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Září          
Jiří Havel          

 

 

Tak už nám to začíná;       

penál, knížky, svačina,   

časně vstávat, brzy spát, 

nahlas číst a pěkně psát, 

potýkat se s množinami, 

netoulat se nikde sami,   

nezlobit a rovně sedět, 

všechno umět, všechno vědět, 

slušně zdravit, ne se rvát, 

a zas brzy spát a vstát… 

 

Po prázdninách škola zdá se 

vždycky trochu přísnější.  

Hlavní je, že za rok zase 

budem o kus chytřejší.                    

 

 

Vzpomínka na prázdniny 

René Goscinny  ( čti Gosiny ) 

 

na zahradě                    železniční zřízenci                poněvadž 

v plotě                            vedoucí oddílů                     nerozbíhali se 

před prázdninami          bleděmodré oči                    světlounké vlasy 

 

   Vrátil jsem se z prázdnin. Byl jsem na táboře a bylo to moc prima. 

   Když jsme přijeli na nádraží, stáli tam už všichni tatínkové a maminky a 

čekali na nás. Bylo to senzační! Někteří kluci brečeli, poněvadž ještě 

nenašli své maminky nebo tatínky, jiní se smáli, poněvadž je našli, 

vedoucí oddílů, co tam byli s námi, pískali, abychom se nerozbíhali, 

železniční zřízenci pískali, aby vedoucí nepískali, jelikož měli strach, aby 

jim nějaký vlak neodjel, a najednou jsem uviděl tatínka a maminku a to 

bylo tak nádherné, že vám to ani nemůžu vypovědět. Skočil jsem do 

náruče mamince, potom tatínkovi, dali jsme si pusu a oni mi řekli, že 
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jsem vyrostl a že jsem opálený, a maminka měla vlhké oči a tatínek se 

pořád usmíval a dělal „he, he.“ Potom mi položil ruku na vlasy a já jsem 

začal vyprávět, jaké to bylo o prázdninách, a šli jsme z nádraží pryč… 

   Byl jsem celý šťastný, že jsem zase doma, u nás to krásně voní, a pak, 

je tu můj pokoj se všemi hračkami. Maminka šla připravit večeři, to je 

bezva, jelikož na táboře se sice jedlo dobře, ale maminčina kuchyně je 

nejlepší na světě, a i když maminka někdy zkazí nákyp, je stejně pořád 

lepší než cokoli, co jste kdy jedli. 

   Sotva jsem vyšel ven, uviděl jsem Marii-Hedviku, jak si hraje na jejich 

zahradě. 

   „Ahoj, Marie-Hedviko,“ zavolal jsem na ni, „nechceš si přijít hrát k nám 

na zahradu?“ 

   „Třeba,“ řekla Marie-Hedvika a prolezla dírou v plotě, kterou tatínek ani 

pan Plátek nechtějí dát opravit, poněvadž každý z nich tvrdí, že ta díra je 

na zahradě toho druhého. Marie-Hedvika od té doby, co jsem ji naposled 

viděl před prázdninami, celá zhnědla a měla docela bleděmodré oči a 

docela světlounké vlasy, vypadalo to moc hezky. Ne, vážně, přestože je 

to holka, Marie-Hedvika je hrozně prima. 

   „Jak ses měl o prázdninách?“ zeptala se mě. 

   „Senzačně,“ odpověděl jsem. 

                                                                  (z knihy Mikulášovy prázdniny) 

 

 

1. Kde byl Mikuláš na prázdninách? 

2. Jak se jmenovala jeho kamarádka? 

3. Vyhledej v článku, jak kamarádka vypadala – přečti. 

4. Proč nechtěl tatínek ani pan Plátek dát opravit díru 

v plotě? 

5. Vyprávěj o tom, jak jsi prožil prázdniny ty. 
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Škola 

Mária Rázusová-Martáková 

 

Slunce plane, na topolu 

dva vrabčáčci sedí spolu 

a křičí, až brní uši. 

Matka syna lítat učí. 

 

- Dávej pozor na maminku, 

a teď zkus to ty, můj synku! 

- Ani za nic! – vříská Čim, 

- zabiju se, zmrzačím! 

 

Křidýlky se takhle mává 

a takto se skloní hlava,  

nožičky se drží tak!... 

- Ach ne! Já…já…nejsem pták!  

       

- Cože? – máma rozčílí se. 

- Nejsem pták! - To uvidí se!... 

Až k sousedům do stavení 

slyšet je to hašteření. 

 

Matka má však pevnou vůli, 

šťouchne synka, ten se skulí, 

a jak padá s bidýlka, 

hned roztáhne křidýlka. 

 

A už letí pomaličku 

na zem, na keř, na větvičku.       

Máma za ním křičí: - Tak 

vidíš, synku!...Budeš pták! 

                                     (ze starší čítanky) 

 

1. Přečti z básně, jak naučila maminka malého vrabce létat. 

2. Umíš v básni najít slova, která se k sobě hodí (rýmují se)? 

3. Rozdělte se a pokuste se báseň přečíst tak, jakoby mluvila maminka s malým 

vrabčáčkem. 



11 

 

Naše paní učitelka 

Vojtěch Steklač 

 

zářijové sluníčko           na plácku                   laskavým hlasem 

pražská čtvrť                 za nádražím              kamarádíme spolu 

poslouchal jsem            ve Stromovce            prakticky 

 

Třídu nám přes prázdniny vymalovali a přes okenní tabule pálí zářijové 

sluníčko. Jedním uchem poslouchám paní učitelku a druhým Čendu. 

Alespoň jsem si to myslel. Ale nejspíš mé pravé ucho je silnější než levé, 

takže jsem vlastně poslouchal jen Čendu a přeslechl, že mě Mirka 

vyvolala. 

   Naše paní učitelka se totiž jmenuje Miroslava Drábková, ale dá rozum, 

že Mirka se jí říká jedině v duchu, když nahlas, tak jedině, když jsme 

s klukama sami. A sami býváme jedině na plácku za nádražím, anebo ve 

stromovce. Protože mi čtyři, Čenda, Aleš, Mirek a já, co spolu 

kamarádíme, bydlíme v Holešovicích, což je velmi stará, krásná a napůl 

zbouraná pražská čtvrť. 

   „Tys mě neslyšel, Bořku?“ opakovala Miroslava Drábková, a protože 

byl prakticky první školní den, tak to opakovala ještě laskavým hlasem. 

První školní den je naše paní učitelka vždycky laskavá, protože o 

prázdninách načerpala mnoho sil, kterých, jak vždy říká, jí bude během 

školního roku ještě moc a moc zapotřebí, a stejně to bude málo, protože 

by bylo bláhové si myslet, že se někdy naše třída, kromě Bohouška, 

dokáže polepšit. 

                                                                              (z knihy Bohoušek a spol.) 

 

 

1. Jak se jmenovali chlapci, kteří spolu kamarádili? 

2. Kde chlapci bydleli? 

3. Jak se jmenovala jejich paní učitelka? 

4. Jak paní učitelce říkali? 

5. Jak se jmenuje vaše paní učitelka, ředitelka, popřípadě další učitelé, kteří vás 

učí? 
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Skrývačky pro bystré žáky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V každé větě je skryté jedno jméno.) 

 

 

1. Sychravé počasí, to byla voda na jeho mlýn. 

2. Vida, vida, tak přece jste přišli, podivil se dědeček. 

3. V čistírně vám řeknou, jak ubrus nejlépe vyčistit. 

4. Když přelézal plot, roztrhl si montérky. 

5. Pojďte, kluci, elektrické mašinky si nesmíme nechat ujít! 

6. Měl by ses s tím smířit, a ne tajit to. 
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V lese 

podle Bohumila Říhy 
 

hlad                      host                    větvička                zakousl 

chléb                    dost                    dřevo                    mrzí 

máslo                   radost                 sběr                      začervenal se 

houby                   pařez                  košík                    znečišťuješ 

 

   Dědeček s Jiříkem byli od rána v lese na houbách. Našli půl košíku 

hub. Boleli  je nohy a Jiřík měl hlad. Sedli si na pařezy a jedli. Jiřík 

rozbalil chléb s máslem, zahodil papír a zakousl se do chleba. 

   „Mám radost, že umíš hledat houby,“ pochválil ho dědeček. „Ale něco 

mě mrzí.“ 

   „Co tě mrzí?“ lekl se Jiřík. 

   „Nešetříš les!“ 

   Jiřík to nemohl pochopit. Vždyť byl opatrný a neulomil ani jednu 

větvičku. 

   „Kam jsi zahodil papír?“ ptal se dědeček. „Víš, že se papír vyrábí ze 

dřeva? Když zahazuješ papír, jako bys zahodil kus dřeva. A ještě 

znečišťuješ les.“ 

   Jiřík se začervenal, zvedl papír a dal ho do košíku. 

   „Vidíš,“ řekl dědeček, „kdyby všichni dávali starý papír do sběru, to 

bychom měli lesů. Ze starého papíru se vyrobí papír nový.“ 

 

1. Vypravuj, co dělali dědeček s Jiříkem v lese. 

2. Z čeho se vyrábí papír? 

3. Proč sbíráme starý papír? 

4. Jak se máme v lese chovat? 

5. Napiš pět věcí, které se dělají ze dřeva. 

6. Nakresli některou věc ze dřeva. 

7. Uměl bys vysvětlit cizí slovo ekologie? 
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Houbaři 

Jan Alda 

 

Chodím, chodím po lesíku, 

sháním houby do uzlíku. 

Až jich hodně nasbírám, 

přijďte, trochu vám jich dám, 

třeba jenom za usmání, 

na večeři k ochutnání. 

 

 

Lesní škola 

Zdeněk Adla 

 

na mýtině                                                      vyučování 

před  zazvoněním                                         přečetl 

k tabuli                                                          vyzvala 

pozpátku                                                       zahájila 

 

   Na mýtině měla zvířátka svou školu. 

Přišla veverka, zajíc a ježek, také 

krtek, jezevec a malá žabka. Těsně 

před zvoněním přilezl i rak. Tomu to 

vždycky dlouho trvá, protože leze 

pozpátku. Učitelka sova zahájila 

vyučování. Volala žáky k tabuli, aby 

psali. Veverka napsala slovo AŤ, krtek 

připsal ŽIJE, ježek napsal NÁŠ a zajíc dopsal slovo LES. Učitelka sova 

potom vyzvala raka, aby větu přečetl. Rak tedy četl: SEL ŠÁN EJIŽ ŤA. 

Protože chodí pozpátku, myslel si, že se pozpátku i čte. 

            (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

1. Vyhledej a přečti všechna slova podobná se slovem psali. 

2. Čti jako rak:   

 

kajak               krk                lem             suk 

      kup                 mol               mez            oko 
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Jablíčko 

Josef Kožíšek 

 

do hájovny                            starala se                         doneseme 

u stolu                                   připravila se                     zapíral 

s maminkou                          hájila se                            snědl 

 

   Maminka slíbila dětem, že s ní půjdou do hájovny k babičce. Vítek se 

těšil, že tam dostane med nebo ořechy. Ale Anička se starala: 

   „Co doneseme babičce?“ 

   „Trochu ovoce,“ řekla maminka. I přinesla jablíčka žlutá a jedno 

červené. Potom šla do komory, aby se připravila na cestu. 

   U stolu zůstal Vítek a Anička. Jeden z nich se díval na jablka a potom 

si pomyslil: 

   „Jedno si tajně vezmu. Ořech to na mne nepoví a maminka to 

nepozná.“ 

   Po chvíli přišla maminka z komory a ptá se: 

   „Kam se podělo červené jablíčko? Kdo je vzal, zůstane doma.“ 

   „Já ne,“ zapíral Vítek a červenal se. 

   „Já také ne,“ hájila se Anička. A dodala: 

   „Pověz, Ořechu, kdo snědl babičce jablíčko!“ 

   Ale Vítek hrozil na psa: 

   „Ořechu, nepovídej!“ 

   Ořech nepověděl. Ale matka přece poznala, kdo vzal jablíčko. A hádej, 

hádej hadači: Kdo šel s maminkou do hájovny? A kdo zůstal doma? 

             (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

1. Vypiš větu, z které poznáme, kdo vzal červené jablíčko. 

2. Doplň věty do sešitu: 

Děti se jmenovaly………...… a …..…….… 

Babička bydlela v …………………… 

3. Škrtni slovo, které do řádky nepatří:  

jablko, ořech, komora, med 
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Co děláme ve škole 

         Jaromír Nohavica 

 

Co děláme o přestávce?   

Hrajeme si na hlodavce. 

Hlody, hlody do svačiny, 

nacpeme se vitamíny. 

    

        Co děláme po přestávce? 

Hrajeme si na zvědavce. 

 Zvěda, zvěda, zvědaví, 

 čtení, psaní, počítání 

 nacpeme si do hlavy. 

 

         1. Vyprávěj o tom, co děláš ve škole ty. 

         2. Jak se máš správně chovat  

         o přestávce? 

 

Hrajeme si na básníka 

Ze slov pod textem vyber ta, která do textu patří. 

 

Kuře pípá, koza……………………., 

kočka mňouká, ovce………………, 

myška piští, moucha………………, 

vepřík chrochtá, kráva……………., 

kanár zpívá, holub…………………, 

kočka škrábe, beran………………., 

hraboš hrabe, krtek……………….., 

z hadů může uštknout……………., 

ryba plave, lítá…………………….., 

pozpátku jen leze…………………., 

v noci sova v lese…………………., 

liška lstivě z nory………………….., 

tetřev toká, jelen…………………..., 

že už v lese rostou…………………! 

(kouká, troubí, houby, mečí, houká, bečí, rak, bzučí, pták, bučí, zmije, 

vrká, ryje, trká)  
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Oslík není oslík 

Jiří Kahoun 

 

zobací cukrátka                    kohoutkovi                            na pouť 

divil se dohromady               deštník                                  pod deštníkem 

liboval si                                zkrátka                                 po cestě     

  

   To byl oslík a všemu se divil. 

Dočista všemu. Kočičce, pejskovi, 

slepičce i kohoutkovi. 

   Oslík šel po cestě a pořád: 

   „Íííí!“ a „hááá!“ A zase: „Íííí!“ a 

„hááá!“ A někdy se divil dohromady: 

„Íhá, íhá!“ 

   „No jo, oslík,“ říkala si zvířátka, „ten 

se všemu diví. Oslík je oslík.“ 

   Jednou šla zvířátka na pouť. 

Kočička, pejsek, slepička, kohoutek a oslík. Kočička si koupila korále. 

Pejsek turecký med. Slepička mašli. Kohoutek zobací cukrátka. A oslík si 

koupil deštník. 

   „Ché, ché,“ smála se zvířátka, „na co deštník? Oslík je zkrátka oslík.“ 

   A najednou připlul mrak. Schoval sluníčko a začalo pršet. Na kočičku, 

na pejska, na slepičku a na kohoutka. Jen na oslíka nepršelo. Oslík měl 

deštník. 

   „Pojďte se schovat!“ zavolal oslík na kočičku, pejska, slepičku a 

kohoutka. A zvířátka se schovala a libovala si pod deštníkem. 

   „Oslík není oslík. Kdepak.“ 

                     (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

 

Přečti si znovu pozorně článek. Pak doplň věty do sešitu : 

1. …………………zvířátka šla na pouť. 

2. Kočička si koupila…………….. . 

3. Oslík si koupil…………………. . 

4. Připlul…………… . 

5. Začalo…………… . 

 

Oslík byl dobrý kamarád. Přečti větu, podle které to poznáme. 
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Strejda Balášek žertuje 

 

strejda                             hruška                            legrace 

chlapci                             hrušeň                           šibal 

kluci                                 jablko                             šibalsky se usmíval 

cukr                                 jabloň                             švestková povidla 

 

   Strejda Balášek měl rád děti a často s nimi žertoval. Jednou ukazoval 

chlapcům zahrádku. Šibalsky se usmíval a řekl: 

   „Na tuhle hrušni mi ani nesahejte, kluci! Rostou na ní nejlepší jablka. 

Až dozrají, budou z nich dobrá švestková povidla. Všechna je však 

neotrhám. Některá nechám přes zimu na stromě a na jaře, až začnou 

padat z hrušně listy, pěkně jablka očešu a uvařím z nich cukr. Z jablek je 

cukr o moc sladší než z červené řepy. Jestli tam ještě nějaká jablka 

zbudou, můžete je sníst. Ale musíte dávat pozor, abyste nepolkli pecku.“ 

   Kluci se dali do smíchu. „Strejdo, vy si z nás děláte legraci,“ říkali. 

   Dělal si opravdu legraci? 

   Nebo jen tak žertoval, aby poznal, co znají kluci o zahradě, o stromech 

a o ovoci?                     

                                                      (podle staršího čísla časopisu Mateřídouška) 

 

  

1. Co je v článku nesprávné? 

2. Vyrábí se cukr z jablek? Z červené řepy? Z čeho tedy? 

3. Které ovoce má jádra? 

4. Které ovoce má pecku? 
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Chceš vědět, jaký jsi čtenář? Otestuj se. 

 

 

Zajíček Ušáček 

 

Jednoho dne, když mezi zvířátky vládla pohoda, začala se 

 zvířátka dohadovat, co které dokáže. „Já běhám 

nejrychleji ze všech,“ chlubil se zajíček Ušáček. „A já jsem 

ze všech nejchytřejší,“ pokřikoval lišák. „Ale já jsem 

určitě ze všech nejsilnější,“ zamručel velký medvěd. 

Želvička se na chvíli zamyslela. Nebyla velká, ale 

pořádně mazaná a chtěla to všem dokázat. „Já vám 

dokážu, že jsem silnější než medvěd,“ řekla. Všechna 

zvířátka se rozesmála. Jen zajíček Ušáček nepochyboval o 

tom, že se želvička chystá všechny přelstít. ,,Přineste silné 

lano a půjdeme k řece. Tam se uvidí, jestli mě medvěd 

přemůže,“ řekla želvička. Všechna zvířátka se vydala 

k řece. Když byli na místě, podala konec lana medvědovi 

a řekla: „Chyť tenhle konec a běž do lesa. Já budu držet 

druhý konec a zavolám, až budeš mít táhnout.“ Když 

zvířátka poodešla, skočila želvička do vody a uvázala 

druhý konec lana ke kořenu stromu pod hladinou. Pak 

vylezla ven a zavolala na medvěda: „Tak a teď tahej!“ 

Medvěd trochu zatáhl za lano. To se ani nepohnulo. 

Medvěd tedy táhl, co mu síly stačily. Lano se nepohnulo. 

       

 

 

  

  9 

 16 

 25 

 34 

 41 

 49 

 58 

 66 

 74 

 83 

 94 

101 

111 

123 

132 

140 

149 

159 

168 

178 

 

 

Vyhodnocení 

Počet správně přečtených slov za minutu: 

10 – 20     pozor, velmi pomalé čtení, čti více 

21 – 30     čtení již celkem zvládáš 

31 – 40     jsi poměrně dobrý čtenář 

41 – 50     čtení zvládáš již velmi dobře 

51 -  60     jsi výborný čtenář 

61 a více  tvoje čtení je vynikající 

 

(Zdroj liter. – text knihy „Zajíček Ušáček a jeho přátelé,“ FORTUNA PRINT) 
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Říjen 

Jan Susa 

 

Dneska venku něco hučí 

a ženou se mraky. 

To podzimní vítr fučí, 

pouštíme si draky. 

 

Teď to zrovna hezky fouká,  

drak se k nebi vznese 

a z té výšky dolů kouká, 

co se děje v lese. 

 

V mlází jelen zatroubí 

na své stádo laní: 

„Která z vás se zasnoubí 

a bude mou paní?“ 

                 

               (Rok v obrázcích a říkankách) 

 

 

 

 

1. Vyhledej v básni slova, která se rýmují. 

2. Jakými změnami prochází příroda na podzim? 

3. Umíš vyjmenovat podzimní měsíce? 

4. Vyjmenuj zvířata, která se ukládají k zimnímu spánku. 

5. Řekni, která lesní zvířata nespí zimním spánkem. 

6. Jak lidé pomáhají těmto zvířatům přečkat zimu? 

 

 

 

Úkol k řešení ve skupinách: 

 

Poraďte se ve skupinách a napište, co se na podzim sklízí na polích a co 

na zahradách? 
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Naše rodina 

Milena Lukešová    

 

Máma 

Utíkám ze školy domů k mámě.                                  

U branky na mámu zazvoním.                                     

Volám: „Mámo, to jsem já!“ 

Už slyším, jak jde otevřít. Skrčím  

se za sloupek. Teď! Vyskočím na 

mámu. Schovám se mámě pod  

zástěru i s taškou. 

                                     

Matěj                                                         Táta 

Když přijdu ze školy, Matěj spí.                Táta zazvoní u branky. 

Probudí se až po obědě. Jak                    Má klíče, ale čeká. Vyběhnu na  

Matějíčka uslyším, zavolám                     cestičku a zavolám:         

z kuchyně: „Matěji, Matěji!“                      „Kdopak to k nám jde?“ 

Pozná mě po hlase a výská.                   „Cizí pán,“ řekne táta. 

Běžím Matějovi vyměnit plínky.               Jako se leknu a zavřu oči. Ale  

Směje se a kope nožičkama.                   pak se rozběhnu a utíkám k  

„Drž, Matějíčku, nebo dostaneš,              němu. Přitom volám: 

uvidíš!“                                                      „Matěji, přišel náš táta! A                         

                                                                  bude s námi doma. Zítra je       

                                                                  sobota!“ 

                                                                              

 

         (ze starší čítanky ZVŠ) 

1.  Doplň a napiš do sešitu, co Matěj dělá: 

Matěj…………………………….. 

……………………….. až po bědě. 

…………………….. mě po hlase a nahlas ……………… 

……………………..a…………………..nožičkama. 

 

2. Vyhledej a přečti větu, kde bude táta v sobotu. 

3. Kdo tvoří vaši rodinu? Kdo je nejstarší a kdo je nejmladší? 

4. Pomáháš doma rodičům? Jak? 

na mámu         ze školy            za sloupek        skrčím se         otevřít                       

zazvoním         u branky          pod zástěru       vyskočím          utíkám                                    
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Nechováš se jako ten lenoch v následující básničce? 

 

Lenoch 

Jan Brzechwa                                

 

V lenošce se lenoch válí, 

celičký den prozahálí. 

„To si, panstvo, vyprošuji! 

Jak to? Já že nepracuji? 

A kdo leží na divaně? 

Kdo byl prví u snídaně? 

A kdo lelky chytal prima? 

Kdo se škrábal za ušima? 

Kdo přišel dnes o galoši? 

No-tak! No-tak! To bych prosil!“ 

 

 

V lenošce se lenoch válí, 

celičký den prozahálí. 

 

 

„Promiňte! A co tuk rybí? 

A co knoflík, jenž mi chybí? 

Copak jsem se neumazal? 

Jazyk mámě neukázal? 

Nebyl jsem snad u holiče? 

A to je nic? To chcete více?“ 

 

 

V lenošce se lenoch válí, 

celičký den prozahálí. 

 

 

Nešel do školy, protože se mu nechtělo učit se zas. 

Neudělal úkoly, protože neměl ani chviličku čas, 

nezašněroval si botky, protože do toho neměl chuť právě, 

neřekl: Dobrý den, protože je to příliš namáhavé. 
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Nenapojil Azora, protože je příliš daleko voda, 

nenakrmil kanárka, protože času na to bylo mu škoda, 

měl sníst večeři – jenom ústy lenivě zamlaskal, 

měl si jít lehnout – nestihl to – a už tvrdě spal, 

zdálo se mu, že se s něčím strašně namáhavě trudil, 

a tak se unavil tím snem, až se ze spaní vzbudil. 

       (za sbírky Ptačí klepy) 

 

 

Skrývačky pro bystré žáky 

 

(V každé větě je ukryt člen rodiny a příbuzný. Najdete je?) 

 

1. Pilote, co je s tím motorem? 

2. Baruška místo plesu doma tkala. 

3. Z jeskyně vyskočil obr a trhal stromy i s kořeny. 

4. Péťo, že už máš zase strach? 

5. Je to teprve mládě, daleko nedoletí. 

6. Kdo chce odnést rýče k záhonům? 

7. Máte tady, lidičky, něco k snědku? 

Poznáte z obrázku osmého člena rodiny? 

 

 

Hra – vyber si jedno povolání a splň úkol: 

  

Řemeslník                          Herec – mim                          Učitel    

Řekne, jaký výrobek                Předvede práci jednoho                 Připraví soupis  

umí zhotovit a jaké                     řemeslníka a děti určují,                řemesel, kterých  

nářadí potřebuje k práci.            koho předváděl.                             je zapotřebí při  

Děti hádají řemeslo.                                                                          stavbě domu.  

 

       

Přemýšlej – uhodni: 

Hryzala, hryzala dub, zlomila si zub.                                      ( alip ) 
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Čím budu 

František Nepil 

 

ošetřovatelem                  v zoologické zahradě          Mlčochová 

strojvůdcem                      k doktorovi                           Pacnerová 

stavitelem                         před školou                          prospěšný 

havířem                            s nákladním autem              narubám 

automechanikem             do školy                                strýček Emil 

 

   Zatím chodíme jen do školy, ale jednou něčím budeme. Zdeňka 

Mlčochová bude asi lékařkou. Jestli bude, budu chodit jenom k ní, a ne 

k doktorovi. Šimůnek bude ošetřovatelem v zoologické zahradě. Jestli 

bude, dá mi dráp ledního medvěda. Pacnerová bude učitelkou. Mázl 

strojvůdcem. Ostatní ze třídy chtějí být kuchařem, prodavačkou, 

traktoristou, automechanikem, uzenářem a pilotem. 

   Já budu asi stavitelem. Jestli budu, postavím naší učitelce dům. Hned 

vedle nás. 

   Jestli ale budu sochařem, postavím před školou její sochu. Jestli budu 

havířem, narubám jí dva vagóny uhlí. Jestli budu kadeřníkem, každý den 

ji učešu. 

   Jestli budu hudebníkem, budu jí hrát „Mou vlast“, tu má ráda. 

   A jestli budu jezdit nákladním autem jako strýček Emil, odvezu ji každé 

ráno do školy. Ať budu, co budu, budu jí prospěšný. 

                                                                                               (Čím budu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvažoval jsi o tom, čím bys chtěl být? 
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Klempíř 

Jaromír Nohavica 

 

Klepe klempíř do plechu, 

plech mu dělá neplechu, 

 

přestaň zlobit, ty můj plechu,                          

ať opravím tuhle střechu.                                      

 

Plech dál dělal neplechy, 

oba spadli ze střechy. 

                                                                 

 

 

 

                                                                     Malíř pokojů 

                                                                     Jaromír Nohavica 

 

                                                                     Stojí malíř na žebříku, 

                                                                     po pokoji krásně tančí,  

                                                                     namíchal si ve kbelíku 

                                                                     mandarinky s pomeranči. 

                                                                     Žlutou barvou natře stěny, 

                                                                     za malinkou chvíli je to. 

                                                                     Venku zima zuby cení 

                                                                     a my máme doma léto. 

                                                                                               (Tři čuníci ) 

 

 

 

 

 

 

Úkoly k řešení ve dvojicích: 

 

Jeden hráč si myslí povolání. Druhý je musí uhodnout pomocí otázek. 

Otázky kladou tak, aby se na ně dalo odpovídat ANO – NE. 

 



26 

 

Podzimní starosti 

podle J. Berana 

 

 

 

 

 

 

ptactvo                            ochlazuje se               nadchází podzim    

trnka                                krmit                           nepříjemná plískanice 

přelétání                          odmění se                  přikrmování ptáků 

potrava                            předkládat                  škodlivý hmyz          

 

   Nadchází podzim s krátkými dny a nepříjemnými plískanicemi. Venku 

se ochlazuje. Ptactvo, které přes zimu u nás zůstává, čekají zlé časy. 

Nastane velká nouze o hmyz, různé bobule a semena. A proto na děti 

čeká záslužná práce – zimní přikrmování ptáků. 

   Myslíte, že je dost času? Ale kdepak! Začít předkládat potravu až po 

napadnutí sněhu, to je pozdě. Nejvhodnější je začít s přikrmováním už 

ve druhé polovině října. 

   Ptáte se proč tak brzy? To proto, abychom ptáky ke krmítkům přilákali, 

aby si na ně zvykli v době, kdy jim ještě přelétání z místa na místo 

nedělá potíže a kdy si na předkládanou stravu mohou pozvolna zvykat. 

