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Po prázdninách 

Ladislav Stehlík 

 

 

Vyběhaní, vykoupaní, 

vracíme se z luk a strání. 

 

U vody nám dobře bylo,               

sluníčko nás opálilo. 

 

Sbírali jsme hříbky v lese, 

ve škole teď scházíme se. 

 

Čilí, zdraví, osvěžení, 

s chutí zase do učení! 

                                                                                     (ze starší čítanky) 

 

 

Abeceda 

Jiří Žáček 

 

 

Abeceda, to nic není –                         Z písmenek se složí věta 

kdo by se jí kluci bál?                           z vět se složí celý svět. 

Já vás vezmu do učení:                      Ten, kdo umí abecedu, 

á, bé, cé, dé a tak dál.                          bude všemu rozumět. 

 

                                                           (z časopisu Méďa Pusík) 

 

 

 

 

 



 9 

Jak se může přijít pozdě do školy 

Jan Noha 

 

linoleum                      u Fulínů                            rozprostírala se 

hráškově zeleně         na zatopeném ostrově      nasliněným kapesníkem 

punčocháče                z druhého patra                natahoval se 

   

 

To se může. A proč? To je 

různé. Obyčejně se zaspí. Nebo jdou 

pozdě hodiny. Nebo se hledá sešit. 

Anebo se natírá linoleum. 

   Cože? No, natírá se linoleum. To 

se stalo tuhle u Fulínů. Tatínek Fulín 

si ráno přivstal a natřel linoleum 

v předsíni. Hráškově zeleně. 

   Pak všichni zasedli k snídani – 

tatínek, maminka a Pepík. A 

maminka pořád říkala: „Jestli to včas neuschne, tak jsme v loji.“ 

   A tatínek říkal: 

   „To je bezva, takovou barvu jsem si vždycky přál.“ 

   A maminka zase: 

   „Jestli to včas neuschne, tak jsme – no úplně v loji.“ 

   A neuschlo to. Mělo to uschnout podle návodu na plechovce za půl 

hodiny, ale už to bylo tři čtvrtě hodiny a potom tři čtvrtě hodiny a pět 

minut – a pořád to lepilo. 

   Fulínovi stáli v kuchyni jako na zatopeném ostrově a dívali se smutně 

ke dveřím na chodbu. Před nimi se rozprostírala hráškově zelená 

předsíň. A leskla se: Jen si zkuste šlápnout! Přilepíte se jako vosy na 

med. 

   Tatínek si každou chvíli klekl na práh, natahoval se nad čerstvý nátěr a 

dotýkal se ho prstem: 

   „Už to bude!“ 

   „Ještě to chce chvilku.“ 

   „Teď už to bude!“ 

   „Jenom chvilinku strpení.“ 
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   Pepík to šel vždycky zkusit nohou a pokaždé se přilepil. Už měl 

hráškově zelené punčocháče a dělal v kuchyni hráškově zelené stopy. 

Hráškově zelená barva se objevila i na zdi, na poličce, na kalendáři.  

A dokonce na telefonu, když maminka chtěla zavolat hasiče, aby 

přistavili žebřík a vyndali je oknem z druhého patra na ulici. Ale pak 

nezavolala a řekla, že si zoufá, a přinesla Pepíkovi čisté punčocháče a 

začala mu nasliněným kapesníkem drbat nos. 

   „To jsou mi nápady,“ říkala při tom, „natřít předsíň ráno, když musíme 

do práce a kluk do školy.“ 

   A tatínek řekl: „Pamatuj si, Pepíku, že natřít předsíň zrovna ráno je 

správné. Protože než přijdeme domů, tak byt pěkně vyvětrá. V barvě je 

aceton.“ 

   A šel otevřít okno. 

   A maminka šla psát Pepíkovi omluvenku: 

   „Vážená paní učitelko! Omluvte, prosím, žáka Fulína Josefa, protože 

jsme natírali linoleum.“ 

   „No – je to suché,“ řekl tatínek. „A to bylo nějakých řečí!“ 

   A maminka už neřekla nic. 

   A Pepík šel do školy. 

   Všichni se divili, že jde pozdě, protože byl vždycky pořádný žák. 

   „Copak se stalo, Fulíne?“ zeptala se paní učitelka. 

   Žák Fulín otevřel tašku a vylovil z ní obálku. 

