, číslo množné, čas minulý, způsob oznamovací