   A ptáte se, čím máte krmit ptáky? Nejlepší je krmit slunečnicovými 

semeny, semeny konopí, lnu, máku, letní řepkou a dokonce i jadérky 

z jablek a hrušek. Mnohé oblíbené ptačí pochoutky si můžete sami 

nasbírat, zejména plody jeřabin, břečťanu, šípku, hlohu, trnky, černého 

bezu, semena bodláků, lebedy a mnoho jiných. 

   A tito ptáčkové se nám všem bohatě odmění nejen zpěvem, ale i 

účinnou pomocí našemu hospodářství. On totiž každý pták v době 

hnízdění vyhubí mnoho škodlivého hmyzu. 

              (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

 

1. Proč krmíš v zimě ptáky? 

2. Kteří ptáci u nás zůstávají přes zimu? 

3. Vypravuj, čím ty krmíš ptáky. 

4. Namaluj krmítko pro ptáky. 
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O velikém zimním spaní 

Božena Šimková 

 

připravuje se                 v hlubokých škvírách       nejrůznější hmyz 

podíváme se                 v přírodě                           podzemní spižírna 

odfukuje plevy              do lícních vaků                 zrníčko po zrníčku 

nahromadit                   od bolavých zubů             pořádně se nenajedl         

   
 Zima netrvá věčně, ale každý se na ni musí připravit. A každý se 
připravuje, jak ho to příroda naučila. Někteří ptáci odletěli do teplých 
krajů, hadi spí v hlubokých škvírách, do skulin stromů i stavení zalezl 
nejrůznější hmyz, zimu se chystá prospat i mnoho zvířat. A my se teď 
podíváme, jak to dělá křeček. Myslím v přírodě, protože o své křečky se 
jistě staráte. 
   Křeček má napilno od jara do zimy. Sotva odrostou květnová mláďata, 

narodí se červencová, a když i ta vyrostou, jsou žně v plném proudu a 

křeček sklízí, třebaže nezasel. Ale ještě před tím si musel vyhrabat 

pěkně velkou podzimní spižírnu, někteří křečci mají i dvě nebo tři, a pak 

ji plnit zrním. 

   Jak to dělá? Kdo chová křečky, jistě si všiml, jaké mají šikovné přední 

tlapky, skoro jako lidské ruce. Na poli popadne křeček klas, otočí jím 

dokolečka a vybírá zrníčko po zrníčku, plevy odfukuje a ukládá ta zrníčka 

do lícních vaků. Proto také vypadá moc legračně, jako když mu 

opuchnou obě tváře od bolavých zubů. 

  Když má vaky plné, spěchá do spižírny a zrní vysype a upěchuje. A 

věřili byste tomu, že si do spižíren nanosí i jeden celý metrák – tedy 100 

kg zrní? Uměli byste spočítat, kolikrát musí vaky naplnit, doběhnout 

s nimi do spižírny a vysypat, než se mu podaří nahromadit takovou 

zásobu? 

 Potom křeček pečlivě zatarasí vchod, 

hoduje, co mu síly stačí, protože se při 

tom běhání pořádně nenajedl. A pak 

se zavrtá do pelíšku, který si vystlal 

slámou a senem – a spí.                                                     

         (ze starší čítanky ZVŠ) 
1. Vyprávěj, jak se křeček připravuje na zimu. 

2. Kolik zrní si dokáže do své spižírny nanosit? 

3. Kde spí had? Jak přezimuje hmyz? 

4. Kteří ptáci odlétají do teplých krajů? 
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Hádanky 

 

1. Listy mám a strom nejsem.  5. Holčička je hubená, 

                                                                    jenom jedno ouško má, 

2. Schovává se mezi stránky,                     ať jde, kam chce, jde s ní nit,      

    nejraději pije kaňky.        co zas chtějí vyspravit? 

 

3. Kulatý je, není živý,                             6. Znáte toho břicháče, 

    skákat umí jako divý.       co bez nohou přiskáče? 

    Ty jej hodíš, já jej chytím,  

    ať nezmizí mezi kvítím.    

           

4. Ocelová panenka lněný provaz tahá,                 

    všechny lidi obléká, sama chodí nahá. 

 

 

1. Vyhledej na každou hádanku odpověď podle obrázku. 

2. Znáš také nějakou hádanku? Dej ji svým spolužákům. 

 

 

 

Hra se slovy   (Doplň v každém řádku poslední slovo) 

V lavici sedí ž_ _, 

v makovici je m _ _. 

 

Utichla celá v _ _, 

v dáli se černal l _ _, 

u boudy štěkal p _ _. 

 

Po střechách mňouká k _ _ _ _, 

jako hrách se vaří č _ _ _ _. 

 

Na zajíce číhá l _ _ _ _, 

před smrkem leží š _ _ _ _. 

 

 
Po procvičení napiš! 
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Co je lepší? 

Mária Jančová 

 

přemýšlelo                                                  z klády na kládu 

připoután                                                     na krajní kládě 

rozhoupala                                                  do studené vody 

 

   Děvčátko sedělo na prahu domu a přemýšlelo: Škoda, že nemám 

sestru, teď bychom si dělaly z bláta koláče – ale co s velkými kluky? 

   Potom se však přece jen rozběhlo za bratrem dolů na břeh řeky. Tam 

byl připoután vor a chlapci na něm skákali tak prudce, až se vor 

rozhoupal a na řece se dělaly vlny. 

   Děvčátko také skočilo na vor a skákalo z klády na kládu. 

   Tu se mu však na krajní kládě smekla noha a – žbluňk! – spadlo do 

studené vody. 

   Děti se polekaly a zůstaly stát. 

   Jen bratr děvčátka se nerozmýšlel. Skočil do vody a sestřičku vytáhl. 

   Děti se klepaly zimou a utíkaly se domů převléknout. 

   A děvčátko už nelitovalo, že nemá sestru. Kdo ví, jestli ta by se 

osmělila skočit do vody jako bratr!     

                                                                                (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

1. O čem děvčátko přemýšlelo na prahu domu? 

2. Jak se zachoval bratr děvčátka? 

3. Co udělaly ostatní děti? 

4. Příhoda mohla skončit špatně. Jak? Vypravuj. 
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Budou závody! 

Nataša Tánská 

 

špehovat                           zpoza vršku                        z Korbelan                               

pozdvižení                        drandí                                 na kolečkách 

pořadatel                          nahrnuli se                          na zablácenou tvář 

přeskakoval potok            uklouzl                                 kolečkové brusle   

 

   Už tři dny se Čenda s Vendou zamykají v kůlně. 

   Něco tam kutí, ale Lucka neví co, protože pokaždé, když se opře do 

dveří, Čenda a Venda se rozkřičí: 

   „Jedeš! Počkej, až tě chytíme! My ti ukážeme, špehovat!“ 

   Dnes si Lucka řekla, že se přiblíží ke kůlně docela potichu. Také se jí 

to povedlo. 

   Dívá se škvírou mezi prkny, a co nevidí! Čenda s Vendou vyrábějí 

káry! Budou závody! 

   Lucka tichounce odešla, sedla si pod třešeň a uvažuje:  Budou závody, 

a mě Čenda s Vendou zase nevezmou s sebou, protože jsem holka. A já 

bych tolik chtěla závodit! 

Ono se řekne, závodit… ale jak si udělám káru… musím něco vymyslet! 

 

   Za několik dní bylo na vršku za potokem velké pozdvižení. 

   Kluci z dolního konce uspořádali závody na kárách. 

   Míša Barák měl na rukávě bílou pásku a na ní pastelkami namalovaný 

nápis: POŘADATEL. 

   Křičel na kluky: 

   „Seřaďte se podle čísel!“ 

   Čenda a Venda se postavili vedle sebe. Měli číslo osm a devět. 

   Když už všichni závodníci stáli v řadě, vynořil se zpoza vršku kluk, 

kterého nikdo z dolního konce vsi neznal. Měl velikánské kalhoty, černé 

brýle a na hlavě koupací čepici jako přilbu. 

   Ale kdyby jen to: měl za sebou káru, hotový zázrak. 

   „Co tu chceš?“ pravil POŘADATEL. 

   „Chci závodit,“ řekl neznámý kluk. 

   „A odkud jsi?“ 

   „ Z Korbelan.“ 

   „Můžeš závodit jako host,“ pravil POŘEDATEL důležitě.  „Na takovém 
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 zázraku stejně nic nevyhraješ.“ 

   Kluk dostal číslo deset, zařadil se a závod odstartoval. 

   Káry letí z kopce, mezi kameny, přes kaluže a jámy a dolňáci podél 

trati křičí: 

   „Přidéééj!“ 

   Neznámý kluk letí jako raketa, předjel osmičku i devítku, vletěl do 

kaluže, bláto ho zastříká, že mu není vidět ani tvář, ale drandí dál, 

rychleji, ještě rychleji… CÍL! 

   Světe, div se. 

   Závodníci se k němu nahrnuli: 

   „Ukaž nám ten zázrak!“ 

   Když se podívali blíž, uviděli: obyčejná nákupní taška na kolečkách a 

vzadu má přivázané kolečkové brusle! 

   Čenda a Venda se na sebe podívali: 

   „To je přece taška naší mámy!“ 

   Jak to kluk z Korbelan zaslechl, nechal káru károu a dal se na útěk. 

Dolňáci za ním. 

   Když kluk přeskakoval potok, uklouzl, voda mu cákla na zablácenou 

tvář a Čenda s Vendou na břehu zaječeli: 

   „Lucka!“ 

             (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

1. Kdo měl na rukávě pásku s nápisem POŘADATEL? 

2. Jaké číslo měli Čenda s Vendou? 

3. Popiš, jak vypadal neznámý kluk. 

4. Přečti, jak vypadala kára neznámého kluka. 

5. Kdo závod vyhrál? 
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Listopad 

Jan Susa 

 

 

Už se zase barví stráně. 

Půjdeme se kouknout na ně. 

 

Kdo ty stráně obarvil? 

Holky, kluci, kdo to zjistí? 

 

To kouzelný podzim byl, 

vymaloval stromům listí. 

 

Každý lístek nejdřív žloutne, 

zčervená a zavadne, 

na větvi se větrem zhoupne, 

potom k zemi spadne. 

 

Proč to listí opadalo? 

To se stromům něco stalo? 

 

Kdepak! To jen listopad 

řekl stromům: „Jděte spát!“ 

A až bude jaro zase, 

budou stromy v nové kráse. 

               (Rok v obrázcích a říkankách) 
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Lišák a chytrá kachnička 

 podle V. Biankiho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podzim                                   břeh                         chytrá kachnička 

odlet                                       místo                        kachní masíčko 

tlapka                                     hejno                        zlomené křídlo 

chňap                                     stopa                        nová peříčka 

 

1. 

 

  Byl podzim. Lišák si myslí: 

„Kachny se chystají k odletu. Půjdu k řece a opatřím si kachní masíčko.“ 

  Připlížil se ke křoví a vidí, že u břehu je opravdu celé hejno kachen. 

Jedna kachnička stojí zrovna pod keřem a rovná si peří na křídle. 

   Lišák – chňap! A chytil ji za křídlo. 

   Kachnička sebou trhla, co měla síly. Nechala peří lišákovi v zubech. 

  „Ty jedna,“ myslí si lišák, „hleďme, jak se mi vyškubla.“ 

  Hejno kachen se vyplašilo, zvedlo se do výše a odletělo. 

Ale tahle kachnička musela zůstat. Měla zlomené křídlo a vytrhané peří. 

Ukryla se v rákosí, kus dále od břehu. Lišák odešel s nepořízenou. 

 

 

 



34 

 

2. 

 

   Byla zima. Lišák si myslí: 

   „Řeka zamrzla. Teď už se moje kachnička nemůže nikam přede mnou 

schovat. Všude, kam po sněhu půjde, nechá stopy a já ji po stopách 

najdu.“ 

   Přišel ke břehu a opravdu: ve sněhu jsou stopy tlapek s plovací blánou. 

A kachnička celá načepýřená sedí zas pod křovím. 

   Lišák se vrhl na kachničku, ale kachnička šups pryč – a zmizela pod 

ledem v místě, kde nebyla zamrzlá voda. 

   „I ty jedna,“ myslí si lišák, „vždyť ses utopila!“ 

   A odešel s nepořízenou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

   Přichází jaro. 

   Lišák si myslí: „Led už na řece taje. Půjdu a pochutnám si na zmrzlém 

kachním masíčku.“ 

   Přišel, ale kachnička plave pod keřem živá, zdravoučká. Ponořila se 

tenkrát pod led a vyplavala u druhého břehu, kde také nebyla zamrzlá 

voda. 

   Tak žila celou zimu. 

   „I ty jedna,“ myslí si lišák. „Počkej, hned za tebou skočím do vody.“ 

   „Kvá, kvá, kvá, nebudu tvá,“ zakáchala kachnička. Přes zimu se jí kříd-

lo zahojilo a narostla jí nová peříčka. 

   A lišák odešel opět s nepořízenou. 

 

1. Co se stalo kachničce na podzim? Vypravuj! 

2. Co udělal lišák v zimě? Vypravuj! 

3. Co se stalo na jaře? Chytil lišák kachničku? Vypravuj! 
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Pár slov o stromech 

Jiří Černý 

 

jehličnaté stromy                    kyslík                          trpasličí 

listnaté stromy                        opadavé                     desetitisíce druhů 

 

Proč jsme si vybrali k dnešnímu vyprávění stromy? Bez stromů by 

nebylo života na Zemi. Společně s ostatními zelenými rostlinami nám 

dávají kyslík, který potřebujeme k dýchání. 

 

   Jak stromy dělíme? Podle výšky dělíme stromy na vysoké, ty měří více 

než 20 metrů, na středně vysoké od 8 do 20 metrů, na nízké od 2 do 8 

metrů, na trpasličí od 80 centimetrů do 2 metrů a na zakrslé, které 

dorůstají až do výšky 80 centimetrů. 

   Stromy také dělíme na listnaté a jehličnaté. Listnatých stromů jsou na 

světě desetitisíce druhů. Většinou jsou opadavé, to znamená, že jednou 

za rok shazují listí.  

 

 

 

 

 

 

 

              buk             dub             bříza          jírovec (kaštan)            javor 

 

 

   Jehličnatých stromů známe asi pět set druhů. Jejich listy ve většině 

případů připomínají tuhé jehlice. Jehličí shazují po několika letech. 

Výjimkou je modřín, který své jehličky shazuje každý rok na podzim.          

                                                                                     (podle časopisu Mateřídouška) 

 

 

1. Ke každému z daných písmen B, D, M, J, L, O, T, V napiš název alespoň 

jednoho listnatého stromu (nezapomeň na ovocné stromy). 

     Přečti si, co jsi vymyslel. Co ti chybí, doplň. 

2. Nasbíreje v přírodě různé listy, vylisuj je, nalep na papír. 

      K listům napiš názvy stromů.   
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O posvícení 

Jiří Žáček 

 

„Řekni, Kubo, řekni Káče, 

ať zadělá na koláče!“ 

Kuba výskl: „Moje řeč - 

tak už, Káčo, honem peč!“ 

 

Káča peče, Anka peče, 

neživíme povaleče. 

Dřeli jsme se na poli, 

máme plné stodoly. 

 

„Řekni, Lojzku, řekni Ance,    

ať zadělá na lívance!“ 

Lojzek výskl: „Ale hned –  

ať jsou sladké jako med!“ 

 

Když je u nás posvícení, 

ať se víno v džbánku pění. 

Noste na stůl děvčata, 

máte ruce ze zlata!                      

                                            (Kdo nevěří, ať tam běží) 

 

 

 

1. Nauč se báseň zpaměti. 

2. Zazpívej si píseň o posvícení. 

3. Vyhledej v básni rýmy a zkus vymýšlet další. 
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Listopad 

Martina Drijverová 

 

obnovená tradice             z papírnictví                     přineslo nám 

maškary                           v podzimním slunci          nepřipravila si 

vejskají                            s věchem ze slámy        jukají 

nezatancoval by sis         s ostatními                       Frantově mamince 

 

   „Hlavně žádné masky z papírnictví!“ nabádal 

tatínek. „Maškary jsou lidová zábava. Kačer 

Donald tam nemá co dělat!“ 

   Obnovená tradice přilákala spoustu 

návštěvníků. „Letňáky“, co mají ve vsi chalupy, 

ale i pár cizinců a lidí z města. Michal je pyšný 

na tatínka – on to přece všechno vymyslel… A 

teď jde v čele průvodu, na hlavě s věchem ze 

slámy, otýpky kolem těla a zpívá: „Vítáme tě, 

posvícení, přineslos nám potěšení…“ 

   Muzika hraje, zlaté nástroje se lesknou 

v podzimním slunci. Táta si snad objednal i to 

počasí, myslí si Michal. 

   Takový krásný den – a v listopadu… Lidé se 

smějí, mávají na masky, před každým domem se tancuje. A ovšem i 

nalévá. 

   „Ne aby sis přihnul,“ varovala maminka Michala. Jde pomalým krokem 

vedle průvodu. Miminko se už brzo narodí; proto nemůže tancovat 

s ostatními. Ani masku si nepřipravila. Zato kobylí hlava, kterou ušila 

Michalovi, ta panečku je! Pomohla i Frantově mamince s maskou čerta 

podle staré knížky, kterou tatínek přinesl z knihovny. Teď jdou kluci vedle 

sebe, čert a kobyla vyskakují, tahají holky za šaty a jukají do oken. Na 

maškary se nikdo nezlobí… 

   Průvod došel na náměstí. „Dej nám pánbůh zdraví v našem pěkném 

kraji!“ zpívá teď tatínek. Maškary se chytly za ruce, hopsají dokola pod 

lipami bez listí. A pak se řetěz rozdělí, každý se ukloní před nějakou 

tanečnicí nebo tanečníkem. 

   „Jináč není… v posvícení… selky se 

 od zlata blejskají… mládenci v hospodě 
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 vejskají…,“ zpívají všichni. 

   Ke klukům se přitočila Majka: „Franto… nezatancoval by sis se 

mnou…?“ 

   Čert se rozmýšlí. „Ale ne,“ řekl. „Já se držím tady kobyly, víš…“ 

   Popadl Michala kolem pasu, roztočil ho jako kuželku a zpíval: 

   „Muzikanti hráli, nic se nestarali, v mé kapsičce zlatky rostly, oni je 

dostali…“ 

   „Franto…ty seš prima kluk!“ vyhrkl Michal. Pod kobylí hlavou není 

vidět, jak zčervenal. Je mu krásně. 

   Tak uběhl měsíc listopad. 

              (Z Čítanky pro 3. ročník ZŠ) 

 

1. Dokážeš říct, co znamenají vyznačená slova v přípravném čtení? 

2. Kdy se průvod s maškarami konal? 

3. Jakou masku měl Michal, jakou Franta? 

4. Kdo z vás byl už přestrojený za masku? Povídejte za jakou, a jak jste ji 

vymysleli. 

 

 

Úkol pro bystré žáky 

Dokážete rozluštit tuto říkanku? 

 

Uof jekuoF 

kej  větříč 

im ďohsuk                                    

jednu  hruš 

ďohS. Ukčit 

mi jednu n 

duběvd obe 

ou sladké   

.ěvd ěbo 

 

Podzimní 

Děti už jdou pouštět draky, 

vem si svetr a pojď taky. 

Vítr fouká víc a více,                              

brzy vezmem rukavice… 
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Vrabec 

Milena Lukešová, Bohumil Říha 

 

Mladý vrabec sedí na okraji 

hnízda a opatrně se rozhlíží.   

Po dvoře jde kluk, na prahu 

leží pes, na střeše číhá kočka. 

„Kam mám letět?“ ptá se plný strachu. 

„Leť, kam chceš,“ radí mu starý vrabec. 

„Ale pamatuj, abys včas uletěl.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kos 
                 

„Nevím, proč si mě kočka tak                                                                            

prohlíží,“ mudruje kosí mládě. 

 „Snad se diví, že malý kos má 

skvrnité peří. Taky je možné, že  

se chce naučit podle mě zpívat.“ 

„Kočku nic nenaučíš,“ radí mu  

starý kos, „radši před ní uleť.“   

 

 

    
                                                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               (Velká obrázková knížka) 

 

Vrabec domácí 

 

Je známý po celém světě. Žije v 

blízkosti lidí. Kulovité hnízdo si staví  

na různých místech ze stébel a sena. 

Mláďata vyvádí až čtyřikrát do roka. 

Potrava: semena, pupeny, hmyz. 

 

 

    Kos černý 

Žije v blízkosti lidí. Začíná zpívat 

brzy zjara. Hnízdo si staví v křoví 

na římsách, v hromadách dříví.  

Samička snáší až šest vajíček. 

Dospělejší mláďata se ukrývají 

na zemi. Staří jim nosí žížaly. 
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1. V naší republice žije mnoho druhů ptáků, přečti si názvy některých: 

 

bažant       čáp       čejka          čížek         datel         drozd         dudek 

     holub         hýl        jiřička         káně          kavka       kukačka      labuť 

     lyska          orel      pěnkava     poštolka    racek        rákosník     rorýs  

     slavík         sojka    sýček         sýkora       špaček     tetřev          vrána 

 

 

2. Opiš názvy ptáků a označ si toho, kterého poznáš v přírodě. 

3. Kde žije vrabec? 

4. Jaké si vrabec staví hnízdo? 

5. Čím se vrabec živí? 

6. Kde si staví hnízdo kos? 

7. Kolik vajíček samička snáší? 

 

 

 

Jazykolamy 

Nabruš si svůj jazýček a zkus říkat rychle: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

               

 

 

  

 

 

 

V hlavní roli lorda Rolfa hrál 

Vladimír Leraus a na klavír hrála 

Klára Králová. 
 

Petr Fletr pletl svetr.                                                                      

Pletl Petr Fletr svetr?                                                                         

Svetr pletl Petr Fletr. 
 

Vlk strhl srně hrst srsti. 

Strč prst skrz krk. 

Přišel za mnou jeden Řek, a ten mi řek, 

abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých 

řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych 

mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek.                   

Strýc Šusta suší švestky. 

Drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu. 
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42 

 

Prosinec 

Pavel Šrut 

 

 

Co dělají rybky, 

když zlé mraky padnou? 

Chroupou z ledu střípky, 

ale nenachladnou. 

 

Na zádech i na břiše 

pod ledem si plavou –  

a já sedím v kožiše, 

kroutím nad tím hlavou. 

                        (Básně a říkadla) 

 

 

 

 

 

Přemýšlejte – uhodnete: 

 

1. Nejí a nepije, 

bez barviček maluje. 

                               (zárm) 

 

     2. Čtyři nožky, dvě trnožky, 

          v zimě běží, v létě leží. 

                                          (ěnas) 

     

     3. Co roste kořenem vzhůru? 

                            (hcuopmar) 

 

 

                                (Hádanky F. Hrubína) 
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O Mikulášovi 

Michal Černík 

 

pomohl  sousedovi              zachránil před bídou                vhodil do domu 

rozdal veškerý majetek       pomáhal pronásledovaným    devadesáti let 

byl uctíván                           lidé si připomínají                     v podvečer 

pastýřskou hůl                     rozradostňuje                            v doprovodu 

 

   Mikuláš není žádná vymyšlená pohádková postava jako třeba čert. On 

skutečně žil. Narodil se v bohaté rodině roku 260 ve městě Patra v jižním  

Turecku. 

   Vypráví se o něm, že pomohl chudému sousedovi, který měl tři 

holčičky. Třikrát tajně vhodil do jeho domu měšec s penězi a souseda 

zachránil před bídou. 

   Časem Mikuláš rozdal veškerý svůj majetek a stal se biskupem ve 

městě Myře. Staral se o sirotky, pomáhal vdovám a všem chudým a 

pronásledovaným. Celý život pomáhal lidem, které stíhalo nějaké 

neštěstí. Dožil se devadesáti let. 

   Po smrti byl všude uctíván a prohlášen za svatého. A tak si Mikulášovu 

štědrost lidé připomínají každým rokem v celé Evropě. 

   5. prosince, v předvečer jeho svátku, chodí Mikuláš v doprovodu 

anděla a čerta. Mikuláš je oděn jako biskup. 

   Má bílé roucho, do dvou špic vybíhající čepici, které se říká mitra. 

V ruce drží dlouhou pastýřskou hůl, které se říká berla. Všechny děti 

rozradostňuje svou nadílkou. 

 

1. Kolikátého prosince má Mikuláš svátek? 

2. Kolikátého prosince chodí Mikuláš s čertem? 

3. Kde se Mikuláš narodil? 

4. Jak pomohl Mikuláš chudému sousedovi? 

5. Vyhledej a přečti v textu, jak chodí Mikuláš 

oblečen. 

 

Mikuláš ztratil plášť 

Mikuláš ztratil plášť                         

Mikuláška sukni, 

hledali, nenašli, 

byli oba smutní.                                            (lidová) 
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Pět báječných strýčků 

František Nepil 

 

před dům                              vířil se                       odpověděla 

ve světlech lamp                   kotoulel se                kroutil hlavou 

na lyžích                               nezapomene              udělal fííí 

 

 

   „Podívej se, jak je bílo!“ divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen 

sypal. Vířil se jim před očima. Kotoulel se ve světle pouličních lamp. 

   „Kam půjdeme lyžovat?“ zeptal se dědeček. 

   „To je jedno,“ odpověděla Minka. 

   „No kde je tu nějaký kopeček?“ 

   „Za druhým blokem.“ 

   „Tak mě veď!“ 

   Šli. Vítr udělal fííí a hodil jim sníh do tváře. 

   „To se asi čerti žení,“ kroutil děda hlavou. 

   Mince zahrálo v očích: 

   „Copak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích.“ 

   „Milá zlatá, čerti se žení každou chvíli. Kdo u toho byl, ten na to jen tak 

nezapomene.“ 

   „Ty jsi u toho byl?“ 

   „Ne jednou!“ 

   „Tak mi to vyprávěj!“ 

 

      ( Pět báječných strýčků) 

 

 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Rozdělte si role: vypravěč, dědeček, Minka, a přečtěte 

text. 

3. Zkus vysvětlit rčení: „Venku se všichni čerti žení“. 
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Jak se čerti žení 
 

ke kováři                               kovadlina                   kovářské kladivo 

s čertí nevěstou                    oddávající čert            svatební obřad 

do výhně                              dobrovolně                  poperou se 

 

   Když se čerti žení, to je cirkus! 

   Ještě před svatbou jde čertí ženich s čertí nevěstou ke kováři. Aby jim 

parádně okoval kopyta. Myslíš, že dá ženich nevěstě přednost, aby byla 

okována první? 

   Ani nápad! Naopak: kope ji, aby ho pustila napřed! A ona kope jeho. 

Aby se choval slušně. Copak tohle se dělá? 

   Když kovář kove čertici, fouká čert schválně do výhně. Aby jí lítaly 

jiskry do chlupů. Aby ji to štípalo. 

   Když kovář ková čerta, čertice mu podloží pod ohon kovadlinu. Pak do 

něj uhodí kovářským kladivem. Vší silou. To čert řve! Jako tisíc ďáblů! 

   Při svatebním obřadu jim obvykle oddávající ukradne prstýnky. A když 

se jich zeptá: 

   „Berete si dobrovolně tohoto čerta či tuto čertici?“ – co myslíš, že 

udělají? 

   Neodpovědí „ano“. Vypláznou na sebe jazyky! Že jim není hanba! 

   Při svatebním přípitku namáčí jeden čert druhému oháňku do 

skleničky. A při hostině chodí všichni čerti po stolech. Šlapou kopyty do 

talířů. Měli by se za to stydět! 

   Nejhorší je, když jde ženich s čertí nevěstou spát. Nejprve se poperou 

o pyžama. Pak se poperou o to, kdo bude spát vlevo a kdo bude spát 

napravo. 

   Nakonec přijde ta největší pranice. O peřinu. O tu se tahají tak, že ji 

prostě přetrhnou. 

   Když se z ní peří vysype, perou se až do rána o každé peříčko. Pak 

zase na sebe vypláznou jazyky a usnou. 

   Proto se říká, že se čerti žení. Vždyť chumelenice není nic jiného, než 

čertí pranice o peříčka. Ale když skončí, dá se lyžovat. 

              (Z Čítanky pro 3. ročník ZŠ) 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Vyhledej, jaké nesmysly dělali čerti při svatbě. Spočítej je. 

3. Už víš, proč se říká o některých dětech, že s nimi šijí všichni čerti? 
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Jak se kapříci vykoupali 

podle B. Houškové 
 

kapr                                         louže                                           

kapřík                                      strana                                         

ubrousek                                 náměstí     

pláč                                         smích 

 
1. 

   Dědeček Svobodů kupoval všechny kapry na Vánoce sám. Měl rád 

kapry hladké, skoro bez šupin. 