Paní učitelka si přečetla omluvenku a trochu se 

usmála. Pak kývla na Josefa, aby šel blíž, 

podívala se mu na nos a potichu se zeptala: 

   „Zeleně?“ 

   „Ano, prosím,“ vydechl Josef, „hráškově.“ 

   Šel si sednout do druhé lavice, kde bylo jeho 

místo. Připadalo mu to jako kouzlo. Jak to mohla 

paní učitelka poznat? Copak vidí až k nim do 

předsíně? 

                                                       (z knihy Povídali, že mu hráli) 

1. Co je to linoleum? 

2. Proč ho tatínek natíral ráno? 

3. Kde všude měli Fulínovi barvu, kterou tatínek natíral? 

4. Jak poznala paní učitelka, jakou barvou natíral tatínek linoleum? 

5. Proč se musí v místnosti po natírání barvou větrat. 
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Pipi jde do školy 

Astrid Lindgrenová 

  

s učebnicemi                 hřebelcovala koně                rannímu tělocviku 

v podpaží                      toužebně se ohlíželi                třiačtyřicet 

na kuchyňský stůl          nedovedeš si představit         zbláznila se 

k nábosilce                    splašil se kůň                          spravedlnost 

 

1. 

 

   Tomy a Anika chodili samozřejmě do školy. Každý den v osm ráno 

vyrazili z domova ruku v ruce a s učebnicemi v podpaží. 

   V tu dobu většinou Pipi hřebelcovala koně nebo pomáhala Panu 

Nilsonovi s oblékáním. Anebo se právě věnovala rannímu tělocviku, 

který spočíval v tom, že se postavila rovně jako svíčka a udělala 

třiačtyřicet kotrmelců ve vzduchu. 

   Potom si sedla na kuchyňský stůl a v klidu si vypila velký hrnek kávy  

a snědla veliký krajíc chleba s máslem a sýrem. 

   Cestou do školy se Tomy a Anika vždycky toužebně ohlíželi na vilu 

Vilekulu. Nejraději by si byli šli hrát k Pipi. Škoda, že Pipi nechodí s nimi! 

   „To bychom chodili ze školy spolu a cestou bychom si hráli,“ říkal 

Tomy. 

   „A cestou do školy taky,“ dodala Anika. 

   Čím víc na to děti myslím, tím je mi jasnější, jak to 

Tomyho a Aniku muselo mrzet, že Pipi nechodí 

s nimi. Nakonec se rozhodli, že ji přemluví. 

 

2. 

 

   „Kdybys věděla, jakou máme hodnou paní 

učitelku,“ začal zchytra Tomy jednou odpoledne, 

když s Anikou nejdřív udělali všechny úkoly  

a pak přišli do vily Vilekuly. 

   „Ani si nedovedeš představit, jaká je ve škole legrace,“ ujišťovala ji 

Anika. „Já bych se snad zbláznila, kdybych tam nemohla chodit.“ 

   Pipi seděla na stoličce a myla si ve škopku nohy, až voda vystříkla  

na podlahu. 



 12 

   „A taky máme vánoční prázdniny a velikonoční prázdniny a letní 

prázdniny,“ pokračovala Anika. 

   Pipi se zamyšleně kousala do palce u nohy, ale pořád nic neříkala. 

Najednou vylila všechnu vodu ze škopku na podlahu, takže Pan Nilson, 

který seděl a hrál si se zrcátkem, měl naráz úplně promočené kalhoty. 

   „To je nespravedlnost,“ prohlásila Pipi přísně a Pana Nilsona, který  

si zoufal nad promočenými kalhotami, si ani nevšimla. „To je 

nespravedlnost! Ale já to tak nenechám!“ 

   „A co?“ divil se Tomy. 

   „Za čtyři měsíce budou Vánoce a vy budete mít prázdniny. A já, co 

budu mít já?“ V Pipině hlase zazněl smutek. „Žádné vánoční prázdniny, 

ani trochu vánočních prázdnin,“ naříkala. 

   „S tím se musí něco udělat. Zítra začnu chodit do školy!“ 

   Tomy a Anika  zatleskali nadšením. 

   „Hurá! Zítra v osm ráno na tebe čekáme před domem.“ 

   „Kdepak,“ řekla Pipi. „To je na mě moc brzy. Ostatně já asi pojedu do 

školy na koni.“ 

 

3. 

