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Pozorně čti o ledňáčkovi a potom hledej pravdivé věty – metodický list 

Eva Ždímalová 

Český jazyk – 3. ročník 

Žáci si mají pozorně přečíst text a potom samostatně označit pravdivé a 

nepravdivé věty. Zjistí, zda rozumějí textu, a sami si odpovědí na otázku, jak 

hodně mají doma čtení procvičovat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pozorně čti o ledňáčkovi a potom hledej pravdivé věty: 

 

 

Jméno: …………………………………………………………………Datum: ………………………….. 

 

 

Ledňáček říční 

je vzácný a krásný, kovově modrý ptáček. Má červené bříško a bílé skvrnky pod 

zobáčkem a za krkem. Ledňáčka měl ve svém znaku český král Václav IV. Je to 

milý pták, který žije v celé Evropě, v Asii i v Africe. Většinu roku žije sám. Jen 

když chce mít ptačí děti, najde si jednu, nebo dokonce hned dvě manželky. 

Mláďata vyvede někdy až čtyřikrát za rok. Samičky snášejí 6 až 7 bílých kulatých 

vajíček, na kterých potom 21 dní sedí. A čím své děti krmí? Tím, co má sám 

nejraději. Malými rybkami, hmyzem, larvami a občas i malou žabkou. Loví jen 

v čistých vodách, pro svou kořist se střemhlav vrhá do vody. Hnízdí v kolmých 

březích u vody, jeho domek je podobný noře. Je vystlaný rybími kůstkami a 

šupinami. Na zimu odlétá ke Středozemnímu moři. 

Podle dětské přílohy časopisu Ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pravdivou větu označ barevně, nepravdivou křížkem. 

Ledňáček má barvu jako vrabec. 

Ledňáček je červenomodrý, s bílými skvrnkami. 

Potrpí si na čerstvé bobule. 

Potrpí si na čistou vodu. 

Hnízdí v břehu řeky.  

Hnízdo se podobá noře. 

Hnízdí na větvi u řeky. 

V hnízdě má 21 vajíček. 

V hnízdě má 6 nebo 7 vajíček. 

Má 1 nebo 2 manželky.  

Na vajíčkách sedí 12 dní, někdy 4 dny. 

Na vajíčkách sedí 21 dní.  

Živí se zrním a bramborami. 

Zimu přečká doma v hnízdě. 

Erb se jmenuje ledňáčkův zobák. 

Král Václav měl ledňáčka ve svém erbu. 

Tento ptáček loví hlavně rybky a hmyz. 

Uměl(a) bys ho nakreslit? 

Ze 17 vět jsem správně označil(a) ……… . 

 Čtu pozorně. Jsem spokojený(á). 

 Musím si dávat větší pozor. 

 Měl(a) bych pozorné čtení více cvičit. Denně budu doma číst.  

 