   Jednou šel pro ně s vnukem Milošem. Vybrali a koupili dva pěkné 

velké kapry. Dědeček je zaplatil, zavázal do čistého ubrousku a chtěl je 

tak nést domů. Ale Miloš prosil, že je ponese sám. 

   Byly tenkrát Vánoce na blátě. Nemrzlo a nikde nebylo ani trochu 

sněhu. Pršelo a všude byly louže vody. 

   A co se stalo! Kaprům se nějak v ubrousku nelíbilo. Mrskali sebou, uzel 

na ubrousku povolil a kapři se váleli v blátě! To bylo smíchu ze všech 

stran! 

   Dědečka to mrzelo a Milošovi bylo do pláče. Konečně zablácené kapry 
polapili a pevně zavázali do ubrousku. 

2. 

   Když přišli na náměstí ke kašně, povídá Miloš: „Dědečku, mohli 

bychom ty kapry umýt, abychom je nepřinesli domů zablácené.“ 

   A hned položil ubrousek s rybami na okraj kašny. Vyndal jednoho 

kapříka a začal ho opatrně umývat. Ale než se nadál, kapr sebou mrskl  

a už byl v kašně. Druhému se asi stýskalo, sklouzl do kašny i  

s ubrouskem. 

   Marně se dědeček s Milošem namáhali ryby chytit. 

   Lidé se zastavovali u kašny a smáli se: „Koupáte rybičky? Nebo je 

učíte plavat?“ 

   Ale lidé pomohli kapry lovit. Za chvíli zavazoval dědeček vykoupané 

kapry potřetí do ubrousku. 

                (ze starší čítanky pro ZVŠ) 

1. Přečti si potichu článek a vypravuj příhodu s kapry. 

2. Najdi v článku místo, kde se vypráví, jak se kapři dostali do kašny. 

3. Jak se jmenoval dědeček a jak volal na vnuka? 

4. Nakresli rybu. 
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Co je to zima? 

František Škoda 

 

 

                  Sníh a sáně, kluziště a brusle, hokejky a puk.  

   Zima, to jsou sněhuláci, červené tváře a nosy  

studené jako rampouchy. 

Prokřehlí ptáci mají starosti, jestli na ně 

nezapomeneme s kouskem loje a hrstičkou drobtů, 

my ale máme zimu rádi. I proto, že je časem veselic 

a zábav a hlavně nadílek. 

To v prosinci se těšíme na stromeček, dárky,  

svíčky a prskavky. Protože zima, to jsou  

Vánoce – svátky hodných dětí. Vaše svátky. 

 

 

Malí velcí básníci (Doplň správná slova) 

 

Sešup 

Na sjezdovce zrána, 

lyžovala…………....  

 

Dělá vrána, co jen může, 

zaplužila u kaluže                              

a za první………………. 

skončilo to bouračkou. 

 

Havran radí vráně: 

„Kup si raděj………….!“ 

                                          (nápověda : saně, zatáčkou, vrána) 

 

Návrat sněhuláků 

Už se zima zase vrací,              Uhlíky si celé léto 

už jdou loňští…………                   přišívali na vestu,                           

                                                   aby byli jaksepatří 

                                                   vyšňoření na……….. 

                                                                                    ( nápověda : cestu, sněhuláci) 
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Co víme o narození Ježíška 

Michal Černík 

 

v městě Betlémě                  pastýři se dozvěděli            zvěstuji vám 

na cestách                            ležící nemluvňátko              rozhlašovali 

do města Jeruzaléma          přišli se poklonit                   mudrcové 

k Herodesovi                        nalezli děťátko                     letopočet 

 
   

 

Ježíšek se narodil v městě Betlémě, daleko od nás, v zemi, kde po celý 

rok svítí žhavé slunce. 

   Jeho maminka byla Marie a pěstounem Josef. Byli právě na cestách a 

v hostinci neměli volný pokoj. Marie tedy ovinula Ježíška plenkami a mís-

to do kolíbky jej vložila v chlévě do jeslí. 

   O jeho narození se nejdříve dozvěděli pastýři, když v noci drželi stráž  

u svého stáda. Zjevil se jim anděl a pravil: 

   „Zvěstuji vám velkou radost. Dnes se vám narodil spasitel, jmenuje se 

Ježíš Kristus. Poznáte ho podle toho, že je ovinutý v plenkách a leží 

v jeslích.“ 

   Pastýři se vypravili do Betléma a v chlévě spatřili Marii, Josefa a 

nemluvňátko ležící v jeslích. Pastýři pak všude rozhlašovali, co viděli a 

co jim sdělil anděl. 
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   V té době přijeli z východu do města Jeruzaléma tři mudrci a vyptávali 

se : 

   „Kde je ten narozený židovský král? Viděli jsme na východě hvězdu, a 

proto jsme se mu přišli poklonit.“ 

   Uslyšel to král Herodes, tajně si nechal povolat mudrce a vyptával se 

jich na hvězdu. Pak jim řekl: 

   „Najděte mi ono dítě a potom mi to oznamte, abych i já se mu mohl 

poklonit.“ 

 

   Mudrcové tedy pokračovali v cestě. 

Hvězda šla před nimi, jasně svítila, až se 

zastavila nad místem, kde bylo děťátko. 

   Mudrcové vstoupili do domu, kde nalezli 

děťátko s jeho maminkou Marií. Padli na 

kolena, klaněli se mu a předali mu své dary 

– zlato, kadidlo a myrhu. 

   Ve snu pak dostali pokyn, aby se 

k Herodesovi nevraceli a domů šli jinou 

cestou. Věděli už, že Ježíškovi se jednou 

budou klanět všichni králové a národy mu 

budou sloužit. 

   Od narození Ježíška uplynulo právě tolik 

roků, kolik píšeme náš letopočet. A Ježíška všichni známe jako Ježíše 

Krista, Syna božího.                   

                                                                                                  (z knihy České Vánoce) 

 

 

 

1. Kde se Ježíšek narodil? 

2. Kdo byli jeho rodiče? 

3. Jak se pastýři dozvěděli o jeho narození? 

4. Kdo ukázal mudrcům cestu k Ježíškovi? 

5. Jaké dary nesli tři králové? 

6. Můžeš i dnes spatřit tři krále? 
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Co už víš? 

Jiří Havel  

 

Brzy přijdou Vánoce. V dnešním kvizu si je trochu připomeneme. Ze tří možných 

odpovědí vyberte jednu správnou. Písmena, kterými jsou správné odpovědi 

označeny, zapisujte postupně vedle sebe na papír. Určíte tak slovo, které dole 

v tajence zakryly vločky. 

 

1. Jak se jmenovala HVĚZDA, která        5. Jak zní další slovo známé 

    zvěstovala narození Krista?                      vánoční koledy NESEM       

    F   Jitřní                                                      VÁM… 

    S   Betlémská                                             M   noviny      

    G   Nejjasnější                                            F   jablíčka 

                                                                       I     oříšky 

 

2. Tři králové nesli Ježíškovi dary             6. Jak jinak se ještě říká figur- 

     do Betléma. Jeden byl Kašpar,                 kovému nebo obrázkovému 

     druhý Melichar… a jak se jmenoval        BETLÉMU? 

     ten TŘETÍ?                                               E   jesličky 

     Z   Břetislav                                               Z   vánoční pohádka 

     P   Bartoloměj                                           K   zázračné narození 

     T   Baltazar 

 

3.  Který jehličnan není vhodný jako           7.  O Štědrém večeru se pod- 

     VÁNOČNÍ STROMEČEK?                         le starého zvyku v jednom    

      H   smrček                                                 druhu ovoce hledají při  

      R   modřín                                                  rozkrojení HVĚZDIČKY  

      E   borovička                                              PRO ŠTĚSTÍ. V kterém? 

                                                                        J    v pomeranči 

4.  Jak říkáme podlouhlému pečivu               K   v jablku    

     ze SPLETENÝCH PRAMÍNKŮ?               T   v hrušce   

     B   bábovka 

     N   mazanec 

     O   vánočka                                          ( z časopisu Mateřídouška ) 

                                                                         

 

Tajenka:            

 

 

Vánoční  
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Štědrý večer 

Jiří Žáček 

 

 

Štědrý večer už je tady,  

sníh se snáší do zahrady. 

 

Na stromečku hoří svíčky, 

vyhlížíme andělíčky.                             

 

Mají sáně s párem koní, 

rolničky jim pěkně zvoní. 

 

Pytel štěstí, náruč lásky, 

žádný pláč a žádné vrásky. 

 

Už je slyším v našem domě – 

copak asi nesou pro mě? 

 

                                            (Vrabčí hnízdo) 

 

 

 

 

1. Řekni nebo namaluj dárek, který si pod stromeček přeješ. 

2. Co daruješ svým blízkým? 

3. Jaké vánoční zvyky o Vánocích dodržujete? 

 

                                                        

    

Hra – vyber si jedno povolání a splň úkol: 

 

Knihovník 

Vybere ze školní 

knihovny nějakou 

knihu, kterou napsal 

Josef Lada. 

Spisovatel 

Řekne, které knihy 

napsal Josef Lada.                                           

Přírodovědec 

Poradí, který ze 

stromů se hodí jako 

vánoční stromeček. 
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                  Leden 

Pavel Sula 

 

Zas je zima a nás láká, 

postavit si sněhuláka. 

Chlapík je to mrazem ztuhlý, 

místo očí mívá uhlí. 

V ruce drží metličku, 

místo nosu mrkvičku. 

 

Nad hlavou mu po ránu 

lítá černý mrak, 

je to hejno havranů, 

kráká „Kráky krák!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hledej rýmy: 

           láká –                 ztuhlý -            mrak -            

           metličku -          po ránu -        

2. Namaluj sněhuláka. 

3. Nauč se báseň zpaměti. 
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Mráz 

Pavel Sula 

 

 

 

 

 

rozběhl se                         proštípu                                    nepořídil 

profoukám                         rozpřáhne se                            nalopotil 

pokoušel                           zahřát se                                   staroušek                            

 

   Rozběhl se mráz po vsi. Hledal, kde by koho pokoušel. 

   Na rybníčku se klouzaly děti. Jiné sáňkovaly na kopci. V uličce si kluci 

stavěli sněhuláka. Mráz je štípal do tváří. Ale děti se bavily dál, nic jim to 

nevadilo. Tvářičky jim pěkně zčervenaly a oči se vesele smály. 

   Mráz se hněval, že si z něho děti nic nedělají. Na dvoře viděl dědečka 

v kožíšku, jak štípe dříví. Mráz si povídá: 

   „Toho profoukám! Toho proštípu!“ 

   Dědeček seká pařízek. Rozpřáhne se sekyrou, pařízek jen rupne a 

praská. Nová rána a za ní další. Bum! Bum! Bác! Až třísky lítají. 

   Mráz zajel dědečkovi pod kožíšek. Ale dědeček seká dál. Už má celou 

hromadu dříví. Až je mu z toho horko. Mráz zase nepořídil. 

   Babička vyšla ze stavení a povídá: 

   „Pojď, staroušku, zahřát se a posvačit, dost ses už nalopotil.“ 

   A dědeček povídá: 

   „Kdo štípe pařezy, zahřeje se dvakrát – jednou venku při práci a 

podruhé u kamen.“ 

 

1. Napiš podle článku tři věty o mrazu: 

 

Mráz ………………………………… 

Mráz …………………………………                         
Mráz ………………………………… 

 

2. Vyhledej a přečti, co řekl dědeček o štípání 

pařezů. 
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Zima nás baví 

 

Deset zimních skrývaček 

 

Pozorně si přečti následující věty. Ukryla se v nich slova, jež slýcháme 

v zimních měsících. Dokážeš je objevit?(Např.: Vida ho, kejklíře!) 

 

 

1. Evu dobře znám, moje sestra s ní hraje košíkovou. 

2. Dříve bývaly zříceniny opuštěné, ale dnes jsou plné turistických 

výprav. 

3. Řečtí bozi mají bílé vousy, kouzelnou moc a sídlí na hoře Olympu. 

4. Vykročil jsem rázně do nového týdne. 

5. Podle biblických pramenů byl Eden vytouženým rájem. 

6. Kdo z nás nemlsá někdy večer u televize? 

7. Děti věděly, že rodiče se vrátí až pozítří ráno. 

8. Br, u slepic jsem v blátě zahlédl obrovské stopy! 

9. Jana hezky zpívá a Pavel při hodině ze všech sil krásně huláká. 

10. Toho jelena, Jarko, ulov, ač každý z nás zvěřinu nejí. 
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Zimní hádanky  

Jiří Žáček 

 

V létě stojí v komoře,                             Pokřikuje: ,,Prima, prima! 

v zimě rejdí po dvoře.                            Krá, krá, krá krá krásná zima!“ 

Obuj si ta prkýnka,                                 Kdo to kráká zrána? 

povozí tě zlehýnka.                                Černá kmotra………………..! 

Co je to? 

 

 

Když je venku sníh a led,                       Padá, padá z nebe, 

když je venku fujavice,                           jak se třpytí a jak zebe! 

kam se schová prstů pět?                      Kdybys na to peří dých,               

Do huňaté ……………….!                      roztálo by. 

                                                               Je to……………………! 

 

 

Ze střech visí nanuky                             Celý bílý, celý ztuhlý, 

pro holky i pro kluky,                               nos má z mrkve, oči z uhlí. 

ale jen když klesá rtuť.                            Hledí smutně do kraje, 

Ochutnejte, dobrou chuť!                       ví, že zjara roztaje. 

Co je to?                                                 Co je to? 
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Čtení ve sněhových stopách 

podle J. Bruknera 

 

krátké                                     sotvaže                                    obtiskl 

zkrátka                                   hemží se                                  čmáranice 

nejkratší                                 přečte                                       rovnoběžky 

stránka                                   kdežto                                      nevydrží                     

 

  Sotvaže napadne sníh, celá země 

se promění v bílý list, v bílou 

stránku. Ta stránka však dlouho 

nevydrží. Přiletí vrána a obtiskne do 

ní muří nohu. Přijedou sáňky a 

narýsují dvě rovnoběžky. Každý 

zkrátka na tu stránku něco napíše. 

Ať chce nebo nechce. 

   A co se tu pak dočteme? Že velcí 

chodí tou nejkratší cestou, kdežto 

děti, zajíci a vrabci cestami 

klikatými. Že někdo někam šel, a 

pak se obrátil a vrátil. Že někdo 

nedával pozor a bác ho, obtiskl do sněhu kalhoty i s kapsou. Že nějaká 

holčička dostala chlupatého psa, a ten ji nechce poslouchat. Že někdo 

postavil sněhuláka, a jiný mu ho zboural. 

   Sněhové stopy si nevymýšlejí, povídají jen to, co se skutečně stalo. 

Příběhy rozumné i hloupé, dlouhé i krátké. A celá ta sněhová stránka 

pak vypráví o tom, že všude někdo chodí, jezdí nebo si hraje, že celá 

země se hemží lidmi, dětmi, psy, kočkami a vrabci. 

   I my necháváme za sebou řádek, který si po nás někdo přečte. Kéž by 

to byla veselá věta, pěkné vyprávění, a ne čmáranice bez hlavy a paty. 

            (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

 

1. Namaluj stopy saní. 

2. Namaluj stopu vrabce, kočky, srnky. 

3. Hádej podle stop ve sněhu, které zvíře tudy šlo. 
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Čtyřsměrka 

(pracuj na folii) 

 

V této čtyřsměrce hledej slova související se zimou. Pokud budeš hledat 

správně, najdeš 12 slov.  

 

 

 

L E D E N Š F M Ý V 

G Ů X H CH Á Ě R F O 

Í E C O N Á V Á É Č 

P Y S Ú Q Ů Ý Z P K 

Ž E W N D T Z I M A 

L K L O B É Č Ž É Ě 

S E Q R Y Ř R P A K 

Á R Ž T Y K Č Í V S 

N Á V X L Y Ž E F I 

Ě D C E N I S O R P 
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Psi zachránci  

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

   Ve vysokých horách se stává, že se uvolní sněhová stěna. Říkáme, že 

se uvolnila lavina. Taková lavina padá po svazích hor do údolí. Někdy 

sněhová lavina zasype i lidi. Jim na pomoc spěchají členové Horské 

služby. V jejich práci jim pomáhají psi. Výcvik psů trvá dlouho. 

   O takovém výcviku nám vypráví pracovník časopisu ABC mladých 

techniků a přírodovědců: 

 

 

   Teď jsem pod dvoumetrovou sněhovou vrstvou uvězněn já a vůbec 

nemám strach, že mě nenajdou. Nebudou mě hledat lidé, ale pes. Jeden 

jediný pes s jediným člověkem. Mé uvěznění je tedy dobrovolné a slouží 

jako součást nácviku vyprošťování lavinových obětí. 

   Podobá se to dětské hře na schovávanou. Pes ani psovod nesmějí 

vidět, kam mě zakopali do sněhu. Přijdou prostě na místo, kde je 

praporky označeno, kam spadla lavina. Jejich postup je stejný, jako 

kdyby tu skutečně spadla lavina. 

 

2. 

 

   Psa ovšem k pátrání nevedou ušlechtilé pohnutky. Za vypátrání 

člověka ukrytého pod sněhem dostane lahůdku, kus masa. Teprve 

později se ve zkušeném lavinovém psu projeví snaha co nejlépe splnit 

úkol. 

sněhová lavina                                                 po svazích hor 

výcvik psů                                                        dětská hra 

sebevětší hluk                                                  škrábe a štěká nad hlavou 

dvoumetrová sněhová vrstva                          součást výcviku 
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   Zatím psa, který po mně pátrá, zajímá jen kus masa, které mám 

v kapse a které mu dám, až mě najde. 

   Už ho slyším, jak běhá, štěká a škrábe nade mnou. Slyším i kroky lidí. 

Ale ani pes, který má lepší sluch než člověk, by nic neslyšel, i kdybych 

tady dole dělal sebevětší hluk. Sníh vše tlumí. Nahoru není slyšet nic. 

Pes však má výborný čich. 

   Členové horské služby mi říkali, že jediný lavinový pes udělá za hodinu 

stejnou práci jako šestnáct lidí za osm hodin. 

    (Podle časopisu ABC Mladých techniků a přírodovědců) 

 

1. Kdo byl již na horách a viděl členy Horské služby? Jak se poznají? 

2. Kdo v článku vypráví o výcviku psů? 

3. Čemu se podobá výcvik lavinových psů? 

4. Najdi a přečti, kde se říká, co dělá lavinový pes, když najde člověka pod 

sněhem. 

5. Nakresli psa – vlčáka. 

 

 

 

Únor 

Jan Susa 

 

Když je únor sněhobílý, 

dává polím hodně síly. 

Vločkami ho zalívá, 

peřinkou ho přikrývá. 

 

My si taky užijeme, 

sáňkujeme, lyžujeme. 

 

A můj brácha oči poulí 

jako zmoklá slepice, 

strefil jsem ho bílou koulí,  

až mu slítla čepice.  

          

            (Rok v obrázcích a říkankách) 
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 Lavina 

Jiří Havel a Věra Faltová 
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Sněhurka 

Podle K. J. Erbena 

 

 

 

 

 

 

 

 

ohníček                    děvčátko ze sněhu                   žalostně vzdychlo 

ručičky                      ukrývala se do stínu                rozhlížely se                                                     

krev                           z drobného roští                       skočila přes oheň 

hlavička                    Sněhurka zesmutněla              postavily 

zpívaly                      vily věnečky                              rozdělaly ohníček 

slibovaly                                                                     

 

1. 

   Žil dědeček se stařenkou. Nemohli mít děti. Velmi se proto rmoutili. 

   Jednou v zimě napadlo sněhu po kolena. Děti venku stavěly 

sněhuláka. Staří se na ně dívali oknem. Najednou se stařeček usmál a 

povídá:  „Pojď, ženo, postavíme si sněhuláka.“ 

   „Proč ne,“ řekla stařenka vesele. „Ale nač stavět sněhuláka? Uděláme 

si raději ze sněhu děťátko.“ 

   A šli. 

   Venku začali dělat ze sněhu děťátko. Udělali tělíčko, ručičky, nožičky a 

nahoře přidělali hroudu jako hlavičku. 

   „Copak to děláte?“ ptal se známý, který šel kolem. 

   „Sněhurku,“ řekla stařenka a zasmála se. 

   Potom přidělali nosík a bradičku, oči a ouška. Sotva vyznačili ústa, 

začalo děťátko dýchat. Otevřelo modrá očka, kroutilo hlavičkou a 

zatřepalo ručkama a nožkama. Zrovna jako opravdové děťátko. 

   „Máme živé děťátko,“ volala stařenka plna radosti a běžela s ním do 

světnice. 
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2. 

   Sněhurka rostla rychleji než jiné děti. Dívky ze vsi přicházely a hrály si 

s ní. Zpívaly jí a všemu ji naučily. Za zimu vyrostla tak, že byla jako ony. 

Byla však bílá jako sníh a tvářičky jí nikdy nezčervenaly. Zdálo se, jako 

by v ní ani trochu krve nebylo. 

   Minula zima. Sluníčko začalo hřát a Sněhurka zesmutněla. Roztál 

poslední sníh. 

   Sněhurka byla pořád smutnější. Vyhýbala se dětem a před sluncem se 

ukrývala do stínu. 

   Jednou si dívky ze vsi šly hrát do háje. Přišly si také pro Sněhurku. 

Stařenka se bála ji pustit. Sněhurce se také nechtělo. Ale odepřít to 

děvčatům nemohly. 

   „Jen mi dejte, děvčata, na Sněhurku pozor!“ domlouvala jim stařenka. 

   „Dáme, dáme,“ slibovaly dívky vesele. Vzaly Sněhurku za ruku a 

běžely s ní do háje. Tam si vily věnečky a zpívaly. Sněhurka byla stále 

s nimi. 

 

3. 

   Když slunce zapadlo, rozdělaly děti ohníček z drobného roští. Postavily 

se řadou za sebou s věnečky na hlavách. Sněhurku postavily až na 

konec řady. 

   „Dívej se, jak my poběžíme,“ řekly, „a běž za námi!“ 

   Potom skákaly jedna za druhou přes oheň. 

   Vtom za nimi zašumělo a žalostně vzdychlo: „Ach!“ 

   Dívky se polekaly. Rozhlížely se, ale Sněhurka mezi nimi nebyla. 

   „Snad se nám schovala,“ řekly a rozběhly se ji hledat. Prohledaly celý 

háj, ale po Sněhurce nebylo ani památky. 

   Kam se poděla? 

   Když Sněhurka skočila přes oheň, rozplynula se jako pára. 

   Tenoučký obláček páry se vznesl vysoko do vzduchu. 

 

1. Přečti první část pohádky a vypravuj ji. 

2. Přečti druhou část pohádky a vypravuj ji. 

3. Přečti třetí část pohádky a vypravuj ji. 

4. Vypravuj celou pohádku. 

5. Najdi v první části pohádky odstavec, kde se vypráví, jak děťátko ožilo. 

6. Najdi ve druhé části pohádky odstavec, kde se vypráví, jak se Sněhurka 

ukrývala do stínu před sluníčkem. 

7. Najdi v třetí části pohádky odstavec, kde se vypráví, jak se Sněhurka ztratila. 
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O hloupém vlkovi 

Podle J. Černého 

 

mrzlo                                            zvedla                                mlsně 

zmrzla                                          zapřáhl                               vstrč 

zamrzl                                          prázdné                              vyprostil se 

zamrzlý                                        blízko                                  zachránil se                   

 

1. 

   Byla jedna chaloupka a v ní žili spolu dědeček a babička. Jednou 

dědeček řekl: „Jedu na ryby.“ Zapřáhl do saní a odjel k rybníku. 

   Když nalovil plné saně ryb, vracel se domů. Jede, jede a najednou 

kouká: Na sněhu leží liška a nehýbe se. Asi zmrzla. Alespoň bude na 

kožíšek, pomyslil si děda. Vzal lišku a hodil ji na saně. 

   Ale jen se saně rozjely, liška ožila. Zvedla hlavu a potichoučku začala 

ryby ze saní shazovat. Když shodila poslední, seskočila sama. Dědeček 

přijel domů, saně prázdné. Jen to babička uviděla, začala se zlobit. 

   A zatímco se babička zlobila, liška se na cestě hned do ryb pustila. Jí, 

jí liška, mlsně se olizuje. Běžel kolem vlk. „Co to jíš?“ zeptal se. „Co bych 

jedla, ryby.“ „Dej mi ochutnat,“ žadonil vlk. „Nalov si sám. Běž 

 k rybníku, vysekej v ledu díru, vstrč do ní ocas a ryby se ti na něj 

nachytají,“ poradila liška. 

 

2. 

   Vlk udělal, jak liška radila. Seděl dlouho. Mrzlo a hloupému vlkovi ocas 

do ledu zamrzl. Ať tahal, jak chtěl, ocas se nehnul. To se mi nachytalo 

ryb, že je nemůžu ani vytáhnout, radoval se vlk a lovil dál. 

   Ráno šly k rybníku ženy pro vodu. Uviděly vlka a hnaly se na něj. Vlk 

chtěl utéci, ale nešlo to. Když byly ženy už docela blízko, mocně sebou 

škubl, vyprostil se a pelášil pryč. Tak se vlk zachránil, ale ocas zůstal 

zamrzlý v ledu. 

 

1. Kam jel dědeček na saních? 

2. Co viděl dědeček na sněhu? 

3. Kam dědeček hodil lišku? 

4. Co dělala liška na saních? 

5.  Co poradila liška vlkovi? 

6. Vypravuj, jak vlk lovil ryby a jak dopadl. 
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Mytí 

podle Josefa Čapka 

 

kapsa                             odtamtud                          špinavý kluk 

kapesník                        nikdy                                 špinavější 

krk                                  studená voda                   nejšpinavější 

mrská se                        zdravá ryba                       nezdá se studená 

 

   Huhu, když ta voda je tak studená! 

   To je zrovna dobře, to se tělo nejlépe otužuje, 

studená voda je tuze zdravá. 

   A co má říkat takhle ryba? 

   Ta je pořád ve studené vodě, ale čile tam sebou 

mrská a ani trochu se jí pak ta voda nezdá studená. 

A jak je taková ryba zdravá! Má ryba někdy kašel 

nebo rýmu? Nemá! Však také taková ryba nemá 

žádné šaty ani kapsy na nich, tak kde by nosila kapesník? 

   Ale když ta voda moc studí na krku! 

   To studí jen toho, kdo se myje nepořádně a 

nechává si krk špinavý. 

   To mně vypravovala moje babička, že tam 

někde v Machově, co ona tam odtamtud byla, byl 

jeden kluk a ten se bál studené vody, že se 

nechtěl nikdy mýt. A tak byl ten kluk čím dál tím 

špinavější, až byl tak špinavý, že, říkala má 

babička, mohl na něm marjánku sázet. 

   Jenomže on by tu marjánku potom nikdo 

nechtěl, ona by byla od toho kluka moc špinavá. 

 

 

ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ 

 

1. Jak se ráno myješ ty? 

2. Co si myješ během dne nejčastěji? 

3. Jak bys vysvětlil pořekadlo – Čistota půl zdraví? 

4. Jak se otužuješ? 
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Mráz                                                     Sníh ve Lhářích 
Pavel Šrut                                                     Miloš V. Kratochvíl 
 
Co dělají rybky,                                             Ve Lhářích a ve Veselí 

když zlé mrazy padnou?                               nikdy v zimě nechumelí! 

Chroupou z ledu střípky -                              Tam si pěstujeme sníh 

ale nenachladnou.                                         na loukách a na polích. 

Na zádech i na břiše                       

pod ledem si plavou,                                     Na podzim se zaseje, 

rybář sedí v kožiše,                                       v zimě jsou z něj závěje, 

kroutí nad tím hlavou.                                   na jaře se sveze z polí 

                                                                      a schová se do stodoly. 

( Verše na zimu) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eskymácká abeceda                         Sněhuláci ve Lhářích 
Jiří Žáček                                                    Miloš V. Kratochvíl 
 
Eskymácké děti                                           Musí to dát strašnou práci, 

mají školu z ledu,                                        když se staví sněhuláci 

učí se tam                                                   - mráz vám rudne na tvářích, 

eskymáckou abecedu.                                 ruce zimou necítíte… 

Eskymácká abeceda,                                  Proč si to nezařídíte 

to je krásná věda:                                        jako u nás ve Lhářích? 

sáňkování,                                                    

koulování,                                                    K nám přiletí sněhuláci 

a lov na medvěda.                                       v hejnech jako tažní ptáci 

                     (Verše na zimu)                                  a uctivě prosí: 

                                                                   „Upravte nám, laskavě, 

                                                                     staré hrnce na hlavě 

                                                                     tak, jak se teď nosí!“ 

                                                                                                          (Z Mateřídoušky) 
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Březen 
Jan Susa 
 
 
I když je nám ještě zima,   Sněženkový bílý kvítek,   

sluníčko už připomíná:    díky tomu sluníčku, 

„Vstávej, země! Už je čas!     první ze všech jarních kytek 

Brzy bude jaro zas.“     vystrkuje hlavičku. 