 

   A jela. Druhý den přesně v deset hodin vyvedla koně z verandy a 

vzápětí nato všichni lidé v celém městě spěchali k oknům, aby se 

podívali, komu se to splašil kůň. Ale ve skutečnosti se vůbec nesplašil. 

To jenom Pipi spěchala do školy. Přiřítila se tryskem na školní dvůr, 

v plné jízdě seskočila z koně, přivázala ho ke stromu a vrazila do třídy 

s takovým rámusem, až Tomy, Anika a jejich hodní spolužáci v lavicích 

leknutím povyskočili. 

   „Ahoj, ahoj,“ povykovala Pipi a zamávala svým velkým kloboukem. 

„Přišla jsem včas k nábosilce?“ 

   Tomy a Anika už paní učitelce řekli, že přijde nová žákyně, která se 

jmenuje Pipi Dlouhá punčocha. Paní učitelka už o ní ve městě slyšela. A 

protože byla moc hodná, rozhodla se, že udělá všechno pro to, aby se jí 

ve škole líbilo. 

   Pipi si dřepla do nejbližší lavice, která byla právě volná. Ani se 

nezeptala, jestli smí. Ale paní učitelka jí její chování ani nevytkla. Řekla 

vlídně: 
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   „Vítáme tě ve škole, Pipi. Doufám, že se ti tu s námi bude líbit a že se 

budeš dobře učit.“ 

   „A já zase doufám, že budu mít vánoční prázdniny,“ odpověděla Pipi.       

   „Proto jsem taky přišla. Spravedlnost musí být!“ 

 

                                            (Pipi Dlouhá punčocha, ilustroval Adolf Born) 

 

 

1. Co Pipi ráno snídala? Co snídáš doma ty? Pohovoř o 

zdravé stravě. 

2. Kde Pipi bydlela? 

3. Jaká zvířata Pipi chovala? 

4. Kdo to byl Pan Nilson? 

5. Jak se Tomy s Anikou snažili přemluvit Pipi, aby s nimi 

chodila do školy? 

6. Proč začala Pipi chodit do školy? 

7. Jaké slovo Pipi popletla? 

 

 

 

Toto je ilustrátor Adolf Born a jeho další ilustrace. 

 

 

 

Hra – vyber si jedno povolání a splň úkol: 

 

Malíř   

Namaluje Pipi.                             

Učitel   

Vysvětlí, proč se chodí  do 

školy. 

Knihovník 

Představí ostatním, jak                                    

vypadala Pipi, kde žila                                                                                                    

a s kým kamarádila.        
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Hádankové oříšky 

Oldřich Syrovátka, Jan Drda 

 

 

v chaloupce                   čtrnáct oříšků                        oblékla si jupku 

na trh                             vyskočil na ni vlk                   vysypalo se 

do košíku                       uvázala šátek                        lekla se  

k lesu                             kutálely se                             rozlouskne je 

 

 

 

   V chaloupce za vesnicí žila jedna babička. Měla malou zahrádku a v ní 

stál starý ořech. Jeden rok vyrostlo na tom stromě jen čtrnáct oříšků. 

Když uzrály, babička je posbírala do košíku. Řekla si: „Zanesu je do 

města na trh a tam je prodám.“ 

   Ráno si oblékla jupku a uvázala šátek, vzala košík s ořechy a šla. Jak 

přišla na kopec k lesu, najednou – hup! Z houští na ni vyskočil vlk. 

Babička se lekla, košík upustila a všech čtrnáct oříšků se z něho 

vysypalo do trávy. 

   A protože to bylo na kopci, oříšky se kutálely a kutálely, až se 

dokutálely k nám. 

   V každém oříšku je hádanka. 

   Kdo je všechny rozlouskne? 

              (z knihy: Běžel z lesa zajíček) 

 

Nápověda: ičo, onémj, ochu, vekrm, elozaf,ývoN kor, kepíš, ičákep an,    

ecivokam). 

Nápovědou vám mohou být i obrázky. 

 

 

Je to tvoje, ale jiní toho užívají  

víc než ty sám. 

Co je to? 