 

 

Jaro je tu 

Podle J. Tichého 
 

úhoř                                    ploutve                         bledá bledule 
hladina                                housátka                      jemná sněženka 
ocas                                    špačkové                     žlutý petrklíč 
škraloup                              březen                         krásný podběl 

 
   Když přišlo jaro, první vystrčila hlavu bledá bledule, za pár dní jemné 
sněženky, potom podběl -  a když se objevily petrklíče, vypadalo to, jako 
by se na stráni páslo hejno žlutých housátek. Sníh se odplazil jak úhoř 
z polí, změnil se ve vodu a voda cestami běžela k potokům a řekám. A 
bylo jí čím dál víc: bublala, kroužila, mlela sebou a jednoho krásného 
dne prorazila s rachotem škraloup ledu na hladině řeky. 
   Ten rámus probudil ryby, které vyspávaly celou zimu u dna. Protáhly 
se, mrskly líně ocasem, zamávaly ploutvemi a vydaly se na čerstvou 
vodu. Tam uslyšely křik a hned si vzpomněly: Je jaro, konečně. Je jaro. 
   Křik, který ryby slyšely, nadělali špačkové. A špačkové, abyste věděli, 
jsou takoví ptačí pošťáci neboli listonoši. Sotva se v kalendáři objeví 
březen, rozletí se špačkové po kraji a štěbetají a štěbetají s každým 
ptáčkem, kterého potkají. A o čem si povídají? Že je jaro. Jaro že je tady. 
   A tak to jde jaro za jarem, rok za rokem. 
                   
                                                      (ze staré čítanky ZVŠ) 

 
1. Které květiny rostou na jaře nejdřív? 
2. Najdi jména květin v článku. 
3. Umíš vyjmenovat jarní měsíce? 
4. O kterých ptácích se říká, že jsou ptačí listonoši? 

Přečti tu větu v článku. 
5. Kteří ptáci se k nám na jaře vracejí z teplých krajin? 
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O vepříku Princovi 
podle B. Říhy 
 

 vepřín                                   štětiny                      otevřeli vrátka 
družstvo                                utrží                          ozval se kvikot 
klička                                     prasnice                   zvolna se procházeli 
Princ                                      obři                          spokojeně odcházeli 
kvočny                                   sloni                         s malými prasátky 
ocas                                      zachrochtal               odháněl mouchu 
stádo                                     družstevník               k plátěnému střevíci 

 

 

 

 

 

 

rzy ráno šel Honzík s dědečkem do vepřína. Jen 

otevřeli vrátka, hned se ozval z jedné prkenné ohrádky silný kvikot vepře. 

   „Pojď, Honzíku,“ řekl dědeček a malinko se usmál, „ ukáži ti našeho 

Prince.“ 

   „Prince?“ užasl Honzík. Jaký princ by mohl být mezi družstevními 

vepři? 

   Dědeček už neříkal nic, šel k ohrádce, otevřel ji a z ohrádky vyběhl 

růžový vepřík. Byl asi tak velký jako malá stolička. Čumák měl jako malý 

talířek, ocas vypadal jako klička ze silnějšího provázku. Vepřík se přitiskl 

k děděčkově botě a spokojeně zachrochtal. Potom si čichl k Honzíkovu 

plátěnému střevíci a ten se mu líbil také. Honzík ho zatahal za velké 

ucho. Vepřík jím zamával, jakoby odháněl mouchu. 

   „To je hezký princ!“ zajásal Honzík. 

   „Viď,“ smál se dědeček. „ Má na sobě štětiny!“ 

   „A dědečku, kolik máš princů?“ 

   „Jen jednoho, ostatní jsou obyčejní vepři. Princ za mnou všude chodí.“ 

   „Já si ho vezmu domů,“ zatoužil Honzík. „Ustelu mu v kuchyni 

v koutku…“ 

   „ To by ti maminka dala!“ smál se dědeček. „Teď pojď, ukáži ti 

družstevní stádo!“ 

   Dědeček chodil s Honzíkem od jedné ohrady k druhé. Bylo tam mnoho 

vepřů. V jedné ohradě menší, v druhé větší a v třetí se procházeli úplní 

obři. Tiše chrochtali a Honzík se jich skoro bál. 
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   „ Jsou jako sloni,“ řekl s obdivem. 

   „Jako sloni ne, ale nabrali na sebe pěkně,“ odpověděl spokojeně 

dědeček. „ Družstvo za ně hodně utrží.“ 

   „A dědečku, ty dostaneš taky něco?“ ptal se Honzík. 

   „Jakpak ne, nejvíc na konci roku,“ smál se dědeček. „Jsem přece 

družstevník.“ 

   V zadní části dvora ležely v menších ohradách velké prasnice s malými 

prasátky. Kvikala tam a pobíhala okolo staré jako kuřata kolem kvočny. 

Honzík z nich měl radost a dědeček mu dal jednoho vepříka pochovat. 

          (z knihy Honzíkova cesta) 

 

1. Vypravuj, jak se chovali vepři dříve a jak nyní. 

2. Proč chováme vepře? 

3. Jak se říká jinak malému prasátku? 

4. Jak dědeček pojmenoval malého růžového vepříka? 

5. Najdi v článku, jak vypadal vepřík Princ a přečti. 

6. Nakresli prasnici s malými selátky. 
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Včelky na výzvědách 

podle K. Ušinského 

 

loňská tráva                                               uviděly pestrou hlavičku 

huňaté nožky                                             otevřený kvítek 

studený severák                                        ubohé hladové včelky 

příliš brzo                                                   číška plná sladké šťávy 

 

   Začínalo jaro. Slunce sehnalo sníh z pole. Z loňské zažloutlé trávy 

vykukovala svěží, jasně zelená stébélka. Pupeny na stromech pukaly 

a z nich vyrůstaly mladičké lístečky. 

   Ze zimního spánku se probudila i včela. Huňatýma nožkama si 

protřela očka, vzbudila své družky a všechny vyhlédly okénkem, aby 

se podívaly. Odešel už sníh s ledem a uletěl už studený severák? 

   Včelky vidí, že sluníčko už pěkně hřeje, že je všude světlo a teplo. 

   Vypravily se z úlu a letěly k jabloňce: 

   „Jabloňko, nemáš něco na zub pro ubohé včelky? Celou zimu jsme 

hladověly.“ 

   „ Ne, nemám,“ řekla jim jabloňka. „Přiletěly jste příliš brzy. Moje 

květy jsou ještě schovány v pupenech. Zkuste to u višně.“ 

   Odletěly včelky k višni: 

   „Milá višničko, nemáš již kvítečka pro ubohé hladové včelky?“ 

   „Zeptejte se, miláčkové, zítra!“ odpověděla višeň. „Dnes ještě 

nemám ani jediný kvítek otevřený. Až se zítra rozviji, ráda vás 

pohostím.“ 

   Včelky přiletěly k tulipánu. Prohlédly si jeho pestrou hlavičku – ale 

nebyla v ní vůně, ani med. 

   Smutné a hladové včelky chtěly už letět k domovu, když uviděly pod 

keřem skromný tmavomodrý kvítek. Byla to fialka. Rozevřela včelkám 

svou číšku plnou vůně a sladké šťávy. 

   Včelky se najedly, napily a odletěly vesele domů. 

 

1. Jak začínalo jaro? 

2. U kterých stromů hledaly včelky sladkou šťávu? 

3. U které jarní rostlinky se najedly a napily? 

4. Kdo ještě pije sladkou šťávu z květů? 

5. Řekni jinak: stébélka, lístečky, nožky, jabloňka, 

višnička, kvíteček. 
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Jarní z naší třídy 

Václav Čtvrtek 

 

kalamář                 nezapomněl říct                 sněženky 

polštářky                zabaleného                        sněženkový zvoneček 

šťourá prstem        zastrčil ji                             bledulky 

 

 

   Říkají mi Jiřka a tohle se stalo v naší třídě. 

   Na stolku, co u něho sedává paní učitelka, stál kalamář. Byl to starý 

prázdný kalamář, protože obyčejným perem teď už nikdo nepíše. Jednou 

jsem řekla: 

   „Já ho pořádně vymyju, a třeba z něho bude vázička.“ 

   Naše učitelka vesele přikývla. V tom vyskočili v lavici Mirek a Jarka a 

oba najednou řekli: 

   „A já do ní přinesu sněženky!“ 

   Od té chvíle Mirek a Jarka spolu málem přestali mluvit. Chodila jsem 

od jednoho k druhému a říkala: 

   „Mějte rozum, kluci. Tak jich přineste každý trochu.“ 

   Jenže Mirek spustil: 

   „Trochu! Víc než trochu se jich do kalamáře stejně nevejde. Já je 

přinesu sám.“ 

   Protože se Jarka méně hádal, přidala jsem se k němu. 

   Do jara bylo daleko, sněženky stejně ještě nerostly. Ale Mirek, kdykoli 

nás s Jarkou potkal, nikdy nezapomněl říct: 

   „To bych rád věděl, kde vy dva ty sněženky vezmete. U nás totiž 

rostou na zahrádce, a tam můžu jen já.“ 

   Jarka si nevěděl rady, ale já jsem vždycky řekla: 

   „My na ně půjdeme někam do hájku.“ 

   „Ani pořádně nevíte kam,“ smál se Mirek. 

   A tak Mirek u nich na zahrádce hlídal místo, kde prý každý rok bývají 

sněženky. S Jarkou jsme ho tam vídali, jak šťourá prstem ve sněhu. 

   Jarka a já jsme chodili sněženky hledat do hájku. 

   Slunce už dost teple svítilo, ze sněhu zbývaly jen polštářky a crčela 

zpod nich voda. Den co den jsme chodili do hájku, ale pořád jsme 

nemohli najít ani jediný sněženkový zvoneček. 
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   Jednou jsme přišli do školy, Mirek už tam byl a v ruce držel něco 

zabaleného v hedvábném papíru. 

   „Už je má. A my nic,“ šeptl mi do ucha Jarka. 

   A vtom mi z druhé strany povídá Mirek: 

   „Jiřko, přines vodu, ať nezvadnou.“ 

   Co jsem měla dělat. Vzala jsem kalamář, natočila do něho vodu a pak 

jsem ho postavila na stolek. Mirek vybalil z papíru kytičku bílých kvítků a 

zastrčil ji do kalamáře. 

   Potom přišla do třídy paní učitelka. Mirek ztichl a těšil se, jak bude 

slavný za to, že přinesl první sněženky. 

   Paní učitelka se opravdu zastavila překvapeně na kraji stupínku, 

podívala se na kytičku na stole a řekla: 

   „Kdopak přinesl ty pěkné bledulky?“ 

   Strčila jsem do Jarky, až bouchl kolenem o lavici. 

   Hned nám bylo veseleji. Příští den upilo sluníčko ještě trochu sněhu a 

my jsme s Jarkou v hájku našli třicet sedm sněženek. Nechali jsme je 

tam ještě tři dny, než zvadly Mirkovy bledule. Potom jsme tři sněženky 

utrhli a dali je do té kalamářové vázičky na stolku. 

 

              (z Čítanky pro 2. ročník ZŠ) 

 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněné slovo z přípravného čtení? 

2. Jaké kytičky chtěli přinést děti paní učitelce do kalamáře? 

3. Kde je chtěl natrhat Mirek? 

4. Kde je chtěli natrhat Jiřka s Jarkou? 

5. V čem přinesl Mirek kytičku pro paní učitelku? 

6. Přinesl Mirek skutečně sněženky? 

7. Vyhledej v textu, kolik sněženek našli 

     Jiřka s Jarkou v hájku. 
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Hádanky 

 

 

1. Všechno taje,     2.  Parádnice mezi brouky, 

větřík hraje           nejkrásnější z celé louky.  

voňavou písničku.                   Červené šatičky s malými 

Sluníčko svítí           puntíčky. 

na jarní kvítí            Na zvonku rosa, létá si bosa. 

jen malou chviličku.         Pohoupá se na kvítečku, 

Jméno mám sněžné,        hlídá totiž sedmou tečku. 

jemné a něžné, 

natrhej kytičku. 

 

 

2. Létá nízko nad zemí, 

dává lidem znamení. 

 

Pršet bude za chviličku, 

honem sáhni po deštníčku.  

 

 

Jak se kupují jarní boty 

Milena Lukešová 

 

Pár bleděmodrých střevíčků 

si vybírá svou holčičku: 

 

- Chcem čipernou. 

Ne holku línou. 

Chcem chodit s touhle.  

S žádnou jinou.                      

 

Markéta řekla:  

- Tralala! 

Zrovna vás jsem si 

vybrala. 
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V domě 

podle V. Salzmana 

 

Evička                                                                      jezdí s tetou 

Praha                                                                       pěšky po schodech 

strýček                                                                     tabulky na dveřích 

zdviž                                                                        ve třetím poschodí 

nájemníci                                                                 Kdo zde bydlí? 

 

   Evička přijela k tetě do Prahy. Teta a strýček bydlí ve vysokém domě 

ve třetím poschodí. V domě je zdviž. Nájemníci nemusí chodit pěšky po 

schodech. 

Evička také jezdí s tetou výtahem. Vždycky už se na to těší. 

   Dolů se Evička nevozí. Chodí ze schodů pěšky. Přitom si prohlíží na 

dveřích tabulky s nápisy. To je dveří! Kolik je tabulek, tolik je tu bytů. 

Kdo zde bydlí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

                 (ze staré čítanky ZVŠ) 

1. Jaké domy jsou ve městech a jaké na vesnici? 

2. Proč je ve vysokých domech zdviž? 

3. Jak se říká zdviži jinak? 

4. Proč jsou v domech na dveřích bytů jména nájemníků? 

5. Spočítej, kolik nájemníků bydlilo v domě. 

6. Vypiš jména nájemníků. 

Jan Záruba 

Jiří Novák 

Milada Zimová 

Zdeněk Peelc 

I§rena S§kálová 

P§etr Kolíns§ký O§ldřich B§orový 

Jos§ef Želens§ký 

B§ožena Radová 

Jaros§lav Čapek 

V§ěra B§ílá 

Jiří Maš§ek 
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Přijde jaro, přijde 

Svatopluk Hrnčíř 
 

housenka Rozárka          v děravém pařezu              hledala úkryt 

hromada prken                na trámě                            hroznýš královský 

protáhla se                      k velkému pouzdru             babočka paví oko 

natřásal si                        po přístroji                          vrzly dveře 

 

   Housenka Rozárka se důkladně najedla a hledala úkryt, ve kterém by 

přečkala zimu. 

   Když zjistila, že v děravém pařezu je vlhko a do hromady prken fouká, 

rozhodla se pro dům uprostřed zahrady. 

   Ani tam se jí zpočátku moc nelíbilo, místnosti byly světlé a teplé. Ale 

pak objevila temnou, chladnou komoru v podkroví. Postýlka housenky 

vypadá docela jinak než postýlka pro děti. Je to tmavé pouzdro, kterému 

se říká kukla. Housenka v ní odpočívá a během spánku se mění 

v motýla.  

   Rozárka se rozhlížela a uvažovala, kde se zakuklí. A v tom vyvalila oči. 

Na trámě už jedna kukla visela! Ale co bylo zvláštní – ta kukla byla velká, 

obrovská! Housenka v ní musela být dlouhá a tlustá jako hroznýš 

královský! A motýl, který z pouzdra na jaře vyletí, bude velký jako letadlo! 

Udivená Rozárka vylezla na trám, usadila se vedle spícího obra a 

zakuklila se také. 

   Uplynula zima a do komory nakouklo jarní slunce. Bývalá housenka se 

v postýlce protáhla a zavrtěla. Vzápětí pouzdro prasklo a – kuk! Z kukly 

vykoukl motýl babočka paví oko. 

   Jakpak je venku? Zajímala se bývalá housenka. Nyní paví očko. A co 

dělá soused? Velké, černé pouzdro ještě na trámu viselo. To je dobře, 

neuletěl. Uvidím ho. 

   Motýl se posadil k oknu a natřásal si pomačkaná křídla, aby dobře 

létal.  

   Náhle vrzly dveře. Do komory vešel pán a hrnul se k velkému pouzdru. 

To nesmíte, ustrnul motýl. Ještě spí. A vyleze sám. Ale to už pán kuklu 

sundal a otevřel. Motýl se zachvěl zvědavostí. Kdo vyletí? 

   Pán sáhl dovnitř, vytáhl jakýsi nástroj, přidržel si ho bradou a po 

přístroji něčím jezdil. Ozvaly se příjemné tóny a zpěv. 

   Bývalá housenka Rozárka, nyní motýl babočka paví oko, pozorně 

naslouchal. Housle hrály a pán zpíval:  
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   „Přijde jaro, přijde, bude zase máj.“ 

                                                                                          (z Čítanky pro 3. ročník ZŠ) 

 

 

1. Rozhodni. Hroznýš královský je:     a) motýl        b) had        c) ryba 

2. Kde housenka Rozárka našla úkryt k přezimování? 

3. Jaký motýl se z housenky Rozárky stal? 

4. Co bylo ve velkém černém pouzdře? 

5. Jaké jiné motýly ještě znáš? 

 
 

 

 

Duben 

Jan Susa 

 

 

Chvilku prší, chvilku zebe, 

chvilku padá břečka z nebe. 

Chvilku svítí sluníčko. 

Vstávej! Vstávej, travičko! 

 

Za chviličku prší znova, 

je to doba aprílová. 

 

Vlaštovky k nám přiletí 

podívat se na děti, 

na cvrnkání kuliček, 

na barvení vajíček. 

 

     (Rok v obrázcích a říkankách) 
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O koťátku, které chtělo číst 

Podle E. Petišky 

 

mňoukání                            obrázek                     zaprskalo a sedlo si 

tlapka                                  Martínek                    zavrzala zapraskal 

podlaha                               utrhl                           pes zaštěkal 

pohrabáč                             otrhaná                      mhouří oči 

 

1. 

   Byl večer. Maminka četla z Martínkovi obrázkové knížky. 

   „Martínku, ukliď knížku! Už je pozdě, půjdeme spát,“ řekla maminka 

Martínkovi. 

   Martínek vzal knížku, nesl ji ke skříňce s hračkami, ale přece ji 

neuklidil. Položil ji vedle skříňky a šel spát. 

   Sotva všichni usnuli, skočilo z kamen koťátko. 

Celý večer poslouchalo, co maminka četla z knížky. Teď vidí ležet knížku 

u skříňky na zemi a jde se na ni podívat. 

   „Kdybych tak umělo číst,“ zamňoukalo koťátko. „To bych si samo 

dočetlo tu pohádku o pejskovi a kočičce. Možná, že umím číst, ještě 

jsem to nikdy nezkoušelo.“ 

   Koťátko pomaloučku otvíralo tlapkou knížku, dívalo se na stránku a 

zkoušelo číst. Je tma, ale kočky vidí dobře i potmě. 

   „Mňau, mňau,“ četlo koťátko, ale nelíbilo se mu to. „Ne, tohle mňoukání 

jistě v knížce není,“ povídalo si. „Třeba je tam napsáno, jak chytila 

kočička myš a já čtu : mňau, mňau. Bude to asi tím, že přece jen ještě 

neumím číst.“ 

2. 

 

   Koťátko obrátilo tlapkou list knížky. List papíru byl jako živý. Koťátko jej 

vzalo do tlapek: „Pojď, budeme si spolu hrát, chceš?“ 

   Ale list papíru mlčí. Koťátko zaprskalo a sedlo si na otevřenou knížku. 

V knížce byla namalovaná myš. Ale nehýbala se. 

   „Když nebudeš přede mnou utíkat, tak tě kousnu,“ slibovalo koťátko 

myši a zakouslo se do obrázku. Co to? Myš nepíská. 

   „Jak chceš,“ myslilo si koťátko a už trhalo obrázek z knížky. Ale hned 

odskočilo pod stůl a zježilo chlupy. Na druhém listu byl namalován pes. 

„Kdyby tak na mne zaštěkal,“ leklo se koťátko. 
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   Pomaloučku šlo ke knížce a vzalo koneček knihy do zubů. Táhlo 

knížku ke kamnům a prskalo. Ještě kousek a bylo u kamen. 

   Už to však nebyla ta pěkná knížka, z které maminka večer četla. Byla 

to umouněná a okousaná knížka. 

 

3. 

 

   Koťátko ji chtělo umýt a olizovalo ji jazykem. Ale knížka teď byla ještě 

horší. 

   Koťátko se do ní zakouslo a táhlo ji dále ke kamnům. List papíru se 

utrhl, koťátko se překulilo a vrazilo do pohrabáče, který stál u kamen. 

Bum! Pohrabáč spadl na zem. 

   Martínek se probudil. „Co se to děje?“ 

   Koťátko se honem schovalo za kamna. Na podlaze ležela umouněná, 

otrhaná knížka. Martínek zvedl knihu. Dal ji do skříně k ostatním knihám 

a hračkám a na koťátko se rozzlobil. 

   Skříňka zavrzala, zapraskala a řekla: „To bych ráda věděla, proč se 

Martínek zlobí na kotě. Kdyby byl knížku hned uložil, byla bych ji před 

kotětem uhlídala.“ 

   Koťátko zase sedí na kamnech, mhouří oči a myslí si: „To je dobře, že 

je knížka ve skříni. Je v ní pes, a co kdyby ho napadlo běhat po 

kuchyni?“ 

   A za chvilku usnulo. 

                                                                                                    (ze staré čítanky ZVŠ) 

 

1. Kam Martínek uložil knížku? 

2. Umělo koťátko číst? 

3. Co koťátko v knize uvidělo? 

4. Jak s knihou koťátko zacházelo? 

5. Co Martínek udělal, když se probudil? 

6. Mohlo za zničení knížky opravdu koťátko? 
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Velikonoční        Kuličky 

Milena Lukešová       Jiří V. Svoboda 

 

Koleda, koleda, jarní trávo,      Červená,  

ať je tady všecko zdrávo.      žlutá, 

Koleda, koleda, travičko,               fialová, 

vyskoč aspoň maličko.               otlučená  

A pak ještě výš,                nebo nová, 

udělej nám skrýš.        hnědá, 

Pro zajíčka,        zelená -  

pro vajíčka,        ať si odřu kolena. 

i pro toho koledníčka, 

co si pokoj nedá        Kuk, kuličko 

a vajíčka hledá.               posledničko,    

Říká při tom:        modrá jako trnky. 

Koleda, koleda, jarní trávo,              Cvrnky, cvrnky, cvrnky 

ať je tady všecko zdrávo.      do dolíku, 

Koleda, koleda travičko,           do té jamky,                              
vyskoč aspoň maličko.          tam tě zavřu na tři zámky.                                 

A kdo půjde tady tudy,  

může v trávě válet sudy. 

Kulu                                                                   

            lulu                                                        

                        líč!                                              
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Proč jsou Velikonoce pokaždé jinak? 

Božena Šimková 

před příchodem křesťanství                                slovanské bohyni Vesně 

představujeme si                                                 s rozkvetlými stromy 

po jarním úplňku                                                 z vrbového proutí 

Velikonoční pondělí                                             vrbovou pomlázkou    

pomladit někoho                                                  křesťanství 

 

   Velikonoce jsou první svátky jara. Slavily se už dávno před příchodem 

křesťanství a byly zasvěceny slovanské bohyni Vesně. Básníci potom 

podle ní nazývali  jaro - vesna. Vesna… nezní vám to tajuplně, trochu 

jako ve snu, v němž si představujeme, co všechno krásného nám 

přinese… 

   Velikonoce, na rozdíl od Vánoc, které mají pevně stanovené datum – 

Štědrý den je vždy 24. prosince – jsou svátky pohyblivé a slaví se vždy 

první neděli po prvním jarním úplňku. Takže mohou být od 22. března do 

25. dubna, pod sněhem, nebo s rozkvetlými stromy. 

   Pro nás jsou Velikonoce především kraslice a pomlázka. 

Řezám proutky u potoka, 

 hastrmanka na mě kouká, 

                                      hastrman se rmoutí, 

                                      že mu řežu proutí. 

   Proč se odedávna dělaly pomlázky z vrbového proutí? Protože vrba 

má nejdřív a nejvíc jarní mízy, a kdo dostane vrbovou pomlázkou, ten 

bude čilý po celý rok. 

   A jak přišlo na svět slovo pomlázka? Kdysi dávno znamenal výraz 

pomladit někoho dodat mu mladou sílu, jakou má právě vrbové proutí. 

Dnes znamená slovo pomlázka jednak to, čím chlapci děvčata šlehají, 

jednak dárky, většinou malovaná vajíčka, která dívky dávají chlapcům za 

to vyšlehání. A také Velikonoční pondělí. 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněné sousloví z přípravného čtení? 

2. Najdi si v kalendáři, kdy se letos slaví Velikonoce. 

3. Proč se odedávna dělaly pomlázky z vrbového proutí? 

4. Jaké velikonoční tradice znáš? 

5. Co k Velikonocům patří a co ne – vyber: kapr, vánočka, mazanec, 

skleněné koule, kraslice, svíčky, beránek, jedlička, pomlázka. 

6. Nauč se nějakou velikonoční báseň nebo koledu. 
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Nápady kuřete Napipi  

Ondřej Sekora 

 

A co je tohle? 

Věra Provazníková                                       Kulatý dům bez dveří, 

                                                                       bílý jako pápěří. 

                                                                       Klepneš na něj maličko, 

Tříbarevné klubíčko                                       hned vyběhne sluníčko. 

dostalo chuť na mlíčko. 

 

                                    (ětok)                                             (okčíjav) 
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Slepička je chytrák 

Jiří Kahoun 

 

kokokodák                       pelášila                      z kurníku 

pihaté perličky                posmívají se                k sobě 

hospodář                        přemýšlela                  na prázdném  hnízdě 

schovala se                     nakračovala pyšně      s otevřenými zobáčky 

 

   „Kokokodák! Kokokodák!“ vyběhla 

z kurníku slepička. Pelášila po 

dvorku jak splašená. Měla radost, 

že snesla vajíčko. 

   Pihaté perličky daly hlavy k sobě 

a štěbetaly: 

   „Hloupá slepice! Zase se chlubí. 

Je to hloupá slepice!“ 

   „Proč jsem hloupá?“ říkala si 

slepička. „Nikdo neumí hezčí 

vajíčka než já a přece se mi 

posmívají. Co jsem komu udělala?“ 

A byla smutná. „Kdybych měla aspoň kuřátka, nebylo by mi tak smutno.“ 

   Slepička si urovnala hnízdo a seděla a seděla. Chtěla si vysedět 

kuřátka. Jenže nebylo z čeho. Pokaždé, když snesla vajíčko, musela se 

pochlubit: 

   „Kokokodák! Kokokodák!“ Když tohle uslyšel hospodář, vajíčko jí vzal. 

A tak slepička seděla pořád na prázdném hnízdě. Seděla a přemýšlela. 

Z čehopak se líhnou kuřátka? No z čeho? Přece z vajíček. A já nemám 

žádné vajíčko. A proč nemám žádné vajíčko? Protože mi ho pokaždé 

odnesou. A proč mi ho odnesou? No protože se chlubím. 

   Slepička se schovala za prkna a udělala si tam nové hnízdo. Každý 

den si do něho snesla vajíčko. Ale už nekdákala. Nikdo o jejích vajíčkách 

nevěděl. A pak se na ně posadila. Načechrala si peříčka a seděla a 

seděla. 

   A jednou se objevila na dvorku jako dáma. Nakračovala pyšně jak 

princezna a za ní utíkal houf kuřátek. 

   Perličky stály s otevřenými zobáčky a divily se: 
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  „Ta slepička má krásná kuřátka. Heboučká jak pampelišky.“ A když to 

viděl hospodář, vrtěl hlavou a povídá: „To je ale chytrá slepička!“ 

 

                                                                                  (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Jak jinak bys vyjádřil- pelášila, nakračovala si, houf, vrtěl hlavou? 

3. Kdo nebo co to jsou perličky? 

4. Proč se perličky slepičce posmívaly? 

5. Kdo je to hospodář? 

6. Kde si potom slepička udělala nové hnízdo? 

7. Vyhledej a přečti, jaká byla kuřátka. 

8. Co nakonec hospodář říkal o slepičce? 

9. Vyprávěj celý příběh o slepičce. 

10. Nakresli obrázek slepičky s kuřátky. 
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Duben – měsíc bezpečnosti silničního provozu 

 

Dopravní hřiště 

 

dopravní ruch                   křižovatkami             s panenkami              

nadjezdy                           servis                       v kočárcích 

bývá dodržována              cyklisté                    na elektrických autíčkách          

 

   Co to vlastně takové dopravní hřiště je? Především je to zábava. 

V prostoru bez dopravního ruchu – v parku, na hřišti, ale i ve dvoře je 

vytvořeno jakési malinké městečko s ulicemi, křižovatkami, přechody pro 

chodce, dopravními značkami a semafory. Někde nechybějí ani nadjezdy, 

parkoviště, servisy a podobně. Jedna zásada bývá dodržována všude: 

Dospělým vstup zakázán! Děti jsou zde chodci i řidiči, nechybějí maminky 

s panenkami v kočárcích, cyklisté, jezdci na koloběžkách, šlapacích 

autíčkách, ba i na elektrických autíčkách. 

Neméně důležitou zásadou je ovšem to, že i zde se všichni musí řídit 

platnými dopravními předpisy. Kdo za volantem nebo na kole a koloběžce 

často chybuje, je odsouzen na nějaký čas do role chodce. A dříve než 

znovu začne jezdit, musí si zásady správné jízdy zopakovat. Protože 

ježdění je přece jen lákavější, každý se snaží co nejrychleji své mezery ve 

znalosti předpisů odstranit, aby byl zase tím, kdo se veze. 

                                                                                     (ze starší čítanky ZVŠ) 
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1. Umíš vysvětlit zvýrazněná slova z přípravného čtení? 

2. Víš, co je to servis a kdo jsou cyklisté? 

3. Byl jsi už někdy na dopravním hřišti? Vypravuj o tom. 

4. Které dopravní značky znáš? Namaluj je. 

5. Proč se asi budují dopravní hřiště? Jen pro zábavu dětí? 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrývačky pro bystré žáky. 

(V každé větě je ukryt jeden dopravní prostředek. Najdeš je?) 

 

1. Zajatec s hrůzou vyprávěl o ďábelském plánu pirátů. 

2. Ukážeme trochu dobré vůle. 

3. Aleně se líbil balet a dlouho o něm mluvila. 

4. Jana u toho jako obvykle nebyla. 

5. Zeptej se Pavla, kde nechal Havla. 
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Květen 

Eva Lenartová 

 

Květen, to je měsíc něhy, 

ten, kdo o něm pranic neví, 

ten se diví. Co ta kytka? 

Pročpak tají úsměv Jitka? 

 

A proč Pepík prosí Lenku, 

aby přišla na chvilenku? 

A proč barevný je den 

a proč vůně letí sem 

z toho sadu nad městem?           

                                                        

Kdopak květy tolik krášlí,                       Máj 

že jsou jako Katka s mašlí,                          František Hrubín 

kterou vzala do vlásků 

na májovou procházku?         Máji, máji, zavoň kvítím! 

            Až já v louce cvrčka chytím, 

            mámě bude zpívat sladce 

Jen ten, kdo umí mít rád,                             pod okny i na zahrádce.  

nemusí se tolik ptát.                        

 (Velká kniha malého školáka)                                Zpívejme s ním, děti, v máji,         

            všude cvrčci vyhrávají, 

            slunce, skřivani i včely 

            o tu písničku se dělí. 

 

            Je v ní láska, mír a světlo, 

            všechno, co kdy hřálo, kvetlo, 

                    a té lásky je nám třeba 

                                                                     jako slunce, jako chleba. 

 

                                                                                     (ze starší čítanky ZVŠ) 
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Květen v pranostikách 

 

Studený máj – v stodole ráj. 

Když máj vláhu nedá – červen se předá. 

Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví muži, Žofie je jejich kuchařka. 

Svatá Žofie políčka často zalije. 

 

1. Uměl bys vysvětlit, co tyto pranostiky znamenají? 

2. Vyhledej v kalendáři, kdy mají svátek Pankrác, Servác, Bonifác a Žofie. 

 

 

Přesmyčky 

 

Poznáš známé ptáky – pěvce? Přesmyčky ti napoví. 

 

 
 

 

        VLASÍK              VŘISKAN               HLESTÍK          KVAPĚNA 

 

 

 

Placky a pracky 

Ilja Hurník 

 

s Vilímkem                      ztracená rukavice                 plo pána klále 

ze štěněte                       Balyku, plos                          spráskla ruce 

do nářku                         hrnul se                                utrhnout pracku 

 

   S Vilímkem by to šlo, ale neuměl r. Už chodil do první třídy a pořád 

ještě říkal: „Plo pána klále, já jsem ztlatil rukavici.“ 



88 

 

   Maminku ta ztracená rukavice mrzela. Ale ještě víc, že hoch neumí 

pořádně mluvit. 

   Vilímek dostal štěňátko, jmenovalo se Baryk. Ze štěněte už vyrostl 

pejsek, ale Vilímek pořád ještě na něj volal: „ Balyku, plos.“ 

   Baryk sice prosil, ale mrzel se: „Proč mi říká balíku? Vždyť umím běhat 

jako srnka, já přece nejsem žádný balík.“ 

 

   „Balyku, polez naholu,“ volal na něho jednou Vilímek ze stromu, a to už 

pejska dohřálo: „Když se mi pořád posmívá, tak mu uteču.“ Přeskočil plot 

a byl ten tam. 

   Vilímek se dal do nářku: „To je hrozné, Baryk je pryč, já se utrrrápím!“ 

Maminka spráskla ruce: „Tak ty už to r umíš? Za to ti napeču 

bramborové placky.“ 

   Vilímek měl z toho r takovou radost, že začal říkat r všude. Když se 

druhého dne vrátil ze školy, křičel: „Sráva, paní učiterka nám zapomněra 

dát úkor! Jé, já mám hrad,“ a hrnul se na placky, které máma zrovna 

dopekla. 

   A jak polyká jednu placku za druhou, Baryk leze přes plot. Asi mu bylo 

ve světě přece jen smutno. 

   „Trarará,“ vykřikl Vilímek, „pojď, Baryčku, utrhnu ti kus pracky.“ 

   „Hú, on mi chce utrhnout pracku,“ lekl se pejsek a hup zase pryč. 

   Ale myslím, že se zase vrátí. A to už Vilímek bude vědět, kde se říká r 

a kde l. 

   A Balyk se už neporeká a neulazí a Virímkovi už nebude plchat přes 

prot. 

                                                                                    (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněné slovo z přípravného čtení? 

2. Jak se jmenoval chlapec a do které třídy chodil? 

3. Proč byla jeho maminka smutná? 

4. Proč Baryk chlapci utekl? 

5. Přečti, kde se Vilímek naučil r správně vyslovovat.  

6. Proč Baryk Vilímkovi utekl i podruhé? 

7. Uměl bys správně přečíst poslední větu? 

 

Všimni si, co je zajímavého na dvojicích slov: 

 

pól – pór                               lez – rez                                 kůly - kůry    

rok – lok                               dal – dar                                 holi - hory                    
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Slonice bez chobotu 

podle Josefa Vágnera 

 

v daleké Africe                    stáda dobytka             rozmanitá zvířata 

k říčce                                 půlmetrový pahýl        nepohyblivý krk 

na malém ostrůvku             trhali větve                  pobřežních keřů 

u zeleného keře                  přihánějí                      obyvatelé 

 

   V daleké Africe je malá říčka. Ve dne k ní přihánějí obyvatelé svá velká 

stáda dobytka. Ráno a večer i celou noc se u říčky střídají rozmanitá 

divoká zvířata. 

   Jednou večer přišlo k říčce malé stádo slonů. Mezi nimi přišla velká 

slonice, která měla místo chobotu krátký, asi půlmetrový pahýl. 

 

   Je známo, že slon má téměř nepohyblivý krk, proto bez chobotu 

nemůže ani pít, ani žrát. Byli jsme zvědavi, jak se bude tato slonice 

chovat. 

   Všichni sloni pomalu přešli říčku a na malém ostrůvku se začali pást. 

Někteří trhali trávu, jiní zas trhali větve pobřežních trnitých keřů. Vedle 

mámy bez chobotu šlo asi osmileté slůně. Stará se zastavila u zeleného 

keře a mládě začalo lámat větvičky. Čas od času ulomenou šťavnatou 

větev podávalo samici do tlamy a tak ji krmilo. Byl to milý, až dojemný 

obrázek. 

                                                                                    (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

 

1. Kde se příběh o slonici odehrává? 

2. Co se slonici asi mohlo stát, že přišla o chobot? 

3. Proč slon bez chobotu nemůže pít ani žrát? 

4. Jak staré bylo slůně? 

5. Jak se slůně o svou matku staralo? 
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Den matek 

 

První květnovou neděli slaví maminky svůj svátek. Vyber si jednu 

z básniček, nauč se ji a udělej své mamince radost. 

 

 

 

Přání matce           Maminčin úsměv 

Josef Kožíšek            Oldřich Syrovátka 

 

Nestarej se, má matičko,          Když se loučí táta s mámou, 

nestarej se, nestarej,                                     usmějí se – nashledanou! 

vyučím se kominíkem, 

o svátku ti bude hej!           Od večera do svítání 

              vzpomíná si v práci na ni. 

Kamna ani nezakouří, 

plotna sama uvaří,           Mámin úsměv – slunce zlaté 

cibulka se nepřipálí,                                       září, kam se podíváte. 

koláče se podaří. 

 

Stůl si svolá nádobíčko, 

sám si všecko postaví 

a tvůj malý kominíček 

připije ti na zdraví. 
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Křeček 

Zuzana Špůrová 

 

 

je zvířátková                    pořád škemrá                          o psa 

akvárko                             rozesmála se                            s křečkem 

vyžehlené prádlo              rozsypala                                  do polic 

 

 

 

   Naše Madla je zvířátková. Pořád 

škemrá. O psa, o kočku, tuhle 

dokonce o koně. Včera zavedla řeč 

na křečky: 

   „Stačí jim láhev… Nebo akvárko…“ 

   „A co bys s křečkem dělala?“ chtěla 

vědět máma. 

   „No co, mazlila bych se s ním, víš. Třeba celou neděli…“ 

   „Copak já se s tebou nemazlím?“ na to máma smutně. 

   „Mazlíš, ale nemáš vždycky čas. Ale křeček, ten má vždycky čas…“ 

   Když tohle Madla řekla, tak se máma rozesmála. Málem rozsypala 

prádlo, které nesla vyžehlené. Pak ztichla. A ani si nezpívala, jak to 

vždycky dělá, když rovná prádlo do polic. 

   „Na co myslíš?“ ptala se jí Madla. 

   „Na křečka. Moc si přeju křečka,“ smála se máma. 

   A za týden jsme ho měly. Jmenuje se Ťapka. Má oči jako korálky.  

   Myslím, že chce pryč. Ven. Někam do pole. Já aspoň bych nechtěla 

bydlet v akvárku, kde by na mě bylo ze všech stran vidět. 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Co je myšleno tím, že je Madla zvířátková? 

3. Napiš názvy všech zvířat, o které Madla prosila. 

4. Proč chtěla Madla křečka? 

5. Máš ty doma nějaké zvířátko? Jak se o ně staráš? 

6. Nakresli zvířátko, které by sis přál. 
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Znáte pohádky  

Karla Jaromíra Erbena? 

 

Ke každému úkolu přiřaďte správnou odpověď. 

 

1. V pohádce O Zlatovlásce Jiřík porozuměl 

zvířecí řeči poté, co snědl maso: 

 

      A  z kuřete                              C  z kohouta 

      B  z hada                                 D  z kozy 

 

2. Jiřík rozpoznal Zlatovlásku mezi dvanácti 

dívkami s pomocí: 

 

      A  krkavce     C  kouzelné babičky 

      B  ryby      D  mušky 

 

3. V pohádce Tři zlaté vlasy děda Vševěda se Plaváček ožení: 

 

      A  s vílou     C  s dcerou krále 

      B  s čarodějnicí    D  s Bětuškou 

 

4. V pohádce Hrnečku, vař! kouzelný hrneček navařil mnoho: 

 

      A  kaše     C  brambor 

      B  polévky     D  těsta 

 

5. Kouzelné zaklínadlo, které zastavilo hrneček, znělo: 

 

  A  Už nevař!     C  Hrnečku, dost! 

  B  Jsem sytý! D  Konec vaření! 

 

6. V jedné z pohádek K. J. Erbena patří k Dlouhému a Širokému 

ještě: 

 

       A  Bystrooký    C  Bystrosluchý 

       B  Bystrozraký D  Bystronohý  
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Řekněte názvy pohádek. 
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Hrnečku, vař! 

Podle K. J. Erbena 

 

 

okamžik                             chvilka                           hrnečku, vař! 

vdova                                studánka                        oknem i dveřmi 

dříví                                  sedláci                           pro misku a lžíci 

ústa                                   krajíc                             přes práh světnice   

 

 

1. 

 

 

   V jedné vsi žila chudá vdova s dcerou. V zimě chodily spolu do lesa na 

dříví, v létě na jahody a na podzim na pole. Tak se spolu živily. 

   Jednou v létě šla dcera sama do lesa na jahody. Když měla plný hrnec 

jahod, sedla si ke studánce, vyndala z kapsy chléb a začala jíst. 

   A tu najednou se před ní objevila stará žena. Povídala: 

  „Ach, má zlatá panenko, to bych jedla! Od včerejška jsem neměla ani 

kousek chleba v ústech. Nedala bys mi kousek?“ 

   „I pročpak ne! Chcete – li, třeba celý. Však já domů dojdu.“ 

   A děvče dalo stařence celý krajíc. 

   „Když jsi tak hodná, musím ti taky něco dát. Tuhle mám takový 

hrneček a ten ti dám. Když jej doma postavíš na stůl a řekneš: „Hrnečku, 

vař!“, navaří ti tolik kaše, kolik budeš chtít. Až budeš mít dost, řekni: 

„Hrnečku, dost!“ a hrneček hned přestane vařit.“ 

   Při těch slovech podala babička děvčeti hrneček a najednou zmizela. 

 

 

 

2. 

 

 

   Když přišlo děvče domů, povědělo matce, co se jí stalo. Hned postavila 

hrneček na stůl a řekla: „Hrnečku, vař!“ 

   V tom okamžiku se začala v hrnečku vařit kaše a pořád jí bylo víc a 

víc. Ve chvilce byl hrneček plný. 
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   „Hrnečku, dost!“ křičela dcera a hrneček přestal vařit. 

   Obě s velkou chutí kaši snědly. 

   Po jídle vzala dcera znovu košíček a šla na jahody. Když se dlouho 

nevracela, matka dostala zas chuť na kaši. Vzala hrneček, postavila ho 

na stůl a řekla: „Hrnečku, vař!“ Hned se začala v hrnečku vařit, a sotva 

se stará otočila, byl plný. 

   „Musím jít pro misku a lžíci“, povídala a šla si pro to do komory. Když 

se vrátila, bylo zle! 

   Kaše se vyvařila z hrnečku na stůl, ze stolu na lavici a z lavice na zem. 

Stará vdova zapomněla, co má říct, aby hrneček přestal vařit. Chtěla 

kaši zastavit a přikryla hrneček miskou. Ale miska spadla na zem, rozbila 

se a kaše se hrnula neustále z hrnečku ven. Už jí bylo ve světnici tolik, 

že stará musela utéci do síně. 

 

 

3. 

 

 

   Za chvíli tekla už kaše přes práh světnice do síně a pořád jí přibývalo. 

Stará před ní vylezla na půdu. Tam bědovala, co to ta nešťastná dcera 

přinesla domů. 

   Kaše už bylo tolik, že se valila oknem i dveřmi na dvůr a odtud na 

silnici. Kdoví, kam by až tekla, kdyby se právě nevrátila dcera z lesa. Jak 

viděla tu spoušť, vykřikla: „Hrnečku, dost!“ 

   Ale na návsi už byl takový kopec kaše, že sedláci, kteří tudy jeli z pole, 

nemohli projet. 

   Když se chtěli dostat domů, museli se tou kaší prokousat. 

                                                                                     (ze starší čítanky ZVŠ) 

 

 

1. Najdi, co muselo říci děvče, aby hrneček vařil. 

2. Najdi, co muselo říci děvče, aby hrneček přestal vařit. 

3. Vyprávěj pohádku podle této obrázkové osnovy. 
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4.  
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Červená Karkulka 

František Hrubín 

 

 

Vlk:                         „Kam, Karkulko malá, kam?“ 

 

Karkulka:              „Chodím lesem sem a tam, 

                               Co ty, vlku, tady chceš?“ 

 

Vlk:                         „Sháním na zub kousek trávy, 

                                po trávě se dobře tráví.“ 

 

Karkulka:               „Vlku, vlku, to je lež, 

                                vlci trávu nejedí!“ 

 

Vlk:                          „To holčičky nevědí!“ 

 

Karkulka:                „Vědí, pane vlku, vědí, 

                                 ale odkud nepovědí. 

                                 Náš pes také trávu nejí, 

                                 Kosti on má nejraději.“ 

 

Vlk:                           „Já jsem vlk, ne pes, 

                                 budu – li chtít, sežeru tě!“ 

 

Karkulka:                 „Trávu si jez, máš – li chutě, 

                                 je jí plný les!“  

 

Vlk:                           „Copak máš v tom košíčku?“ 

 

Karkulka:                „Bábovku a kytičku.“ 

 

Vlk:                           „A kam neseš košíček?“    

 

Karkulka:                 „K svátku babičce jej nesu. 

                                   Už jsem přešla sedm lesů, 

                                   bydlí tamhle – kousíček.“ 
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Vlk:                           „Chceš – li, já tě doprovodím.“ 

 

Karkulka:                 „I ne! Ráda sama chodím.“ 

 

Vlk:                           „Čímpak je tvůj tatínek?“ 

 

Karkulka:                 „Hádej! Dělá ohýnek, 

                                  ten ohýnek rudě šlehne, 

                                  kam dopadne, nic se nehne. 

                                  Tatínek je myslivec.“ 

 

Vlk:                            „Aha, to je jiná věc! 

                                   A kdepak je v tuhle chvíli?“ 

 

Karkulka:                  „Kousek odsud vlky střílí, 

                                   tamhle u těch velkých stromů. 

                                   Počkej na něj chviličku!“ 

 

Vlk:                            „Už nemám čas, musím domů. 

                                   A pozdravuj babičku!“ 

 

 

1. Rozdělte si ve dvojicích role a čtěte pohádku jako vlk a Karkulka. 

2. Hledejte slova, která se rýmují. 

3. Přečtěte i klasickou verzi této pohádky a obě porovnejte. 
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Pohádková doplňovačka s tajenkou 

 

Do prázdných rámečků doplň správné samohlásky a přečti si tajenku. 

(pracuj na folii) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           

   B   B   Č K    

 K   R K   L K     

   D Ě D   Č   K  

            

  M Y S L   V   C  

B   D   L   N   K   

 M   M   N K      

  L   Š K       

            

     V L K    

    L   Š Č   T   
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Léto 

Zdeněk Adla 

 

nejkrásnější část roku                  blažené měsíce            z měst 

blahodárný déšť                           stěhovaví ptáci             v lesích 

posečené louky                            rozplynuly se                k příbuzným 

 

 

  Léto je nejkrásnější část roku. Je bohaté 

a štědré. Příroda nás zanáší svými dary. 

Těšíme se z úrody jahod, třešní, malin, 

rybízu, meruněk, broskví a melounů. Na 

polích dozrává obilí. Začátkem léta 

nastávají blažené měsíce prázdnin. 

   Vypukne veliké stěhování. Školáci 

z měst odjíždějí do táborů v lesích, u řek 

a rybníků. Nebo také do vesnických 

chalup a chat s rodiči, kteří si berou dovolenou nejraději v létě. Je čas 

výletů, sportování, plavání. Z venkova se zas stěhují na čas k příbuzným 

do měst. 

   Noci jsou teplé, po žhavých dnech občas zabouří hrom a přinese 

blahodárný déšť. Příroda si žádá vláhu a slunce, aby všechno její 

bohatství dozrálo. Louky jsou již posečené, kombajny vyjíždějí do polí 

sklízet obilí. 

   Na sklonku léta je v lesích ticho, ptáčci přestali zpívat. Stěhovaví ptáci 

se připravují k odletu na jih. Lesy jsou však stále lákavé, rostou houby, 

dozrávají borůvky a ostružiny. 

   Ale i nejkrásnější měsíce roku jednou končí, jako by se rozplynuly 

v tichu ranních mlh. 

   Léto trvá od 21. června do 22. září. 

                                                                                                                (100 kapek) 

 

 

 

1. Jakými dary vás obdarovává příroda v létě ve vašem kraji? 

2. Je u vás dost místa, kde se můžete koupat? 

3. Víš, že o prázdninách děti musí víc než kdy jindy dbát na svou bezpečnost? 

Proč? 
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Jak málem chytili vodníka 

Václav Čtvrtek 

 

na tábor                                 do bandasky                       k hladině 

pod lesem                              z pumpy                             za zády 

k rybníku                               ke kuchyni                           přes lesík 

ode dna                                 ve večerním větru               s Tomášem 

 

 
 

   Byly prázdniny. Tomáš, Lenka a Ruda odjeli s ostatními dětmi na 

tábor. Na louce pod lesem stály stany. Vedla od nich cestička k rybníku. 

   Lenka si poskočila. 

   „Tam se budeme chodit koupat!“ 

   „Ale nejdřív se tu musíme pořádně zařídit,“ řekla vedoucí Majka. 

„Kuchařka říkala, že má málo vody.“ 

   Majka ještě ani nestačila domluvit, když Ruda zavolal: 

   „My dojdeme. My tři chodíme pořád spolu.“ 

   A Ruda, Tomáš a Lenka se hnali do kuchyně. Stál tam vozík a na něm 

bandaska. Ruda rovnou k vozíku. 

   „Já potáhnu vpředu.“ 

   „A vy dva hlídejte vzadu,“ řekla Majka Lence s Tomášem. „Protože 

Ruda je trochu divoký kůň.“ 
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   Tak jeli. Nejdřív po měkké luční pěšině. Pak museli přes lesík. Cesta je 

tam kamenitá, vozík poskakoval a bandaska řinčela. 

   Najednou Ruda vykřikl: „Studánka!“ 

   Maličko se čeřila ve večerním větru. Ruda z ní nabral vodu do 

bandasky. Vysadili bandasku na vozík a utíkali s ním zpátky do tábora. 

Lenka běžela poslední. Jako špatné svědomí pořád tiše volala: 

   „Kluci, měli jsme ji natočit z pumpy.“ 

   Přiběhli do tábora. Vozík s bandaskou postavili ke kuchyni. Potom 

odešli do stanu. 

   „No co, lidi přece pili vodu ze studánek asi milión let,“ říkali si Ruda 

s Tomášem. 

   Jenže vtom přiběhla do stanu Věrka. 

   „Co jste to přivezli?“ 

   „Vodu,“ tiše řekli Ruda s Tomášem. 

   Věrka vykulila oči. 

   „Jenže děti říkají, že v ní je nějaký vodník.“ 

   Rozeběhli se ke kuchyni. Tam stálo okolo bandasky klubko dětí. 

Opatrně do ní nakoukli. A ve vodě se něco prohání. Ode dna k hladině a 

zas dolů. Má to divnou hubičku a kulaté oči. 

   Ruda se trochu nejistě podíval na Tomáše s Lenkou. 

   „Vodníci přece nejsou.“ 

   A za zády mu povídá vedoucí Majka: 

   „Ale čolci v pumpě taky ne. Kdepak jste vlastně tu vodu nabrali?“ 

 

1. Kterou roční dobu se příhoda stala? 

2. Jak se jmenují děti z prázdninového příběhu? 

3. Jak se jmenovala jejich oddílová vedoucí? 

4. Kam měly děti pro vodu jet? 

5. Přečti odstavec, ve kterém se píše, kudy děti jely. 

6. Kde děti vodu nabraly? 

7. Kdo to vlastně v bandasce plaval? 

8. Přečti poslední přímou řeč. 

9. Byl někdo z vás na letním táboře? Vyprávěj, co jsi tam 

prožil. 
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Lišáček 

podle K. Tilče 

 

 

s pláčem na krajíčku                                s malým lišáčkem v košíčku 

s velkým nadšením                                  v obývacím pokoji 

okamžitě z domu                                      s ovesnými vločkami 

v bezpečném úkrytu                                 do městských bytů 

 

1. 

 

 

   Jednou v létě přišel do mé kanceláře v ZOO chlapec s pláčem na 

krajíčku a s malým lišákem v košíku. Naříkal, že lišku dostal od dědečka 

a doma ji nejdříve přijali s velkým nadšením, ale pak udělal lišáček 

hromádku v obývacím pokoji a tatínkovi počůral střevíce. Rodinná rada 

rozhodla, že takové nečisté zvíře musí okamžitě z domu. A tak se malý 

majitel vydal hledat pro lišáčka nový domov. 

   Podobné dary sice v zoo zásadně odmítáme, ale bylo mi líto chlapce, a 

ještě víc malého lišáka. V ZOO zůstat nemohl, protože právě nebylo 

volné místo, i odnesl jsem si přírůstek domů. Dobře jsem věděl, co mě 

čeká, ale přislíbili mi, že asi za dva tři týdny dostane lišák svou klec 

v příbytcích, které se právě dokončují pro malé šelmičky. Usoudil jsem 

tedy, že to nějak vydržíme. 

 

 

2. 

 

 

   Lišák se v našem bytě nejdříve důkladně rozhlédl a pečlivě očichal 

každý kout. Misku vařeného masa s ovesnými vločkami snědl bez 

velkých okolků. A hned si našel oblíbené místo – v bezpečném úkrytu 

pod skříněmi číhal na každého, kdo šel kolem. Pak se zase řítil ven, 

skočil na nohu kolemjdoucího, lehce kousl a už se zase běžel schovat 

pod jinou skříň. 

   Zkrátka vyhrál si s námi dosyta, ať jsme chtěli nebo ne. 
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Již druhý den získal byt „vůni divočiny“. S pořádkem si totiž lišáček 

nedělal starosti a loužičky i hromádky vyráběl v koutech a mezi 

nábytkem. Trávili jsme většinu volného času pátráním po hromádkách a 

důkladným čištěním podlahy. 

   Lišák byl po většinu dne doma sám, ale nevadilo mu to. Prospal ji. 

Jenže vůbec nechápal, proč si s ním nechceme v noci hrát. Dovedl však 

výborně využívat své roztomilosti, takže si nakonec vydobyl výsadu 

spávat se mnou v posteli.  

   Volnost našeho lišáčka zanedlouho skončila. Za pár dní jsme ho 

zanesli do zoologické zahrady, kde má společně se stejně starou liškou 

pěknou klec. Zvířat je v zoo ovšem mnoho. Nikdo nemá čas si 

s lišáčkem denně hrát. Ostatně dnes už je to statný lišák. Jen občas ho 

bereme na procházky a zúčastňujeme se různých přírodovědných 

pořadů pro děti. 

   S naším lišáčkem to tedy dopadlo dobře. Ale děti, do městských bytů 

takové zvíře nepatří! 

 

 

 

1. Kdo daroval chlapci malého lišáka? 

2. Kam zanesl chlapec lišáčka? 

3. Kdo se ho ujal? Poznáš to z článku? 

4. Kde měl lišáček své oblíbené místo? 

5. Proč lišky a podobná zvířata nepatří do městských bytů? 
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Indiáni 

Josef Kainar 

 

 

Indiáni, ti se mají! 

Celý den si jenom hrají. 

 

Skáčou hejsa, hopsasa, 

chytají se do lasa. 

 

Potom vlezou do vigvamu, 

zavolají na svou mámu: 

 

„Mámo, mámo, máme hlad.“ 

Snědí vlka a jdou spát. 

 

Do spánku jim pěkně vyjí                            

kojotové na prérii, 

 

ráno sluníčko je vzbudí, 

a ti malí chlapci rudí 

 

hned vyběhnou mezi stany 

hrát si. Nač? Na Indiány. 

 

 

Čáp 

Věra Borská 

 

Na rozcestí                          Tam je východ,       

stojí čáp                               tam je jih,                 

a studuje                              tam je západ 

cestu z map.                        a tam je sníh. 
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Malí čtenáři                                      Co je to knížka 

František Hrubín                                      František Hrubín 

 

To jsme byli ještě malí,                              Co je knížka? Je to živá 

když maminky zpívávaly:                           bílých listů hromádka. 

Spi, děťátko, houpy, hou!                           V ní si všechno hraje, zpívá, 

                                                                   ptáci, děti, zvířátka.   

Dnes už zpíváme jim sami 

za to, že tak rády s námi                            A svět dětem vždycky znova 

sedí večer nad knihou.                              do té hromádky se schová. 