 

                                               

          Dvě kukačky vedle sebe sedí, 

          jedna druhou nevidí. 
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Zelená jsem, tráva nejsem,                                  Kdo všechno slyší, 

červená jsem, krev nejsem,                                  a nikdy nic neřekne? 

tvrdá jsem, kost nejsem,                                                               

sladká jsem, med nejsem, 

vlasatá jsem, panna nejsem. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Bez nohou a bez rukou,                                   Který rok má jen 24 hodin? 

a přece na tyč vyleze.                                       

 

 

 

Roste, roste stromeček,                                           

pichlavý jak bodláček, 

kulatý jak jablíčko, 

červený jako líčko. 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdy zajíce nejvíc bolí zuby?                Plná škola dětí, a nemají kudy ven. 

                                                                               

 

                                                                                 

 

 

 

 

 
 

            (České lidové hádanky) 
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Fík ve škole 

Rudolf Čechura 

 

 

něco pořádného                     odmlouval Fík                  mrkl z okna 

vrchovatě naložený                píšeme pravačkou           připomínal učitel 

vleze dospod                          pokřikoval                        dělala mu potíže 

 

 

   Jednoho dne ležel Fík pod autem a dělal, jako že spravuje. 

   „Hned polez ven!“ zlobila se Ája. „Kdyby tě tak viděl tatínek.“ 

   „Když já bych se chtěl něco pořádného naučit,“ odmlouval Fík. 

  „Třeba spravovat auto. To se takhle dělá, že se vleze dospod.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Kdo se chce naučit něco pořádného,“ vysvětlila mu Ája, „musí chodit 

napřed do školy. Třeba tě tam vezmou.“ 

A šla se zeptat do školy, jestli by tam mohla přivést taky Fíka. 
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„To je bratr?“ hádal pan školník. 

„Prosím ne, to je pes. Ale on umí správně mluvit.“ 

Panu učiteli to moc vhod nebylo. 

„Mám strach, aby nám tu nedělal psí kusy,“ řekl. 

Maxipes Fík se posadil do lavice vedle Áji a dával veliký pozor, aby se 

toho hodně naučil. Jenom občas mrkl z okna, neboť venku stál vozík 

vrchovatě naložený chlebem: jeho svačina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V matematice se učili psát osmičku a pan učitel připomínal: 

„A píšeme pravačkou, prosím!“ 
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Všichni psali osmičky a každý napsal jednu, jenom žák Fík napsal 

osmičky dvě. Učitel obcházel lavice, zastavil se u Fíka a řekl přísně: 

„Žáku Fíku, tys nedával pozor. Říkal jsem napsat jednu osmičku.“ 

A Fík na to: „Vy jste, prosím, říkal, že máme psát pravačkou, ale neřekl 

jste kterou. 

Tak jsem radši napsal každou pravačkou jednu osmu: jednu pravou 

přední a jednu pravou zadní. Můžu to tak nechat?“ 

 

Při čtení a psaní se naučili F, Í a K a Fík se radoval, že už se umí přečíst. 

Jenom čistota sešitu mu dělala trošku potíže. 
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Měli také tělocvik a ten mu šel na jedničku. 

 

 
Když šli domů, hopsal Fík radostně vedle Áji a na každého pokřikoval: 

„Heč, já už se umím podepsat! Umím se podepsat!“ 

 

 

 

 

 

 

A jak šli kolem patníků a sloupů, 

na každý ten patník a sloup se 

rychle podepsal. 

Inu, to víte – pes! 

             (Maxipes Fík) 

 

1. Proč chtěl Maxipes Fík s Ájou do školy? 

2. Co měl Fík na svačinu? 

3. Co se Fík naučil v matematice? 

4. Co se naučil při čtení a psaní? 

5. Co šlo Fíkovi nejlépe? A co jde nejlépe tobě? 
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O poslední vlaštovce 

Eduard Petiška 

 

na podzim                     nejstarší vlaštovka              rozhlížela se 

z chalupy                      přihlazovaly si peří              nedoletěly 

na motocyklech            nepospíchal bych                zahrabal se 

v hnízdě                        polekala se                         hvízdal si písničku 

u velkého rybníka         vlaštovčích křídel                černobílá kočka  

 

Jednou na podzim seděly vlaštovky na drátech a už už chtěly odletět.  

Vtom se ozvala vlaštovka, která seděla na konci řady: 

   „Počkejte, sestřičky, ještě chvíli. Ještě nám chybí vlaštovka z chalupy 

na stráni.“ 

   Nejstarší vlaštovka řekla: „Proč bychom ještě chvíli nepočkaly? 

Počkáme na poslední vlaštovku a odletíme s ní.“ 

   Vlaštovky čekaly, poposedaly na drátě, občas jedna vylétla z řady  

a rozhlížela se a zase se vrátila. 

   „Už letí poslední vlaštovka?“ ptaly se jí ostatní. 

   „Neletí, ještě neletí,“ povídala vlaštovka, která si sedala vedle nich. 

   Poslední vlaštovka nepřiletěla. Už bylo poledne. 

   „Kde jen může být?“ vrtěly vlaštovky hlavami a přihlazovaly si zobákem 

peří. „Neměly bychom raději odletět bez ní?“ 

   „Počkejte ještě chviličku, chviličku,“ prosila vlaštovka na konci řady. 

   „Chvíli můžeme ještě počkat,“ řekla nejstarší vlaštovka. 

   Čekaly chviličku a ještě chvíli. Ale poslední vlaštovka stále neletěla. 

   Už chodily děti ze školy, už přijížděli domů první dělníci na kolech a na 

motocyklech. 

   „Doleť se podívat do chalupy na stráň,“ řekla nejstarší vlaštovka 

vlaštovce na konci řady, „snad se poslední vlaštovce něco přihodilo.“ 

   Vlaštovka letěla na stráň. Tam měla poslední vlaštovka hnízdo ve 

chlévě vedle chalupy. Hnízdo bylo přilepené až u samého stropu. Ale 

poslední vlaštovka v hnízdě nebyla. 

   Smutně letěla vlaštovka zpátky a řekla ostatním: „Byla jsem, sestřičky, 

v chalupě na stráni, ale poslední vlaštovku jsem nenašla.“ 

   „Teď už čekat nemůžeme,“ volaly všechny, „do večera musíme být u 

velikého rybníka. To bychom tam nedoletěly. Odletíme bez poslední 

vlaštovky.“ 
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   Zvedly křídla, zakroužily nad silnicí a nad polem a zamířily k řece. 

    

Poslední vlaštovka o tom nevěděla. 

Létala nad zahradami. Slunce pěkně 

svítilo, a proto ještě tu a tam sezobla 

mušku. Když se dost nalítala, 

posadila se na jabloňovou větev, 

dívala se nahoru na modré nebe  

a zase dolů na zelenou trávu. 

   V trávě uviděla ježka. Ježek 

někam pospíchal. 

   „Kampak, ježku, tak pospícháš?“ 

zavolala vlaštovka. 

   „Pospíchám, vlaštovko,“ povídal ježek, „jak bych nepospíchal, brzy 

bude zima, a já ještě nenašel hezký koutek, kde bych se zahrabal do listí 

a přespal zimu.“ 

   „Co to povídáš o zimě?“ divila se vlaštovka, „vždyť ještě svítí slunce  

a právě jsem chytila mouchu.“ 

   „Možná,“ řekl ježek, „že dnes hřeje slunce naposled. Pak už bude jen 

svítit a nezahřeje. Napadne sníh, a kde já pak najdu teplý koutek na 

přezimování?“ 

   Vlaštovka slyšela o zimě nerada a ježkovi nevěřila. Odletěla ze 

zahrady, létá nad polem a uvidí křečka. Křeček nepospíchá, odpočívá na 

sluníčku. Vlaštovka se zaraduje: 

   „To jsem, křečku, ráda, že tě vidím. Málem bych uvěřila ježkovi. 

Pospíchal a pospíchal, že prý bude brzo zima. Ty nepospícháš, viď? 

Slunce bude jistě dlouho svítit a hřát.“ 

   „Proč bych pospíchal,“ říká křeček. „Už jsem se dost nasháněl. Nanosil 

jsem si do své díry zrní třeba na dvě zimy. Teď odpočívám. Pro mne za 

mne může sníh napadnout už třeba v noci.“ 

   Vlaštovka se polekala. Letí a ohlíží se na slunce. 

   „Vlaštovko, vlaštovičko,“ uslyší volání. Na samém vršku vysokého 

smrku sedí veverka. „Kampak letíš?“ ptá se zvědavá veverka. 

   „Hněvám se,“ povídá vlaštovka, „všichni mě straší, že bude brzo zima. 