                                                                   List obrátit stačí však 

To jsme byli ještě malí,                              a rázem nám před oči 

když maminky říkávaly:                              kousek světa vyskočí, 

Čti, děťátko, a – be – ce!                            tu květ, slunce nebo pták. 

 

Dnes už mámě čteme sami, 

oči letí nad stránkami 

jako vážky po řece. 
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Znáte pohádky Boženy Němcové? 

 

Ke každému úkolu přiřaďte správnou odpověď. 

 

1. V pohádce Čert a Káča má na konci vyprávění 

čert z Káči: 

 

       A radost                                                 C strach 

       B legraci                                                D prospěch 

 

 

2. Pohádka O perníkové chaloupce začíná tím, že Jeníček a Mařenka 

šli s tatínkem do lesa. Zatímco on sekal dřevo, děti sbíraly: 

 

       A jahody                                                C borůvky 

       B maliny                                                D odpadky 

 

3. V pohádce Neohrožený Mikeš se Mikeš vyučil: 

 

       A truhlářem                                            C prodavačem 

       B kovářem                                             D televizním moderátorem 

 

4. V pohádce O Smolíčkovi žije Smolíček u jelena, jehož paroží je: 

 

      A diamantové                                          C obyčejné 

      B stříbrné                                                D zlaté 

 

5. V pohádce Chytrá horákyně se Manka nakonec provdá za : 

 

      A starostu                                                C závodníka na koloběžce 

      B knížete                                                 D prokurátora 

 

6. V jedné pohádce matka řekne synům: „Kéž byste se všichni stali 

krkavci!“ Těch synů bylo: 

 

      A šest                                                      C osm 

      B sedm                                                    D třicet dva 
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Pohádka o perníkové chaloupce 

Božena Němcová 

 

 

chudobný otec                  macecha                         džbánečky   

vše se červenalo              začalo se stmívat             dosyta se najedly 

pohazována větrem          kácet dříví                        ošálil děti        

 

 

 

   Byl jeden chudobný otec a měl dvě děti, Honzíčka a Marušku. 

On chodíval do lesa dřevo kácet a nemohl na děti pozor dávat; proto 

když jim, malým dětem, matka umřela, oženil se, aby měly děti zase 

matku. Ale ta druhá matka nebyla hodná, neměla ráda ani otce, ani děti, 

a otec měl proč naříkat. Jednou se té maceše ty děti tak zprotivily, že 

muži poručila, aby je zavedl do lesa a více, aby se domů nevracely; 

darmo se tomu muž protivil, děti svoje zavést, ale žena pokoj nedala, on 

se jí bál, a proto se smutným srdcem jednoho dne dětem řekl: „Vezměte 

si džbánečky, půjdete dnes se mnou do lesa na jahody.“ Děti radostí 

skákaly, vzaly hned džbánečky a s otcem do lesa se ubíraly. Když přišly 

hluboko do lesa, zavedl je otec na velkou mýtinu jahod, kde se vše 

červenalo, a řekl jim: „No, milé moje děti, tuto sbírejte si jahody, a já 

tamto půjdu dříví kácet, dokud mě budete slyšet tlouci, budete vědět, že 

jsem na onom místě.“ Děti dychtivě padly na jahody a otec odešel 

opodál, přivázal mezi stromoví palici, která větrem pohazována do 

stromů tloukla, jako když dříví kácí. Když tak děti ošálil, vrátil se domů a 

děti v lese nechal. 

   Když měly děti plné džbánky a dosyta se najedly, začaly myslit, aby se 

k otci podívaly. – I šly tam, odkud se po chvílích udeření palice ozývalo, 

ale nenašly tátu, jen jeho palice visela na stromě. „Kdepak jen náš 

tatínek bude, snad šel domů a nás tu nechal,“ řekl Honzíček. 

- „Ale copak si to myslíš, však on tatínek někde bude a přijde zajisté pro 

nás, jen tu buďme,“ řekla Maruška. 

   A tedy čekali a z dlouhé chvíle jedli zase jahody ze džbánečku, až byly 

džbánečky prázdné – museli je tedy zase naplnit, a tak jim ušla chvíle. 

Než začalo se stmívat, přestal tlukot palice a dětem bylo úzko, i vzaly 

džbánky a šly hledat otce. 
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   „Slunéčko se níží, k večeru se blíží, táto, pojďte domů!“ volaly v lese, 

ale žádného ohlasu neslyšely. 

   „To jsme už, milý Honzíčku, zabloudili a tatínka nenajdeme; musíme tu 

zůstat přes noc,“ řekla Maruška; ona byla starší a moudřejší. 

   „Ale já se bojím,“ Honzíček na to. 

   „No, tedy počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím nějaké světlo, a v tu 

stranu bychom se potom dali,“ těšila ho Maruška a hned taky na strom 

lezla. 

   Ze stromu se dívala kolem dokola, když viděla zdaleka světýlko, 

zavolala na Honzíčka, aby se už nebál, slezla dolů a v tu stranu, kde 

světlo viděla, se dali. I přišli z lesa ven, na zelenou louku; na té louce 

viděli hezkou chaloupku, a ta chaloupka byla perníková. Šli k okénku, 

koukli dovnitř a viděli tam sedět starou bábu a dědka. 

   „Počkej,“ řekl Honzíček, „já vylezu na střechu, ulomím kus perníčku a 

budeme se mít dobře.“ 

 

   Zde pohádku ukončíme. 

   

   Pohádka může mít dva konce: 

1. Děti honí dědek z perníkové chaloupky a na poli potkává ženu, která plela 

len…..Dovyprávěj závěr této verze pohádky. 

2. Nebo děti bábu hodí do pece…..Dovyprávěj i tuto verzi pohádky. 

3. Víš, které české město je proslavené výrobou perníků? Pokud ne, pokus se to 

zjistit. 
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Vosa papírnice 

Ljuba Štíplová 

 

 

Měla vosa papírnice                       

papírnický krám. 

Sotva vosa papírnice 

otevřela krám, 

přišly mušky, 

chtěly tužky, 

přišel špaček, 

že chce sáček.                                             A když vosa papírnice 

Přišly včelky                                                 zavírala krám, 

pro pastelky.                                                přišly lysky 

Přišla kočka                                                 pro notýsky, 

pro ubrousky,                                               přišel tapír, 

že si musí utřít fousky:                                 že chce papír, 

„Máš je, voso?“                                            přišly alky 

„Mám.                                                          pro obálky, 

Všeho plný krám.“                                        přišel špaček, 

                                                                     že chce sáček,  

                                                                     přišly mušky, 

                                                                   chtěly tužky, 

                                                                   přišly včelky 

                                                                   pro pastelky, 

                                                                          přišla kočka pro ubrousky, 

                                                                   že si musí utřít fousky: 

                                                                   „Máš je, voso?“ 

                                                                   „Mám, 

                                                                    ale neprodám. 

                                                                    Táta čeká na večeři, 

                                                                    musím zavřít krám.“       
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Díky, léto 

Jindřich Balík 

 

Díky, léto, díky 

za maliny, za rybníky, 

za oblohu pomněnkovou,               

za zmrzlinu vanilkovou,                     

za paseky s vůní smůly, 

za voňavé včelí úly, 

za vážky a za čmeláky, 

za růže a vlčí máky, 

za stany a táboráky, 

za kytaru rozjásanou, 

za rána, co z kopců vstanou… 

a pak, abych nezapomněl –    

za zavřenou školu.                                                                             

Díky, léto, 

že jsme spolu. 

                                                   (z časopisu Mateřídouška) 

 

 

Červen – léto 

Jan Susa 

 

Všechny děti dobře znají 

červen, kdy už třešně zrají. 

Když pořádně zčervenají, 

každý se jich s chutí nají. 

 

Holky to jsou parádnice, 

nosí z třešní náušnice. 

 

A ze stromu brácha volá 

už asi půl hodiny: 

„Je to bezva, končí škola, 

budeme mít prázdniny! 
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U vody 

podle J. Rysky 

 

 

opláchl se pod splavem                                       na kraji je mělko 

člověka chytí křeče                                              delší odpoledne 

pustil se přes rybník                                             nejlepší plavec 

učila se plavat                                                      jak to vlastně je 

 

   Školní rok utekl jako voda. 

Prázdniny už jsou tady. Anička, 

Péťa a Jarmila odjeli k dědečkovi 

na venkov. Už znají celou vesnici, 

ale nejvíc se jim líbí za mostem u 

rybníka. 

   „Dědečku, dnes odpoledne 

bychom se mohli jít vykoupat,“ 

navrhla Jarmila a hned se 

s nápadem svěřila dětem. 

   „To můžeme udělat,“ souhlasil 

dědeček, „však je dnes pěkně. Hned po obědě se připravte a půjdeme.“ 

   Šli podle potoka, až došli k olším. Pod nimi se pěnil splav. Voda se 

valila dolů do rybníka. 

   Péťa se vysvlékl do plavek a chystal se vběhnout pod splav. Ale 

dědeček ho zarazil. 

   „Kdepak, Péťo, jsi uhřátý, musíš počkat! – Mohly by tě ve vodě chytit 

křeče.“ 

   „Vždyť tam žádné nejsou,“ bránil se Péťa. „Už jsem se tu koupal 

tolikrát.“ 

   „Ty kuliferdo,“ smál se dědeček, „ ty myslíš, že křeče jsou jako 

hastrmani?“ 

   „To ne, dědečku, hastrmani jsou jen v pohádkách! Ale křeče v rybníce 

taky nejsou. Já jsem je tu neviděl.“ 

   Dlouho musel dědeček Péťovi vysvětlovat, jak to vlastně je, když 

člověka chytí křeče. Nakonec to Péťa pochopil. 

   „Já vím, to jsou takové bolesti a ten člověk nemůže hýbat nohama.“ 
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   „Ano, Péťo,“ přikývl dědeček, „a tak se může utopit ten nejlepší 

plavec.“ 

   „Třeba i takový jako já?“ zeptal se Péťa. 

   „Třeba takový, to si zapiš za uši!“ 

   Když dědeček dovolil dětem jít do vody, Péťa se opláchl pod splavem a 

potom se pustil přes rybník. Uměl opravdu dobře plavat. 

   Anička plavat neuměla. Musela zůstat na kraji, kde bylo mělko. Hrály si 

tam s Jarmilkou, stříkaly na sebe a výskaly. Potom Jarmilka plavala chvíli 

s Péťou a nakonec obě děti učily plavat Aničku. 

   Škoda, že odpoledne nebylo delší! 

   Slunce se schovalo za olší, na rybník se natáhl stín. Bylo na čase jít 

domů. 

 

 

 

1. Proč máme všichni umět plavat? 

2. Kdy smíme jít do vody? 

3. Je správné koupat se v neznámé vodě? 

4. Co řekl dědeček Péťovi, když chtěl hned vběhnout do vody? Přečti tu větu. 

5. Proč se vždycky v létě utopí několik dětí? 

 

 

 

 

Přesmyčky: 

Poznáte luční květiny? Přesmyčky vám napoví. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUKOTEK              KEBŘÍŘEČ            TROJILEC         KYŘPRYSNÍK 
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Prázdniny 

Josef Brukner 

 

 

Všechno už je připraveno,                            

všechno právě začíná,                                  

na zahradě voní seno                                    

a v kornoutech zmrzlina.                                

 

Za městem se tyčí hory,                                

jelen běhá po lese,                                         

v troubě koláč z rebarbory                             

do růžova peče se.                                         

 

Rybník svítí za soumraku 

řeky tečou dolů z hor, 

skauti ve funícím vlaku 

jedou kolem na tábor. 

 

V trávě hříbek posedává, 

červenají maliny, 

někdo křičí: „Třikrát sláva, 

začaly nám prázdniny!“     

                                                                      (z časopisu Mateřídouška) 
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O zlaté sekyře 

 

1. 

   Šel tesař kolem řeky. Usedl na břehu a jedl. Náhle mu upadla sekyra 

do vody. Ulekl se a plakal. Zaslechl to vodník. Vynesl z vody zlatou 

sekyru a řekl: 

   „Je to tvá sekyra?“ 

   Tesař pohlédl a řekl: 

„Ach, nikoli! Tato je zlatá. Moje byla jen železná.“ 

   Vodník se potopil a přinesl sekyru železnou. Tesař zavolal: „Ano! Ta je 

má!“ 

   Vodník mu dal jeho sekyru a přidal i zlatou. 

 

 

2. 

   Tesař ukázal zlatou sekyru sousedovi. Soused 

si řekl: „Půjdu a vodníka ošidím.“ 

   Přišel k řece. Pustil železnou sekyru do vody, 

lehl si a plakal. Vodník vytáhl z vody zlatou 

sekyru. Soused po ní sáhl a volal:  

   „Ano! Ta je má!“ 

   Ale vodník se potopil i se sekyrou a již se 

neukázal. 

                      (ze starší čítanky podle Josefa Kožíška) 

 

 

1. Vyhledej v pohádce místo, kde tesař i soused říkají  

    o sekyře: „Ano! Ta je má!“ 

Tesař myslel………………sekyru. 

Soused myslel……………sekyru. 

2. Vyprávěj pohádku.  

 

 

 

 

 

Z knihovničky 
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Křemílek a Vochomůrka 

Václav Čtvrtek 

 

po latinsku                              divizna                       brní jazyk                      zaprskal 

podzemní bydlení                   kos sezob                  verbaskum                    vyvrtal 

z nebeského balkónu             rozvalil se                   nezmoudřeli                 přiklopil 

sluncovým hlasem                 pomaloučku                oddychlo si                   zívl si     

 

„Na pasece stála pařezová chaloupka. V chaloupce byla světnice a v té 

světnici spali dva mužíčkové. Ten, co byl přikrytý červenobíle 

pruhovanou peřinou se jmenoval Křemílek. A tomu pod modrobíle 

pruhovanou peřinou říkali Vochomůrka. Anebo se to dá říct ještě jinak. 

Zkrátka jak kdo chce, ale nikdy stejně.“ 

Že vám neříkáme nic nového? Tyhle mužíčky, neboli lesní skřítky, že už 

znáte od dětství? – Nevadí. Buďto jste o nich slyšeli, nebo jste je viděli 

na obrazovce. Teď máte možnost přečíst si o nich samostatně. 

Z celé knížky, která má dohromady 32 pohádek, jsme vybrali jednu jarní 

a jednu zimní. 

 

Jak zasadili semínko 

 

   Křemílek a Vochomůrka stáli zamyšlení na zahrádce za pařezovou 

chaloupkou. Sluníčko se na ně chvíli dívalo z nebeského balkónu. Potom 

zaťukalo zlatým prstem Křemílkovi na rameno: 

   „ Copak je?“ 

   „Ale chtěli jsme, aby nám na zahrádce vyrostla kytka, a nemáme 

semínko,“ řekl Křemílek. 

   Sluníčko ukázalo zlatým prstem. 

   „Tamhle jedno leží.“ 

   Leželo tam semínko a tvářilo se jako děťátko, když spí. 

   „Radši se ho, Křemílku, zeptej, co je zač. Abychom si tu kdovíco 

nezasadili,“ povídá Vochomůrka. 

   Křemílek se opatrně semínka zeptal: 

   „Copak jsi zač?“ 

   „Verbaskum,“ špitlo semínko. 

   A tak Křemílek s Vochomůrkou nezmoudřeli, protože semínko mluvilo 

po latinsku. 
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   Vochomůrka udělal patou důlek a Křemílek do něho to semínko 

zasadil. Navrch přiklopil svou špičatou čepičku, aby se semínku líp 

klíčilo. Potom semínko zalívali kropicí konví a zpívali mu písničku: 

   „Vstávej, semínko, holala, 

   a bude z tebe fiala!“ 

   Když bylo holala do třetice, začal tam růst kopeček. 

   „Už to bude!“ povídá Vochomůrka. 

   A už to bylo. Kopeček se rozvalil, vykoukla žížala a křikla: 

   „Aby vás kos sezob, i s tím vaším semínkem. Pořád mi dupete nad  

hlavou a vytopili jste mi vodou celý byt!“  

   Hodila po Vochomůrkovi semínkem a sjela zpátky do svého 

podzemního bydlení. 

   Křemílek a Vochomůrka jen bezradně kroutili palcem. Nakonec 

Křemílek povídá: 

   „Teď to uděláme obráceně. Já budu vrtat a ty sázet.“ 

   Vyvrtal patou důlek, Vochomůrka do něho zasadil semínko a navrch 

přiklopil svou špičatou čepičku. A zase zalívali a zase tomu semínku 

zpívali: 

   „Vstávej, semínko, holala, 

a bude z tebe fiala.“     

   Ale všecko to nebylo k ničemu. Semínko se pod zemí ani nehnulo. 

 „Je to nějaký lenoch,“ povídá Křemílek. 

 „Nějaký ospalec je to,“ zívl si Vochomůrka a v tu chvíli usnul. 

Křemílek povídá: 

„Vstávej!“ 

A zívl si a usnul taky. 

„Vy jste mi ale zahradníci,“ zasmálo se sluníčko na nebi a zamnulo si 

zlaté ruce. Potom silným sluncovým hlasem zazpívalo: 

  „Vstávej, semínko, holala, 

a bude z tebe fiala.“ 

V tu chvíli se špičatá čepička zatřásla a vyklouzly zpod ní zelené lístky. 

Sluníčko jim podalo své zlaté ruce. 

„Tak pojďte, já vám pomůžu.“ 

A jak pomáhalo, rostla tam pořád větší kytka. Sluníčko si kytku prohlídlo 

od kořínků až po poupata a leklo se: 

   „Propána, ty nejsi fiala?“ 
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   „Kdepak,“ řekla kytka, „já jsem divizna. Jenže jsem to těm dvěma 

kmotrům řekla po latinsku.“ 

   A smála se, až z toho celá rozkvetla. 

   „Kruciš,“ povídá sluníčko taky málem po latinsku, „to jsem to vyvedlo!“ 

   A radši uteklo za mrak, protože v tu chvíli se Křemílek prohloupl ze 

spaní a volá: 

   „Ona to není fiala!“ 

   Vochomůrka se tím křikem probudil taky a pomaloučku kytku obešel. 

Kvetla už na celou paseku a byla pěkná a voněla jako medová. 

   „I co,“ povídá Vochomůrka. „Fiala to není a verbaskum jí říkat nebudu, 

protože od toho brní jazyk.“ 

   Jenže Křemílek na to, že každá kytka, co roste, musí mít jméno. 

   „Když musí, tak musí,“ mávl rukou Vochomůrka.  „Tak jí budeme říkat 

třeba divizna.“ 

 

  V tu chvíli vykouklo sluníčko za mrakem a vesele na ně zavolalo: 

   „To jsem si oddychlo! To jsem si opravdu oddychlo.“ 

 

         (Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky) 

 

1. Kde žili Křemílek a Vochomůrka? 

2. Pod jakou peřinou spal Vochomůrka? 

3. Čím přiklopili semínko, aby lépe klíčilo? 

4. Vyhledej v textu a přečti, co semínku zpívali? 

5. Jak se o semínko starali? 

6. Kdo Křemílkovi a Vochomůrkovi pomohl?    

7. Jak kytce nakonec říkali? 
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Jak vezli vejce na sáňkách 

 

za popruh                              klopýtl                                  podřimuje 

na sáňkách                            tchoř                                    rozběhnutý                        

o pařez                                  dopletl                                   přidržel 

v chaloupce                           nenarazím si                         sedlo si                        

 

   A byla zima a padal sníh. Křemílek a Vochomůrka seděli u stolu. Chvíli 

si povídali, chvíli zpívali, chvíli mlčeli a nakonec Křemílek povídá: 

   „Už nevíme co, a zima bude dlouhá. Dojdi, Vochomůrko, k slepici pro 

vejce. Posadíme ho na třetí židli. Vejce je šišaté a bude s ním veselo.“ 

   Vochomůrka vzal sáňky a jel k slepici. Jede se tam do kopce kolem 

pařezu a ještě kousek po rovině. 

   Slepice povídá: 

   „Copak chceš, Vochomůrko?“ 

   „Vejce, ale veselé,“ řekl Vochomůrka. 

  Slepice mu dala vejce, Vochomůrka ho naložil na sáňky a jedou zpátky. 

Vpředu šlape Vochomůrka a táhne za popruh. Vejce podřimuje na 

sáňkách. 

   Uviděl je tchoř Šuperka. A hned se jim přidal za paty. 

   Vpředu šlape Vochomůrka a táhne sáňky. Na sáňkách klímá vejce. A 

poslední šust a šust běží tchoř Šuperka. Má na vejce náramnou chuť. 

   Dojeli rovinou až k místu, kde se cesta rozběhne a utíká po stráni dolů 

k pařezové chaloupce. 

   „Nadřel jsem se s tebou pořádně,“ povídá Vochomůrka vejci.  „Ale teď 

se svezu taky.“ 

   Posadil se na sáňky před vejce, odrazil se patami a jedou. Tchoř 

Šuperka pořád za nimi, až se mu sníh práší od tlapek. Tiše si počítá do 

vousů: 

   „Až řeknu sedm, tak to vejce popadnu!“ 

   Vtom vrazí sáňky do pařezu. Šuperka, jak byl rozběhnutý, klopýtl o 

pařez hned třemi tlapkami. 

   První se kutálí Vochomůrka. 

   Za ním vejce. 

   Křemílek zatím čekal doma v chaloupce. Pletl ze suché trávy polštář, 

aby se vejci měkce sedělo na židli. Dopletl polštář a podíval se oknem na 

stráň. 
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   Všecko se to sype dolů, rovnou na chaloupku. 

   Vochomůrka. 

   A vejce. 

   I Šuperka. 

   Křemílek skočil ke dveřím. Když byla ta pravá chvilka, otevřel a povídá: 

   „Vítám vás.“ 

   A už je tu Vochomůrka. Klopýtl o práh a vletěl rovnou do postele. 

   Vejce hned za ním a měkce si sedlo na židli s polštářem. 

   Pak Křemílek přibouchl dveře a pevně je přidržel. 

   „Přece si nenarazím nos,“ zaprskal tchoř Šuperka, který se hnal třetí, 

přeskočil chaloupku a běžel dál. 

   Vejce se začalo usmívat, a protože bylo šišaté, budou mít v pařezové 

chaloupce veselo celou zimu. 

                                      (Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky) 

 

 

 

1. Uměl bys vysvětlit zvýrazněná slova v rámečku? 

2. Pro koho si Vochomůrka šel, aby jim bylo veselo? 

3. Kdo je na cestě uviděl a jak se jmenoval? 

4. Co dělal Křemílek, když čekal na Vochomůrku? 

5. Jak dopadl tchoř Šuperka? 
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O kocourkovi, který mluvil 

podle Josefa Lady 

 

   papoušek                     stodola                             trhnout sebou 

   zvíře                             kluk                                  spokojeně vrčel 

   jídlo                              představte si                    pravda pravdoucí 

 

 

   Milé děti, budu vám vypravovat, ale mám 

obavu, že tomu nebudete věřit. 

   A přece je to pravda pravdoucí, že v Hrusicích 

u Ševců měli jednoho kocourka. Jmenoval se 

Mikeš. 

   Já vás, milé děti, dobře slyším, jak se smějete: 

„Jé, to je toho! My máme doma taky kocourka!“ – 

„A my máme taky kocourka a k tomu ještě 

kočičku!“ 

   No dobrá, dětičky, ale ten kocourek mluvil! 

Věřte mi to nebo ne, ale Pepík Ševců mu dobře 

rozuměl, když na něj volával: 

   „Pepítu, támhle se na mne něco toutá votýntem!“ 

   To byl ještě docela malým kocourkem, proto tak špatně mluvil. 

   Já už se dobře nepamatuji, jak se naučil mluvit. Snad tím, že si Pepík 

s ním pořád povídal. 

   Nebo to byl nějaký zvláštní kocourek? Ale co je na tom celkem 

divného? 

   Slyšeli jste již mluvit špačka nebo papouška? Proč by nemohl mluvit 

kocour? 

   A lidské řeči zvíře také dobře rozumí. 

   Řekněte některému pejskovi: „Na!“ Hned tomu rozumí a dívá se vám 

po ruce, co v ní máte pro něj dobrého. 

   Ačkoli kocourek Mikeš uměl dobře mluvit, nikdy ho nenapadlo, aby 

někoho pomlouval nebo po někom pokřikoval. 

   Byl vždycky zdvořilý, za kousek jídla řádně poděkoval a každého 

slušně pozdravil. 
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2. 

 

   Představte si, děti: Kolem Ševcovy zahrádky jde dědeček Frantáků, 

kouří si spokojeně z dýmčičky a tu najednou slyší, že na něho volá ně-

kdo slabým hláskem: „Dobrý den, dědečku!“ 

   Dědeček sebou trhne, rozhlíží se kolem, ale nikoho nevidí. A tu slyší 

znovu odněkud ze stromu: „Povídám, dobrý večer, dědečku!“ 

   Dědeček se podívá lépe a už se plácne vesele po koženkách:  

„I prachdudy, to se podívejme! Takovej kocour, a pozdraví spíš než 

některý kluk. Ale to se podívejme!“ 

   Pepík s Mikešem spolu spávali na peci. Když Pepík večer lezl za 

kamna, Mikeš odněkud přilétl jako čert, udělal hop! a už byl na peci dřív 

nežli on. 

   Potom se k němu přitulil pod peřinu a vrčel mu spokojeně do ucha jako 

kolovrat. 

   Nežli usnuli, povídal mu Pepík pohádky. Moc rád je poslouchal, ale 

když začal nějakou o strašidlech, tak říkával: „Takové mi, Pepíku, 

nepovídej! Já bych se potom bál jít v noci do stodoly na myši!“ 

                                                                                                 (Kocour Mikeš) 

 

1. Doplň věty: 

    Kocour se jmenoval………………… 

    Jeho kamarád kluk se jmenoval…………………. 

2. Přečti, jak pozdravil Mikeš dědečka Frantáků. 

3. Kde spávali Pepík a Mikeš? 

4. Může se kocourek naučit mluvit? 

5. Zvířátka mluví jen v…………………………… 

6. Víš, kdo napsal knížku o Mikešovi?  
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Jak včelička  

zachránila králíčka 

 

králíček                                   na pole                          ulekl se 

prasátko                                  z domečku                    sedl si 

včelička                                   k chaloupce                  nevyhnalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Králíček šel na pole pro hrách. 

Když přišel domů, byly dveře zamčeny. Králíček volal: „Kdo je tam? 

Otevři!“ 

Z domečku se ozvalo: „Teď tu bydlím já, koza rohatá. Uteč, nebo tě na-

beru na rohy!“ 

Králíček se lekl a utekl. Sedl si u cesty a plakal.  
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Šlo kolem prasátko. Ptalo se: „Proč pláčeš, králíčku?“ 

Králíček řekl: „V mé chaloupce je koza rohatá. Já se jí bojím. Prasátko, 

prosím tě, vyžeň ji!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přišli k chaloupce. 

Prasátko volalo: „Kdo je tam? Otevři! Roch, roch, roch!“ 

   „Teď tu bydlím já, koza rohatá. Uteč, nebo tě naberu na rohy.“ 

Prasátko se leklo a uteklo.  

 

Králíček zase seděl u cesty a plakal. Běžel kolem pes. 

   „Proč pláčeš, králíčku?“ 

Králíček mu řekl: „V mé chaloupce je koza rohatá. Já se jí bojím. Prosím 

tě, vyžeň ji!“ 

Přišli k chaloupce. Pes zavolal: 

   „Kdo je tam? Otevři! Haf, haf, haf!“ 

   „Teď tu bydlím já, koza rohatá. Uteč, nebo tě naberu na rohy.“ 

Pes se lekl a utekl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Králíček zůstal sám a plakal. Letěla kolem včela. 

   „Proč pláčeš, Králíčku?“ 

Králíček řekl: „V mé chaloupce je koza rohatá. Já se jí bojím.“ 

Včela řekla: „Neplač, králíčku! Já ji vyženu.“ 
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Králíček naříkal: „Ty ji nevyženeš. Ty jsi maličká. Prasátko kozu 

nevyhnalo, pes ji také nevyhnal.“ 

Včela řekla: „Já se kozy nebojím.“ 

 

Letěla k chaloupce. Volal: 

„Kdo je tam? Otevři! Bz, bz, bz!“ 

Koza řekla: „Teď tu bydlím já, koza rohatá. Neotevřu. Uteč!“ 

Ale včelka neutekla. Vletěla do chaloupky oknem. Píchla kozu do ucha. 

Koza křičela: „Mé, mé, mé! To bolí!“ 

Vyrazila ze dveří a utekla. 

 

   A tak malá včelička 

   zachránila králíčka. 

                                                                         (podle časopisu Sluníčko) 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kdo vlezl králíčkovi do chaloupky? 

2. Kde v té tobě králíček byl? 

3. Koho králíček požádal o pomoc? 

4. Kdo králíčka nakonec zachránil? 

5. Vyhledej v článku a přečti, co volala koza. 

 

 

Rozdělte si role a pokuste se pohádku si zahrát. 
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POHÁDKY Z CELÉHO SVĚTA 

   Pohádky mají rády děti na celém světě. Seznamte se s některými  

z jiných koutů světa. 

 

 

 

Jak vzniklo Tamaryškové jezero 

filipínská 

 

 

na Filipínách                       kdysi dávno                   tamaryšek 

s holí v ruce                        otrhaný žebrák              tamaryškové plody 

nad ubožákem                    chamtiví manželé          prohlásil rozhněvaně 

 

 

Kdysi dávno žili na Filipínách muž a žena. 

Měli krásný dům, stádo krav, rozlehlá pole a 

veliký ovocný sad. Uprostřed sadu stál 

krásný strom, tamaryšek. Jeho plody byly 

známé široko daleko pro svou lahodnou 

chuť. 

Ačkoli manželé prodávali tamaryškové plody 

draho, o kupce neměli nikdy nouzi, a tak jim 

strom přinášel veliké peníze. 

Jednoho dne, právě sklízeli tamaryškové 

plody, se před nimi objevil otrhaný žebrák s holí v ruce. 

„Dobří lidé, slitujte se nad ubožákem. Už tři dny jsem nevzal do úst.“ 

„Nic nemáme, sami se pořádně nenajíme,“ odsekla žena. 

„Ale lidé říkají, že jste bohatí,“ řekl žebrák. 

„Když nám nevěříte, můžete táhnout!“ vykřikl muž. 

„Jste chamtivci a budete za to pykat,“ prohlásil hněvivě žebrák. 

Muž i žena chtěli žebrákovi odpovědět něco řízného, ale nemohli vydat 

ani hlásek. 

Žebrák zdvihl hůl a udeřil jí o tamaryšek. V tu ránu se kolem stromu 

začala rozlévat voda. Stoupala a brzy zaplavila celý sad i oba chamtivé 

manžele. 
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Na místě ovocného sadu se vytvořilo jezero, kterému lidé z okolí začali 

říkat Tamaryškové jezero. 

                                                                                  (z časopisu Mateřídouška) 

 

 

1. Kde žili muž se ženou? 

2. Co vše vlastnili? 

3. Z čeho měli veliké bohatství? 

4. Z čeho poznáš, že byli chamtiví, lakomí? 

5. Jak je žebrák potrestal? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slunce a lidé 

havajská pohádka 

 

nevyslechlo je                    nejvyhlášenější mudrci       zkrotit slunce  

trhalo sebou                       nejvýchodnější země          nenapadlo mě 

vyspávalo dlouho              vyhrabalo se z postele        přesvědčit se 

 

Kdysi dávno, hned po stvoření světa, se slunce chovalo jinak než dnes. 

Ráno dlouho vyspávalo, a když se konečně uráčilo vstát, přeletělo 

oblohu a zase zalezlo do postele. Lidé ani nestačili posnídat. Několikrát 

se pokusili slunci domluvit, ale to je ani nevyslechlo. 

Na světě začal brzy hlad, protože na polích nic nerostlo. Jak slunci 

napravit hlavu nevěděli ani nejvyhlášenější mudrci. Když už byli zoufalí, 

objevil se mladý rybář a řekl: „Vím, jak slunce zkrotit. Potřebuji ale dlouhý 

pevný provaz.“ 

„Tady ho máš,“ řekli lidé. 

Rybář vzal provaz a na jednom konci uvázal velikou smyčku. Pak provaz 

naložil do loďky a odplul. 
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Plavil se velmi dlouho, většinou v úplné tmě. Přistál až na pobřeží 

nejvýchodnější země. 

Tam vystoupil z loďky, vyložil provaz a čekal. 

Když se slunce vyhrabalo z postele a objevilo se na obloze, rybář hodil 

provaz a chytil slunce do smyčky. 

To sebou házelo a trhalo, ale tím smyčku jen ještě víc utahovalo. 

Zakrátko poznalo, že jeho námaha je marná, a tak se zeptalo: „Co 

chceš?“ 

„Abys plnilo své povinnosti. My, lidé, potřebujeme dlouhý den. Takhle 

máme pořád jenom tmu, na polích nic neroste, nikdo nemůže pořádně 

pracovat.“ 

„Polepším se, když mě pustíš. Nikdy mě nenapadlo, že dělám takový 

zmatek,“ divilo se slunce. 

„Slibuješ?“ zeptal se rybář a uvolnil smyčku. 

„Slibuji,“ řeklo slunce. 

Svůj slib dodrželo, jak se o tom může přesvědčit každý z nás. 

                                                                                  (z časopisu Mateřídouška) 

 

1. Jak se kdysi dávno chovalo slunce? 

2. Kdo se nabídl, že lidem pomůže? 

3. Kam až musel rybář doplout? 

4. Jak rybář slunce chytil? 

5. Proč je slunce pro život tak důležité? 

6. Víš, v jakém ročním období jsou dny nejdelší a kdy jsou naopak nejkratší? 
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Potrestaný šibal 

anglická pohádka 

 

sluníčko připalovalo          začaly se klížit oči         přidržel si větev 

největší hruška                     lekl se                               objevil se 

jak nejpevněji uměl              zvalchoval záda             osel byl v prachu 

 

Jeden starý šibal si vyjel na oslu. 

Cestou přemýšlel, co by komu vyvedl. 

Sluníčko připalovalo a našemu 

šibalovi se začaly klížit oči. Najednou 

ucítil, jak ho něco ťuklo do hlavy. 

Otevřel oči a nad sebou uviděl 

větev obalenou hruškami. Šibal se 

usmál, jednou rukou si přidržel větev a 

druhou sahal po největší hrušce.  

V té chvíli se jeho osel něčeho                              

lekl a vyrazil, co mu síly stačily. Než 

 stačil muž pustit větev, osel byl už 

v prachu. Šibal zůstal viset na větvi. 

Pustit se bál, poněvadž se mu zdálo, 

že visí moc vysoko. A tak se držel,  

jak nejpevněji uměl. Když už mu  

docházely síly, objevil se sadař. 

A hned se šibala zeptal: „Co děláš 

na mém stromě?“ „Právě jsem spadl  

z osla,“ odpověděl muž. To je mi pěkný 

lhář, řekl si sadař, vzal hůl a našemu 

šibalovi pořádně zvalchoval záda.  

Inu, takhle dopadne každý, kdo padá 

nahoru.                                                                                   

(z časopisu Mateřídouška) 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Kdo je to šibal? 

3. Na kom šibal jel? 

4. Co ho ťuklo do hlavy? 

5. Pokus se pohádku vyprávět. 
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Skrývačky 

 

V pohádkách vystupují různé pohádkové postavy. Některé z nich jsou 

ukryty v následujících skrývačkách: 

 

1. Ví Laděna, že zítra jedeme na výlet do Prahy? 

2. Káče rty pořádně natekly – udělal se jí opar. 

3. Kamarád raky chytal v potoce za vsí. 

4. Boby, čočka, hrách a fazole patří mezi luštěniny. 

5. Děda chová ovce, králíky a slepice. 

 

 

Čertí plácek 

romská pohádka 
 

za vsí                                   představoval si                    vrtalo mu hlavou 

u lesa                                   nablízku                               zaplatil jsem 

v červeném kabátě             Belzebub                              kamenný lom 

do země                               rozmáchl se                         bachratý pytlík 

z lomu                                  šklebil se                              zamumlal                                

 

 

1. 

 

   Jeden cikán si vydělal trochu peněz a chtěl si postavit chalupu. Dlouho 

hledal nějaké vhodné místo, ale nic se mu nehodilo. Konečně si vyhledal 

za vsí u lesa místo, kde bylo všechno tak, jak si představoval. Byl to 

obecní pozemek. Cikán šel ke starostovi a ptal se, zač by mu ten kousek 

země u lesa prodal. 

   „Ten,“ povídá starosta, „můžeš mít za babku. Ani kus pořádné trávy 

tam neroste, nikdo to nechce…“ 

   Tak si brzy plácli. 

Cikán byl rád, že dostal pozemek tak lacino, jen mu vrtalo hlavou, jak je 

možné, že nikdo tu půdu nechtěl. Byla, pravda, trochu suchá a kamenitá 

– nablízku byl kamenný lom – ale to byla právě výhoda! Kamení na 

stavbu bylo zadarmo a dřevo z lesa hned vedle. Cikán začal kopat 
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základy. Ale jen párkrát zarazil lopatu do země, najednou – kde se vzal, 

tu se vzal – stojí před ním člověk v červeném kabátě a povídá: 

   „Tady nesmíš kopat, to je náš plácek!“ 

   „Jak to váš ?“ podivil se cikán. „Zaplatil jsem za něj starostovi poctivých 

pár zlatek!“ 

   „Zaplatil, nezaplatil,“ odsekl Červený, „povídám, že tohle místo je naše! 

Do starosty nám nic není – já jsem čert.“ 

   Cikán se na něho líp podívá a vidí – opravdu! Jedna noha kratší a 

druhá naditá v botě – nejspíš kopyto… „Tak ty jsi tedy čert,“ povídá, „no 

dobrá, ale i kdybys byl sám kníže pekel Belzebub – já za tenhle kus 

země zaplatil poctivě vydělané peníze a budu tu stavět!“ 

   „Podívej se, cikáne,“ povídá čert mírně, „my čerti se slézáme tady 

v tom lomu každou sobotu a pak si vždycky trochu zatancujeme 

s čarodějnicemi na tomhle plácku. Nám by to nebylo vhod, kdybys tu 

bydlel, a tebe by to taky rušilo. Víš co, já ti ty peníze, které jsi zaplatil za 

tenhle pozemek, vrátím, a ty si koupíš jiný.“ 

   „Tak pěkné místo za ty peníze už nedostanu,“ odporoval cikán.  

„Přidej něco!“ 

 

 

2. 

 

   „Přidám,“ souhlasil čert. „Kolik chceš za to, že odtud odejdeš a necháš 

nám náš plácek?“ 

   „Plnou čepici zlaťáků,“ odpověděl cikán. 

   „Musí být plná?“ ošíval se čert. „Zdá se mi to trochu moc…“ 

  „Vy čerti máte peněz dost,“ odsekl cikán, „a já jsem chudák. Mně se to 

místo líbí a je moje, protože jsem je řádně zaplatil. Mohu je prodat za 

kolik chci, a když se to někomu nelíbí, nemusí to kupovat…“ Rozmáchl 

se motykou a znovu ji zaryl do země. 

   „Počkej,“ povídá čert rychle, „já ti ty zlaťáky přinesu. Nemám je u sebe, 

skočím si jen tuhle vedle do lomu a hned jsem zpátky. Ty si zatím připrav 

čepici.“ 

   Čert zmizel v lomu a cikán odložil lopatu a rýč, sedl si na zem a čekal. 

Najednou ho napadlo, že je toho pěkného místa i za plnou čepici zlaťáků 

škoda. 
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Vytáhl z kapsy nůž a vyřízl ve dnu čepice díru.  

   Pak popadl lopatu a vyhloubil v zemi 

 dolík – ne moc široký, ale dost hluboký. 

Vršek dolíku přikryl kamením a nechal jen          

malý otvor, na který položil proříznutou               

čepici. 

   Za chvíli se čert vrátil. V ruce nesl 

bachratý pytlík. 

   „Kde máš čepici?“ ptal se. 

   „Tady“ ukázal cikán. 

   Čert začal do čepice sypat obsah pytlíku. 

Zlaťáky zvonily, ale když cikán pohlédl do 

čepice – byla prázdná. 

   „Vždyť v té čepici nic není!“ zvolal. 

„Chceš mě ošidit, čerte? To, holenku, 

ne, takový hlupák nejsem, abych se 

nechal lehce podvést!“ 

 

3. 

   „Opravdu jsem je tam nasypal!“ hájil se čert. Pohlédne do čepice – je 

vskutku prázdná! 

 Kroutil nad tím hlavou. „Jak je tohle možné?“ 

   „Nevím,“ odsekl cikán. „Buď přines pořádné zlaťáky, nebo se rozluč se 

svým místem.“ 

   „Přinesu jiné,“ řekl čert. Obrátil se a zmizel v lomu. 

   Cikán se spokojeně zašklebil. Sedl si na zem, zapálil si dýmku a 

čekal... 

   Tentokrát přinesl čert větší a těžší pytlík. Když ho vyprázdnil do čepice, 

ukázalo se, že je na jejím dně slabá vrstva peněz. 

   „Tomuhle říkáš plná čepice?“ zeptal se cikán posměšně. „To bychom 

se holenku nedohodli! Buď přineseš ještě další zlaťáky, nebo ti to místo 

neprodám.“ 

   „Co je to za čepici?“ bručel čert. „Přece nemůžeš mít tak velkou hlavu, 

abys ji pokryl čepicí, do které se vejdou dva pytlíky zlata?“ 

   „Ono se nezdá,“ šklebil se cikán, „ale má hlava je dost velká – však 

v ní také něco je!“ Usedl na zem a klidně pokuřoval dál. 



135 

 

   Když se čert vrátil z lomu potřetí s ještě větším pytlíkem a vysypal jeho 

obsah do čepice, byla konečně plná. 

   „Tak je to v pořádku,“ pochválil ho cikán. „Můžeš jít, já si jen posbírám 

své věci a půjdu také. Víckrát mě tu neuvidíš.“ 

   „To bych ti také radil,“ bručel čert. „Ale ta tvá čepice mi stejně vrtá 

hlavou! Jak jen se do ní může tolik vejít?“ 

   „To máš tak,“ smál se cikán „větší rozum nepřikryješ menší čepicí, než 

do které se vejde pár pytlů zlata! Ale rozum nekoupíš za žádné peníze! 

Kdo nemá tuhle,“ poklepal si na kapsu, „musí mít aspoň tadyhle!“ – a 

ukázal na čelo. 

   Čert jen něco mrzutě zamumlal a zmizel. Cikán odkryl dolík, vybral 

zlaťáky, naložil je na vozík, přikryl halenou a ujížděl odtud… 

 

                                                 (Zpívající housle, sestavila Marie Voříšková) 

 

 

 

 

1. Co znamená koupit něco „za babku“? 

2. Proč byla čepice stále prázdná, když do ní čert sypal zlaťáky? 

3. Co bys udělal se zlaťáky? Jak myslíš, že vypadají? 

4. Znáš jiné pohádky, ve kterých člověk vyzrál nad čertem? 

5. Přečti znovu průpovídky, které řekl cikán čertovi, když mu čert naplnil čepici 

zlaťáky. Jak jim rozumíš? 
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Jsi pašák, Kryštofe! 

Jan Ryska 

 

v sanatoriu                       neviditelné ruce             říká sípavým hlasem 

 z talířku                           lapá po vzduchu            nepřipouští si 

 ve dveřích                       rozhazovat rukama        nějakou legrácku 

 v koupelně                      instalatérská brašna      ohlásil pohotově 

 

„Nemoc nechodí po horách, ale po lidech,“ říkala určitě babička pana 

spisovatele Rysky a on o tom chtěl pěkně vyprávět i vám. Malý kluk 

Kryštof, zdravý a čilý, najednou onemocní, ale tak jak chtěl dřív všechno 

vidět a poznat a okusit na vlastní kůži, tak se postaví i ke stonání. 

Nefňuká a nebojí se, poctivě se léčí… až se uzdraví. 

Ukázka, kterou vám dáváme k přečtení, je až z druhé poloviny knihy. 

Před vyprávěním o sanatoriu najdete i čtení o klukovském fotbale, o 

hájovně, o hledání pramenité vody atp. 

 

 

Na pokoji č. 5 

 

   V sanatoriu to doopravdy není špatné. Kdyby na Kryštofa nepřicházely 

ty záchvaty, kdy ho neviditelné ruce škrtí a tisknou na prsa tíhu, která ho 

chce zadusit, tak by se mu tady možná docela i líbilo. 

   Na pokoji jich bydlí pět: Franta, Tonda, Jirka, potom Motejzlík a Kryštof 

Zeman. Franta s Tondou jsou bráchové, tedy bratři a jmenují se Čejkové. 

Paní primářka jim říká čejky, jako by byli ptáci. A oni tak vypadají. Leží 

vedle sebe na posteli, a když je ráno vizita, vykukují pod dekou jako ptáci 

z hnízda. Mají kulaté, dohola ostříhané hlavy, tmavé oči a skoro nikdy se 

nesmějí. A jsou to hodní kluci. Jenomže s nikým moc nekamarádí. Oni 

jsou dvojčata a kamarádí se spolu. Dělají všecko spolu a dělají to stejně 

a vždycky oba dva najednou. Když se začne jednomu stýskat, tak se dají 

do pláče oba. 

   Jirka je z Mělníka, jmenuje se Trampota a je moc prima kluk. Vůbec 

nijaké trampoty si tady nepřipouští, to se jenom tak jmenuje. A pořád má 

dobrou náladu. Mívá ještě občas záchvaty jako Kryštof. To se tedy 

nesměje, ale jakmile ho to pustí, hned si vymyslí nějakou legrácku. 
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   Začne rozhazovat rukama, zadrží dech, až trochu promodrá – to on 

dovede – pak lapá po vzduchu a říká sípavým hlasem: 

   ,,Motejzlíku, Vašku, kamaráde. Asi umřu, Motejzlíku. Vem si tady 

z talířku tu moji hrušku.“ 

   Motejzlík je hrozný hamoun a dost velký hlupák, pokaždé na to Jirkovi 

skočí. Když natáhne ruku po hrušce, Trampota ji honem popadne a 

schová si ji pod deku.  

   „Už se mi udělalo lepší, Motejzlíku, asi neumřu. A tak si tu hrušku 

zbaštím sám. Promiň!“ 

 

 

 

   Jednou tohle představení viděl doktor Kovanda. Stál tiše ve dveřích se 

sestrou Sylvou. Když to skončilo, spráskl ruce, kroutil hlavou, podíval se 

na sestru a dal se do smíchu. Pak se zeptal: 

   „Kolik je ti let, Trampoto?“ 

   „Bude mi devět, pane doktore, dvacátého listopadu to tady s Kryštofem 

Zemanem oslavíme.“ 

   „Jenom s Kryštofem?“ 

   „Se všemi, ale Kryštof má narozeniny stejný den.“ 

   „A kolik mu bude?“ 
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   „Prosím, šest, pane doktore,“ ohlásil pohotově Kryštof. Dával vždycky 

na všechno pozor, nikdy jen tak neokouněl a nedíval se do prázdna jako 

Motejzlík. Ten je ze všech na pokoji nejstarší, bylo mu deset. A strašně 

se na ostatní vytahuje. Protože je nejhloupější. Toho strčí rozumem do 

kapsy i Kryštof, i když do školy ještě nechodí, i bratři Čejkové, a to jsou 

prvňáci. 

   Jinak je v sanatoriu dětí spousta, je jich tady přes sto. Ale pro Kryštofa 

jsou nejdůležitější tady ty na pokoji č. 5, protože s těmi bydlí, s těmi je 

neustále pohromadě. Jenom dopoledne bývá na pokoji sám. Ostatní 

kluci mají vyučování. 

   Tady v tom jiném světě, kde teď Kryštof žije, je všecko bílé a čisté. Ale 

vypadá to trochu jako ve skleníku. Člověka tu potěší každá maličkost. 

Třeba když po ránu přijde na oddělení pan Urbánek s instalatérskou 

brašnou. 

   Pro Kryštofa nastane svátek. Připadá si jako doma v Libni, když chodili 

s dědečkem na havárky, když jezdili v tudoru Bedřichovi opravovat 

koupelny a vodovody. 

   Instalaci v celé budově, kde je jejich pokoj č. 5, zná dokonale. Ví kde je 

hlavní uzávěr vody, na kterou stranu je zapotřebí otáčet tím velkým 

černým kolem, aby se voda zastavila, nebo zastavená voda zase začala 

téci do potrubí. Kolikrát už běžel do sklepa zavřít vodu, když pan 

Urbánek spravoval v koupelně sprchu, v ordinaci umyvadlo, na 

inspekčním pokoji sester bojler, nebo u nich v ložnici prasklou vodu. 

   To dalo nejvíc práce a pan Urbánek tenkrát povídal: 

   „Celá stoupačka by potřebovala vyměnit.“ 

   „Už je jako tvaroh, že mám pravdu, pane Urbánek.“ 

   „Máš, Kryštofe. Je vidět, že jsi dostal u dědečka praxi.“ 

 

                                                                                                (Kluk jako jehla) 

 

 

1. Jak se jmenovali chlapci, kteří byli s Kryštofem na pokoji č. 5? 

2. Vyhledej v článku, kde bydlel Jirka a kde Kryštof. 

3. Kdy měl Kryštof a Jirka Trampota narozeniny? 

4. Čím byl pan Urbánek – co v nemocnici dělal? 

5. Když byl Kryštof doma, co dělali s dědečkem? 
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Havárka 

 

hrnula se po schodech           hrozný hamoun             nejmenší děti 

do vedlejšího pavilónu          přestěhujeme děti           údržbář 

na malém oddělení                 pleskání vody                  splachovadlo 

po Vánocích                            doopravdy pomáháš       pacienti               

 

   Ale jednou odjel pan Urbánek do Brna. V ústavu měl službu doktor 

Morávek. Byl to docela mladý doktor, přišel sem nedávno. A ta 

stoupačka praskla. Praskla jako z udělání v noci a praskla na chodbě, 

takže na to dlouho nikdo nepřišel. Voda se hrnula po schodech dolů do 

přízemí, kde mají ložnice nejmenší děti. 

   Byla z toho havárka, jak jinak. Objevil to náhodou Venca Motejzlík, ten 

chodíval v noci na záchod. Motejzlík vzbudil sestru, službu měla noční 

sestra Magda. Noční sestra Magda vzbudila nového doktora Morávka. 

 

Ten přiběhl celý nervózní, to je samozřejmé. 

   „Volali jste údržbáře?“ 

   To bylo první, co řekl. 

   „Volali, údržbář odjel do Brna.“ 

   „A kdo ho zastupuje?“ 

   To už byly na chodbách děti, kluci z pokoje č. 5 tu byli všichni. 

   „Kdo ho zastupuje?“ zeptal se znovu doktor. 

   Sestra Magda nemohla na doktorovu otázku odpovědět. Doktor se 

někam rozběhl, ale udělal jen pár kroků a vrátil se zase k sestře. 

   „Jestli se nám to nepodaří zastavit, vyhlásíme na malém oddělení 

v přízemí poplach. Přestěhujeme děti do vedlejšího pavilónu. Musíme to 

udělat!“ 

   „To je hrozné,“ řekla sestra. „Venku mrzne.“ 

   „Je. Ale tak tu vodu zavřete.“ 

   „Já nevím kde. Jsem tady nová.“ 

   „Já taky. Ale to nás neomlouvá. Copak tu není někdo, kdo umí zavřít 

vodu?“ 

   „Prosím je. Já bych to zavřel.“ Byl to Kryštof. 

   Doktor se podíval na malého chlapce. 

   „Ano, Kryštof to dovede. On pomáhá panu Urbánkovi!“ To byl zase 

Jirka Trampota. 
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   Doktor Morávek vzal Kryštofa za ruku a běželi spolu do sklepa. Za 

chvíli se příval zastavil, pleskání vody na schodech zmlklo. 

   „Jsi pašák, Kryštofe! Zachránil jsi nás před potopou,“ řekl doktor 

Morávek, když vynesl Kryštofa ze sklepa zpátky do prvního patra. 

   „Je to naše hanba, že nám musel pomoci malý kluk.“ 

   Kryštof se chvíli ošíval a přešlapoval. Chodba už byla prázdná. Sestra 

Magda zahnala pacienty do postele. 

   „Proč by to byla hanba?“ zeptal se Kryštof. 

   „Máš pravdu. Proč by to byla hanba. Vždyť děti mohou samy taky něco 

dokázat. To my už jsme takhle navyklí. Že si myslíme, že děti jsou jenom 

děti a že nedokážou nic.“ 

   „No jo. Ale náš děda na mě spoléhá. Když třebas kape kohoutek a na 

klozetě zlobí splachovadlo, on udělá to splachovadlo, a než je hotov, já 

vyměním těsnění. A ještě mu chodím zavírat a otvírat vodu. Protože 

našeho dědu zlobí nohy.“ 

   Doktor Morávek se díval na Kryštofa. Bylo vidět, že ho poslouchá 

pozorně. 

   „Takže ty vašemu dědečkovi doopravdy pomáháš.“ 

   „Ano. Když je to potřeba, ani nejdu hrát fotbal. I když se na mě potom 

třebas dopálí Lojza Fikejs.“ 

   „Ty hraješ fotbal?“ zeptal se doktor. „To ti teď tady asi moc chybí, viď?“ 

Kryštof přisvědčil. 

   „Nic si z toho nedělej. Už máš v papírech předepsanou vycházku. 

Musíš se držet a po vánocích si zahraješ. Kluci proti doktorům. Slyšel 

jsem, že se to tady dělá.“                

                                                                                             (Kluk jako jehla) 

 

 

 

1. Vysvětli zvýrazněné pojmy z přípravného čtení. 

2. Jak se jmenoval mladý doktor a sestra, kteří v době havárky měli službu?  

3. Kde v té době byl údržbář Urbánek? 

4. Co se vlastně přihodilo a kdo havárku objevil? 

5. Kde se nacházel hlavní uzávěr vody? 

6. Komu a jak Kryštof pomáhal? 

7. Pomáháš také dospělým? Vypravuj jak. 
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Štědrý den 

Astrid Lindgrenová 

 

Štědrý den                             nejveselejší                         do kuchyně 

připravovala                           vánoční stromeček             před krbem 

vypěstovala                           plno hyacintů                     na snopečcích 

setřásli ho                              pomeranče                         na Hod Boží   

 

Byl Štědrý den, a to je nejveselejší 

den celého roku. A tohle jsme dělali 

na Štědrý den: 

   Sotva jsme se probudili, utíkali 

jsme dolů do kuchyně. Tam byla 

maminka a připravovala kávu. Pak 

jsme všichni seděli před krbem 

v obývacím pokoji a pili kávu, i když 

my jinak kávu nikdy nedostáváme. 

A stál tam vánoční stromeček a 

strašně pěkně voněl. Sotva jsme 

dopili kávu, začali jsme ho zdobit, 

tatínek, Jonáš, já a Lotta. Maminka 

byla v kuchyni a dělala rybí salát. 

   „V našem domě je tak krásně,“ 

řekl Jonáš.“ „Myslím, že je to nejhezčí dům v celém městě.“ 

   „A taky nejlíp voní,“ dodala Lotta. 

   Maminka vypěstovala plno bílých hyacintů, které nádherně voněly, 

všude bylo plno svíček a vypadalo to docela jinak než jindy a vonělo to 

taky jinak. Já mám ráda, když to o Vánocích všelijak voní… 

   O Štědrém večeru jsme nemuseli jít brzy spát, šli jsme, až když jsme 

sami chtěli. Louskali jsme před krbem oříšky a jedli pomeranče a 

tancovali kolem stromečku a všechno bylo nádherné. A den na to, na 

Hod Boží, jsme šli na jitřní. Na snopečcích klasů pro ptáčky leželo plno 

sněhu, ale my jsme ho setřásli, aby mohli vrabci zobat, a pak jsme šli na 

jitřní. A svítily hvězdy, a proto mám hvězdy nejradši, i když slunce a 

měsíc jsou taky prima. Když svítí hvězdy na Rošťáckou uličku, je ta ulice 

tak zvláštní! Skoro ve všech domech svítily svíčky, vypadalo to krásně a 
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zároveň zvláštně. Daleko, daleko odtud, docela až nad střechou radnice 

byla hvězda a byla to ta největší hvězda, kterou jsem kdy viděla. 

   „To je jistě vánoční hvězda!“ řekla Lotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       (Lotta z Rošťácké uličky) 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Co dělaly děti, když se na Štědrý den probudily? 

3. Co jim maminka připravovala na snídani? 

4. Jak se jmenuje květina, kterou maminka na Vánoce vypěstovala? 

5. Kdo zdobil vánoční stromeček? 

6. Jak se jmenuje ulice, ve které děti bydlí? 

7. Namaluj dárek, který by sis přál k Vánocům. 
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Bob a Bobek na horách 

Vladimír Jiránek, Jaroslav Pacovský, Jiří Šebánek 

 

 

v teplíčku                           pod půlmetrovou závějí           špehýrka 

u lanovky                           vyšplhali se ven                       vyskytuje se 

do Krkonoš                        svrhl lavinu                               přepadl 

na francouzké turisty        fotoaparát                                 dalekohledem 

s nasazením života           vystopovaly                              expedice 

ke kolenům                        dvoumetrový chlupáč              neobtěžoval 

v Poděbradech                 mohutnými kroky                      Himálaje 

 

1. 

 

   Jednoho rána se probudil Bob s Bobkem 

nejen v klobouku, ale  

dokonce i pod peřinou. Leželi hezky 

v teplíčku pod půlmetrovou závějí. Když se 

vyšplhali ven, nestačili se divit. Všude bylo 

bílo. 

   „Bobe, co budeme dělat?“ 

   „Co bychom dělali. To, co každý. 

Pojedeme na hory.“ 

   „Ale kde vezmeme peníze?“ 

   „No přece taky na horách!  

Budeme pracovat u lanovky, odklízet sníh, uklízet v hotelu, jej, tam 

je práce!“ 

   „Hlavně si vezmeme lyže,“ řekl Bobek. 

   „Když jsem Bob, tak budu bobovat.“ 

A tak si vzal Bobek lyže a Bob boby a vyrazili rovnou do Krkonoš, do 

Špindlerova mlýna. 

      „Uvidíš, Bobku, co tam bude lidí! Hlava na hlavě!“ sliboval Bobek. Ale 

když přijeli, městečko bylo vylidněné. Nikde ani človíčka. Zabušili na 

dveře hotelu a slyšeli, jak opatrně klapla špehýrka. Vrátný se díval 

opatrně jedním okem ven a pak jim rychle pootevřel dveře. 
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   „Pojďte honem dovnitř!“ zavolal a rychle zabouchl. „Nebo s vámi bude 

zle. Ve Špindlu se toulá sněžný muž Jeti a běda, kdo se mu octne 

v cestě. Lidi se bojí vystrčit nos z hotelu.“ 

   „Ale prosím,“ namítl nesměle Bob. „Sněžný muž se přece vyskytuje 

v Himálaji. A to kdoví jestli!“ 

   „To si myslel každý a zatím… včera přepadl skupinu běžců od Lesní 

boudy, tuhle svrhl lavinu na francouzské turisty. Slyšíte, už se zase 

zlobí!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

   V horách se ozvalo mohutné zadunění. To zadupal sněžný muž na 

Sněžných jámách tak silně, že utrhl lavinu. A turisté hned z okna 

sledovali dalekohledem, jak stojí na Vysokém Kole a slyšeli, jak volá: 

   „Já vám ukážu, kdo je na horách pánem!!“ A volal tak hlasitě, že ještě 

celou čtvrthodinu se nesla údolím ozvěna: „…áááánem… áánem… 

ánem…“ 

   „Jen se na něj podívejte,“ řekl vrátný králíkům. 

   „Jeden fotograf ho zkusil s nasazením vlastního života a fotoaparátu 

vyfotografovat.“ 

   Na snímku byl vidět dvoumetrový chlupáč s rukama ke kolenům a 

hrozivě vypoulenýma očima. 
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   Kdo si prohlédl fotku pořádně, viděl i jeho čtyřicet sedm vyceněných 

zubů – klofáků. 

Tak zblízka se k němu odvážný fotograf dostal. 

   Sněžný muž kráčel po horách mohutnými 

kroky, a když běžel, duněla pod ním země, tak 

 že až v Jičíně a Poděbradech zaznamenávaly 

seismografy chvění půdy jako při zemětřesení. 

   A všude kolem Špindlerova Mlýna a na hřebenech 

bylo plno jeho stop, kvůli kterým se dříve vydávaly 

vědecké expedice do dalekého Himálaje, aby podivného 

tvora vystopovaly. A teď byl tady. 

   „To je hrůza, co!“ pokračoval vrátný. „Však také 

hoteliér vypsal odměnu pro toho, kdo sněžného muže 

zažene, aby neobtěžoval hosty.“ 

   „A jakou, prosím?“ zeptal se nesměle Bob. 

   „Snad byste vy dva… no dovolte, abych se zasmál. 

Ale kdyby se vám to povedlo, můžete být v našem 

hotelu zdarma až do jara. Vy dva spíš vysvobodíte v nějaké pohádce 

princeznu z moci zlého draka, než abyste zahnali opravdického Jetiho!“ 

   „Bobku, zkusíme to?“ 

   „Ale jak, Bobe?“ 

 

 

3. 

 

   „ Podívej na nás dva. Proč myslíš, že jsme tak hodní? No protože jsme 

dva a vůbec se nám nestýská. Kdybys byl sám, tak by z tebe byl taky 

pěkný mrzout a vztekloun!“ 

   „No to je pravda.“ 

   „Tak vidíš, kdyby měl sněžný muž třeba ženu, tak by dal pokoj. My mu 

ji opatříme a uvidíme.“ 

   „Ale jak? Kde vzít ženu a nekrást?“ 

   „Uděláme ji ze sněhu. Je to sněžný muž, ať má sněžnou ženu!“ 

   Tak řekl Bob a oba králíci vyšli z hotelu. Vrátný se s nimi rozloučil, jako 

by je viděl naposled. A hoteliér jim dal k ochraně ohromného bernardýna 

Brita. 



146 

 

   „Moc nám pomůžete,“ řekl jim na rozloučenou. „A budete - li v nouzi, 

Brit se o vás postará. Je to dobrý tahoun, záchranář, a v horách se 

vyzná jako doma.“ A ještě jim pro něho přidal věnec buřtů. 

                                                                               (z knihy Bob a Bobek) 

 

1. Vyprávěj příběh Boba a Bobka po jednotlivých kapitolách. 

2. Co je to vědecká expedice? 

3. Zkus vymyslet dokončení příběhu. 

4. Nakresli, jak si představuješ sněžného muže. 

5. Přečti popis sněžného muže a srovnej ho se svými obrázky. 

 

 

 

 

Úkol pro dvojice: 

 

 

Sestavte pohádkové dvojice tak, jak k sobě 

patří, a zapište je. 

 

Maxipes Fík      Jeníček 

Vochomůrka      Štaflík 

Čert        pták Ohnivák 

Spejbl       Ája 

Manka       Křemílek 

Špagetka                                      Káča 

Liška Ryška                                                  Rumcajs 

Mařenka                                                        Hurvínek 
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Překvapení 

Éva Janikovszká 

 

 

do nejspodnější zásuvky                     padesát dva forintů 

ve Zverexu                                           nejkrásnější dárek 

od zavařeniny                                       pan důchodce 

s šišatou hlavou                                    jenom brumlal 

 

 

   Až do loňska jsem vánoční dárek rodičům 

vyráběl vždycky sám. Marně mi říkali, že to je 

skvělé a že mají z dárku radost. Stejně jsem 

viděl, že můj výrobek strčili nakonec do skříně. 

A to až do té nejspodnější zásuvky, kam 

maminka ukládá stuhy, staré rukavice a brýle. 

   Letos jsem měl padesát dva forintů, a proto 

jsem chtěl koupit takový dárek, který by nestrčili 

do skříně, až do té nejspodnější zásuvky, a 

z kterého by měli radost všichni, i já. 

   V novinách se každý den psalo, který dárek je nejkrásnější a čím se 

způsobí největší radost, ale nikdy to nestálo jenom padesát dva forintů. 

   Byla už zlatá neděle, když mi Erika ukázala jejich křečka a já hned 

věděl, že bych z něho měl velkou radost, ale těmi ostatními jsem si nebyl 

tak jistý. 

   Proto jsem doma vyprávěl, že Erika má křečka, který není na baterky, 

ani se nezapojuje do sítě, a přece běhá. A naši řekli, že křeček je prima 

zvíře, a navíc nezabere moc místa. 

   Druhý den jsem jednoho koupil za padesátku ve Zverexu, ale nechtěl 

jsem si ho hned odnést domů. Proto jsem poprosil pana důchodce u nás 

v přízemí, aby mi křečka do Vánoc schoval. 

   Pan důchodce ho opravdu strčil do sklenice od zavařeniny, kde už měl 

jednoho křečka schovaného na zimu, ale ten nebyl takový jako můj, měl 

troch šišatou hlavu. 

   Když jsem o Vánocích šel pro křečka, byl ve sklenici už jenom ten se 

šišatou hlavou. Marně jsem se ptal pana důchodce, kde je ten můj. 

Jenom brumlal, že tu byli dva, a teď je tu jenom jeden. 
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   Nakonec jsem svého křečka našel, ale až na Štědrý večer pod 

stromečkem. Bylo to překvapení od našich k Vánocům. Oni zase dostali 

ode mne toho s šišatou hlavou, kterého koupili pro mě. 

                                                                                 (Z Čítanky pro 3. ročník ZŠ) 

 

 

1. Umíš vysvětlit zvýrazněná sousloví z přípravného čtení? 

2. Kam maminka schovávala dárky, které chlapec vyrobil rodičům k Vánocům? 

3. Kolik forintů měl chlapec našetřeno a co za ně nakonec koupil? 

4. Jak přišel na nápad koupit křečka? 

5. Kde svůj dárek schoval před rodiči? 

6. Jak se znovu shledal se svým křečkem? 

7. Věděl bys, čím se takový křeček živí? 

8. Máš doma také nějaké zvířátko, a jak se o něj staráš? 

9. Nakresli tvoje nejoblíbenější zvířátko. 
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O hasicím přístroji 

Zdeněk Svěrák 

 

 

polodrahokam                           hasičák                      hasicí přístroj 

žebřiňák                                    seriál                          pohádková míza 

Budižkničemu                           zaštěrchalo                zavrněla Micka 

přišlápnutou packu                   napoprvé                   ssspecialisssta 

 

 

 

Tatínek Šíma měl své děti rád, ale vyprávět jim pohádky před spaním se 

mu prostě nedařilo. Maminka vítězila na celé čáře. A tak se zmučený 

otec rozjel do pohádkového Českého ráje, aby tam na proslulém vrchu 

Kozákov našel kouzelný polodrahokam. Jestli se mu pak povídání dařilo, 

posuďte sami. 

 

   Petruška a Petřík voní mýdlem, 

mají pruhovaná pyžamka a čekají. 

Tatínek vchází do pokoje. Má trému. 

Jestlipak to svede? 

   „Bude pohádka z hlavy?“ ptá se 

Petřík. 

   „Bude,“ odpoví pevně tatínek. 

   „O čem?“ 

   „O čem chceš.“ 

   Petřík zapřemýšlí a potom řekne: 

   „O hasicím přístroji.“ 

   Tatínka Šímu obešla hrůza. O 

hasicím přístroji! Kdo to jakživ 

slyšel? Je to rošťák. Chce mě 

nachytat. 

   „To ne,“ přichází mu na pomoc Petruška. „Copak jde vymyslet pohádka 

o hasicím přístroji?“ 

   Tatínek ji však pokynem ruky zarazí a řekne: 

   „Všechno jde.“ 
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   A v kapse stiskne polodrahokam z vrchu Kozákova. Zhluboka se 

nadechne: 

   „Byla jednou vesnička, v té vesničce stavení a u toho stavení stodola. 

U stodoly měl boudu pes Brok. Také tam žila kočička. Jmenovala se 

Micka a protahovala se do stodoly dírou pod vraty.“ 

   „Kde je hasičák?“ chce vědět Petřík. 

   „Visí nad psí boudou a nevyrušuj!“ usadí ho tatínek. 

   (Jen aby mi ten kluk nepřetrhl nit. Zatím ten kámen znamenitě 

účinkuje.) 

   „Pes Brok a kočka Micka se přes den naoko neměli rádi. Brok na 

Micku štěkal a ona na něj prskala, aby si lidé neřekli, že je to divný pes a 

divná kočka, ale v noci, když vesnice spala, si přátelsky povídali. 

   ,Když tak přemýšlím o světě,‘ řekla jedné noci Micka,  ,tak mi vychází, 

že by se bez nás to hospodářství neobešlo. Co já už jsem pochytala ve 

stodole myší! Dělám si o tom záznamy drápkem do trámu. Víš, kolik je 

tam čárek? 

   ,Devět,‘ hádal Brok. 

   ,Cha!‘ zasmála se Micka. ,Dvě stě devadesát devět! Umíš si to, Broku, 

představit, jakou škodu by napáchalo dvě stě devadesát devět myší?‘ 

   ,Strašnou škodu,‘ řekl Brok. ,Já také přemýšlím o světě. A říkám si, 

nebýt mě, už by byla stodola prázdná. Vzpomínáš na zloděje Funglíka, 

jak si přijel pro snopy s celým žebřiňákem, když byl náš hospodář na 

taneční zábavě?‘ 

   ,Jak bych nevzpomínala! Zavrněla Micka. 

   ,Ale na to jsi už jistě zapomněla, že jsem se tenkrát hroznou silou utrhl 

ze řetězu a skočil mu po nohavici.‘ 

   ,Ale nezapomněla, Broku, vždyť si tou nohavicí hospodář dodnes leští 

boty.‘ 

   „To není o hasicím přístroji!“ vpadl do nejlepšího vyprávění Petřík. 

   „Je to o hasicím přístroji!“ okřikl ho tatínek, ale vzápětí se uklidnil, 

poněvadž cítil, jak mu z pravé kapsy krásně stoupá vzhůru k hlavě 

pohádková míza. A tak úplně klidně pokračoval: 

   ,Oba jsme, Broku, nezbytní,‘ řekla Micka, a nebýt nás, nevím, nevím, 

jak by ten svět vypadal. Ale kdo je docela zbytečný a jenom tu zabírá 

místo, to je tenhle hasicí přístroj.‘ 

   Bylo slyšet, jak si Petřík oddychl. 
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   ,To je pravda. Visí tady už léta, a nepamatuju, že by byl někdy 

k něčemu užitečný,‘ řekl Brok. 

   ,Na prsou má kreslený seriál o tom, jak dovede hasit, ale kdo ví, jestli 

v něm vůbec něco je. Třeba je už dávno vyschlý,‘ přizvukovala Micka. 

   To už hasicí přístroj nemohl vydržet. 

   ,Kamarádi,‘ řekl, nejsem vyschlý. Jsem stále připraven k boji s ohněm. 

Buďte rádi, že mě máte. Když jsem na stráži, nemusíte se bát požáru.‘ 

   Ale Brok s Mickou nevěřili. Smluvili se, že budou hasicímu přístroji říkat 

Budižkničemu, a každou noc ho takhle zlobili. 

   Plynuly týdny a měsíce, Micce se narodila koťata, Brok dostal novou 

boudu, a nešťastný hasicí přístroj jen tiše rezavěl.“ 

   „Tati, ať hoří!“ zaprosil Petřík. 

   Ale tatínek se nedal vyrušit: 

   „Jednoho dne, bylo to po žních, šel po dvoře hospodářův synek 

Honzík. Při každém kroku mu něco v kapse tiše zaštěrchalo. Byly to 

zápalky neboli sirky. Honzík věděl, že si s nimi nesmí hrát, a proto se 

ukryl do stodoly. Tam si na mlatě připravil malou hromádku slámy – a 

škrt! Hned napoprvé mu sirka zazářila jasným plaménkem. Honzík ho 

přiblížil k hromádce a radoval se, jaký mu roste pěkný ohníček. 

   V té chvíli Brok zavětřil. Ucítil kouř. Že byl ale na řetězu, nemohl se 

podívat, co se to ve stodole děje. A tak zaštěkal na Micku. Než se kočka 

přiloudala z kuchyně, valil se ze vrat stodoly chuchvalec dýmu. 

   Honzík dupal po mlatě, jak mohl, ale plamínky mu pod nohama 

uskakovaly a hladově polykaly další a další stébla. Dostaly dokonce i 

chuť na pořádné snopy. 

   ,Vždyť tam jsou moje koťátka! ´zavolala Micka a hnala se do stodoly, 

aby je v zubech za kožíšek vynosila ven. Jenomže uvnitř už bylo tolik 

kouře, že Micka – a ta vidí dobře i ve tmě – neviděla na krok. 

  Brok se z plných plic rozštěkal.  

  ,Huf, haf, huf! Huf, haf, huf! ´ 

   ,Táto, jdi se podívat, co ten pes blázní, ´řekla Honzíkova maminka. 

   Hospodář vyhlédl na dvůr a v první chvíli myslel, že má zlý sen. Pak 

vykřikl Hoří! A ještě ho nikdo neviděl tak rychle utíkat. Skočil po hasicím 

přístroji, šlápl při tom Brokovi na packu, ve dveřích stodoly se srazil 

s Honzíkem, stačil mu v té rychlosti vlepit pohlavek, až to plesklo, a pak 

uhodil hasicím přístrojem o zem; to se musí, aby začal hasit. 

   Přál bych vám, děti, vidět, jak se Budižkničemu předvedl. 
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   ,Pussťte mě na to, jssem ssspecialisssta!´zasyčel a pak statečně a vší 

silou kosil plameny hlava nehlava. 

   Za chvíli bylo po ohni. 

   ,Ještě že tě mám,´vydechl hospodář a poplácal spolehlivého 

Budižkničemu po červených zádech. 

   ,Ještě že ho máme,´řekla Micka koťatům. ,Kdo ví, jak by to s vámi 

dopadlo.´ 

   ,Ještě že ho máme,´řekl také Brok a olizoval si přišlápnutou packu. 

,Možná že by shořela nejen stodola, ale i moje nová bouda.´ 

   Jen hasicí přístroj neříkal nic. Kdo má za sebou takovou práci jako on, 

ten mluvit nemusí. Hospodář ho zavěsil na stěnu a on se tiše červenal, 

jak byl zvyklý. Byl úplně vyčerpaný. Ale všechno slyšel. A radoval se, že 

ho mají všichni rádi. A těšil se, že dostane novou náplň a bude třeba celé 

roky trpělivě čekat na stráži.“ 

 

 

   Tatínek skončil. Pravou dlaň měl od pohádkového kamene celou 

otlačenou. 

 

                                                                                              (Tatínku, ta se ti povedla) 

 

 

 

 

1. Jak se jmenovaly děti z příběhu, který jsi dočetl? 

2. Odkud měl tatínek polodrahokam, který mu pomáhal při vyprávění? 

3. Jaká zvířátka v příběhu o hasicím přístroji vystupují a jak se jmenují? 

4. Vyhledej v textu, kolik myší Micka chytila. 

5. Jaké zásluhy měl pes Brok? 

6. Jak pes Brok a kočka Micka zlobili hasicí přístroj? 

7. Co se stalo jednoho dne po žních? 

8. Kde měla kočka Micka svá koťátka? 

9. Kdo hospodáře vzbudil? 

10. Jak bys ses zachoval ty, kdybys zahlédl, že někde hoří? Znáš telefonní číslo 

hasičů? 
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O Červené Karkulce 
 

 

v chaloupce                    rozstonala se                            dobroty 

za lesem                         usmyslil si                                 spolkl 

na posilněnou                 lehl si                                        natrhala 

k potoku                          zablýskal očima                        zabušil 

 

 

 

   Byla jedna holčička a ta 

nosila červený čepeček. 

Všichni jí proto říkali 

Červená Karkulka. Jednou 

se její babička, co bydlela 

v chaloupce za lesem, 

rozstonala. Karkulka se 

rozhodla, že ji navštíví. Dala 

do košíčku nějaké dobroty a 

vydala se na cestu. 

   Když procházela lesem, 

kde se vzal, tu se vzal – vlk. 

„Kam jdeš, Karkulko?“ „Jdu k babičce, je nemocná. Nesu jí bábovku a 

víno na posilněnou.“ „A kde bydlí tvá babička?“ ptal se vlk dále. „V 

chaloupce za lesem“, řekla Karkulka. Zlý vlk si usmyslil, že by mohl 

babičku i Karkulku sníst. „Podívej se, Karkulko, co je tu pěkných fialek. 

Natrhej je babičce. Bude mít jistě velkou radost.“ Karkulka vlka poslechla 

a dala se do trhání fialek. 

   Vlk zablýskal očima a uháněl k chaloupce. Zabušil na dveře. „Kdo je?“, 

ptala se babička. Vlk odpověděl tenkým hláskem: „Já jsem to, Karkulka.“ 

Babička otevřela. Vlk skočil do světnice, udělal chlamst a babičku spolkl. 

Pak si lehl místo ní do postele. 

   Karkulka mezitím natrhala fialky a pospíchala za babičkou. Když přišla 

do chaloupky a přistoupila k posteli, velice se podivila, jak divně babička 

vypadá. „Babičko, jaké to máš velké uši?“ „To proto, abych tě lépe 

slyšela.“ „A proč máš tak velké oči?“ „Inu, abych tě lépe viděla.“ „A jaké 

to máš velké zuby?“ „To abych tě mohla lépe sníst.“ A jak to vlk řekl, 

vyskočil a Karkulku naráz spolkl. Pak se svalil na zem a usnul. 
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Za chvíli šel kolem pan myslivec. Viděl otevřenou chaloupku a slyšel 

chrápání. Vešel dovnitř a hned poznal, co se stalo. Rozpáral vlkovi 

břicho a hle, vyskočila z něj Karkulka a za ní babička. Obě živy a zdrávy. 

Vlkovi pak naplnili břicho kamením, zašili a čekali, co se bude dít. 

   Když se vlk probudil, dostal velikou žízeň. Nacpané břicho ho tížilo, 

sotva se dovlekl k potoku. Jakmile se nahnul, žbluňk do vody a utopil se. 

Karkulka s babičkou potom panu myslivci pěkně poděkovaly, že je 

zachránil a byly rády, že to s nimi tak dobře dopadlo. 

 

                                                                                                    (Pohádky) 

 

 

1. Vyprávěj pohádku. 

2. Jak se chováme v lese? 

3. Nakresli k pohádce obrázek. 
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Pohádkové hádanky   

Hádejte pohádkové bytosti nebo předměty. 
 

Červená čepička, 

čiperná holčička, 

přešla kus lesíčka.   

Dobroty v košíčku,   

trhala kytičku 

pro svoji babičku.             

Tu však vlk sežral             

na stáří nedbal. 

Myslivec přišel, 

chrápat ho slyšel. 

Do břicha kámen, 

žízeň a ámen. 

 

 

Šel tatínek do lesa, 

že tam kluka vytesá. 

 

Vyřezal mu tělo, hlavu, 

ještě trochu spravit bradu.   

 

Tohle zvláštní děcko 

slupne skoro všecko. 

 

 

V pohádkách se dějí divy, 

jeden hrnek byl jak živý. 

Máte – li hlad milí braši, 

uvaří vám chutnou kaši.      

Přineste si lžíci, 

stačí mu jen říci. 

 

 

 

 



156 

 

O Smolíčkovi 

Božena Němcová 

 

Smolíček pacholíček                    přikazoval             na pastvu 

líbezné hlásky                               pootevřel              na jeskyňky 

bělounké prstíčky                          pásl se                 v sedničce 

samými lahůdkami                        utíkajíce               v hrozné úzkosti 

zlatoparohatý jelen                       octnuly se            do korýtka                                     

 

   Smolíček byl malý pacholíček a byl u jednoho jelena, který měl zlaté 

parohy. Jelen chodíval na pastvu, a vždycky když odcházel, přikazoval 

Smolíčkovi, aby zavřel a nikoho nepouštěl. Smolíček vždy měl zavříno a 

dlouho nikdo na dveře neklepal. Jednoho dne, ale kdosi na dveře 

zaklepal, a když se Smolíček ptal, kdo to, ozvaly se zvenčí líbezné 

hlásky: 

 

    „Smolíčku, pacholíčku, 

            otevři nám svou sedničku, 

                                         jen dva prstíčky tam strčíme, 

                                         jen co se ohřejeme, 

                                         hned zas půjdeme.“ 

 

   Smolíček otevřít nechtěl; hlásky venku ještě líbezněji prosily. Smolíček 

byl by jim rád otevřel, ale bál se jelena. Že jim neotevře, ne a ne, a 

neotevřel. Když přišel jelen, povídal mu Smolíček, že někdo klepal na 

dveře, že líbezné hlásky prosily, aby jim otevřel; on však neotevřel. 

„Dobře jsi udělal, Smolíčku, žes neotevřel, to byly jeskyňky. Kdybys byl 

otevřel, byly by tě odnesly.“ Smolíček byl rád. Druhý den šel zase jelen 

na pastvu a Smolíček zavřel. Tu zanedlouho ozvou se přede dveřmi 

ještě líbeznější hlásky než před tím dnem: 

 

   „Smolíčku, pacholíčku, 

                                        otevři nám svou sedničku, 

                                        jen dva prstíčky tam strčíme, 

                                        jen co se ohřejeme, 

                                        hned zase půjdeme.“ 
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   Smolíček, že neotevře, ač by rád byl otevřel a na jeskyňky se podíval. 

Tu začaly jeskyňky přede dveřmi zimou se třást a plakat, až to bylo 

Smolíčkovi líto. I pootevřel jim malilinko dvířka, co by tam mohly dva 

prstíčky strčit. I děkovaly mu jeskyňky a hned strčily mezi dveře dva 

bělounké prstíčky, pak celou ruku a už byly v sedničce, Smolíčka chytily 

a pryč s ním utíkaly. Tu se pustil Smolíček do volání: 

 

                                           „Za doly, za hory, 

                                            mé zlaté parohy, 

                                            kde se pasou! 

                                            Smolíčka 

                                            pacholíčka 

                                            jeskyňky nesou.“ 

 

   Jelen se nedaleko pásl, a jak slyšel Smolíčkův hlas, přiběhl a 

jeskyňkám ho vzal. Doma dostal prý Smolíček výlupek na pamětnou, aby 

podruhé nikomu neotvíral. Smolíček si umínil, že neotevře, i kdyby 

jeskyňky ještě líbezněji prosily. Kolik dní nepřišel nikdo, až zase jednoho 

dne ozvaly se přede dveřmi hlásky: 

 

                                           „Smolíčku, pacholíčku, 

                                            otevři nám svou sedničku, 

                                            jen dva prstíčky tam strčíme, 

                                            jen co se ohřejeme, 

                                            hned zase půjdeme.“ 

 

   Smolíček ale jako by je neslyšel, až když tuze zimou se třásly a tolik 

prosily, aby je trošinku jen ohřát nechal, povídal, že jim proto neotevře, 

že by ho zase odnesly. „Ne, my tě neodnesem, a kdyby, nemáš se čeho 

bát, u nás by ses měl lépe než zde, všeho bys měl hojnost a my bychom 

si s tebou ustavičně hrály.“ 

   Smolíček dal se zase umluvit a pootevřel, ale jeskyňky mžikem octnuly 

se v sedničce, Smolíčka chytily, a pryč s ním utíkajíce, hrozily mu, že ho 

zabijou. 
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 Smolíček volal zase: 

                                             „Za doly, za hory, 

                                              mé zlaté parohy, 

                                              kde se pasou! 

                                              Smolíčka 

                                              pacholíčka 

                                              jeskyňky nesou.“ 

 

   Ale tenkráte bylo darmo, jelen se pásl daleko, neslyšel ho, a jeskyňky 

ho donesly až domů. Ubohý Smolíček měl se dobře – to je pravda, 

samými lahůdkami ho krmily, ale jen proto, aby ztloustnul, a pak chtěly si 

ho zabít. Zavřely ho a žádná si s ním nehrála. Když už mnoho dní u nich 

byl a mnoho dobrot a lahůdek snědl, přišly jeskyňky k němu, a že aby jim 

ukázal malíček; když jim malíček ukázal, řízly do něho, jestli by dost 

tlustý byl. Zdál se jim dost tlustý; vzaly ho tedy, svlékly ho, položily do 

korýtka a nesly do pece. Smolíček byl v hrozné úzkosti, prosil je, aby se 

slitovaly, ale ony nic – i pustil se milý Smolíček do pláče a volání: 

 

                                             „Za doly, za hory, 

                                              mé zlaté parohy, 

                                              kde se pasou! 

                                              Smolíčka 

                                              pacholíčka 

                                              jeskyňky pryč nesou!“ 

 

   Tu se ozvou rychlé skoky, jelen zlatoparohatý přiběhne, Smolíčka 

pacholíčka nabere na parohy a pryč s ním uhání domů. Doma ale 

Smolíček dostal co proto, a plakal a slíbil, že už bude vždycky 

poslouchat a že nikdy více jeskyňkám neotevře, a taky neotevřel. 

                                                                                                   (B. Němcová Pohádky) 

 

 

1. Najdi a přečti, jak jeskyňky přemlouvaly Smolíčka, aby jim otevřel. 

2. Přečti, jak volal Smolíček o pomoc na jelena. 

3. Pohádku vyprávěj. 
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