Co říkáš ty, veverko?“ 
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   „Už jsem si nanosila do hnízda hromádku lískových oříšků,“ kývá 

veverka hlavou, „ale zdá se mi, že jich pořád nemám dost. Loni jsem 

měla hlad. Zima byla dlouhá a zásoby mi nestačily.“ 

   „Každý hovoří jen o zimě,“ říká vlaštovka, „poletím se podívat ke 

špačkovi a poradím se s ním.“ 

   Špaček bydlil na vysoké hrušni. Sedával na hrušni a hvízdal si 

písničku. Dnes špaček na hrušni neseděl. Na větvi seděla černobílá 

kočka a mhouřila oči. 

   „I ty darebná kočko, že jsi špačka snědla!“ rozkřikla se vlaštovka. 

   „Ráda bych ho snědla, mňau,“ protahovala se kočka, „ale už je pryč. 

Uletěl do teplých krajin.“ 

   Teď se už vlaštovka nepotřebovala nikoho přeptávat. Letěla rychle za 

vesnici, ale vlaštovky už tam nebyly. 

   „Tak to jsem opravdu poslední,“ řekla si vlaštovka, „musím letět za 

nimi, snad je ještě dohoním.“ 

   Ostatní vlaštovky byly už u velikého rybníka a povídaly si. 

   „Přijde zima a poslední vlaštovka umře hlady,“ povídá jedna. 

   „Zmrzne,“ povídá druhá. 

   „Ubohá vlaštovka,“ povídá třetí. 

   „Tady jsem,“ zavolá nad nimi poslední vlaštovka. 

   „Tady je, tady je,“ křičí všechny vlaštovky, a létají kolem ní. 

   Starý žabák, který seděl na plochém kameni, se šumotu vlaštovčích 

křídel tak polekal, že spadl po hlavě do rybníka. Myslil si, chudák, že se 

k rybníku vrátili čápi.   

            (z knihy Pohádkový dědeček) 

 

1. Proč někteří ptáci odlétají do teplých krajin? 

2. Znáš kromě vlaštovek ještě jiné ptáky, kteří do teplých krajin odlétají? Jmenuj 

je. 

3. Kde měla své hnízdo poslední vlaštovka? 

4. Co dělala poslední vlaštovka v době, kdy se ostatní vlaštovky připravovaly 

k odletu? 

5. Jak se na zimu připravoval ježek? 

6. Proč křeček nepospíchal? 

7. Co si na zimu přichystala veverka? 

8. S kým se chtěla poradit vlaštovka naposled? 

9. Při opakovaném čtení čtěte článek po rolích. Nezapomeňte přitom na 

vypravěče. Celé vyprávění si pak můžete zahrát jako divadlo. Role se naučte 

nazpaměť. Říkejte je svými slovy. 
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Vlaštovky táhnou 

Josef Václav Sládek 

 

 

Vlaštovičko, leť, 

už je na tě čas –  

listí žloutne, poletuje, 

po strništi vítr duje, 

bude brzo mráz.                  

 

Vlaštovičko, leť 

na slunečný jih – 

pavouk babí léto spřádá, 

muška též si pospí ráda, 

až přiletí sníh. 

 

Až ho napadne 

kolem našich vrat, 

i až bude Meluzína 

kvíleti nám do komína, 

budem vzpomínat. 

          (z knihy Dětem) 

 

1. Vypiš z 1. a 2. sloky verše, jimiž se připomíná jiné roční období. 

2. Dokážeš se báseň naučit nazpaměť? 

 

 

 

Mlha 

Miroslav Florian 

 

Pane podzim, prosil bych –              

máte vatu na špejlích? 

 

Prodám rrád, prodám rrád, 

krákání zní odevšad. 

(z knihy Jaro, napověz) 
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Září v pranostikách 

 

Září §jezdí §na §s§trakaté §kobyle. 

 

O  §s§vatém Matouš§i  §vlaš§tovka §nás  opouš§tí. 

 

Když §je §vlhko §v §září, §v §les§ích §houbám §s§e daří. 

 

S§vatý V§áclav §víno chrání, §po §něm §přijde §vinobraní. 

 

S§vatý V§áclav §s§klízí §hady. 

 

 

 

Pokuste se pranostiky vysvětlit. V kalendáři vyhledejte, kdy má Václav svátek. 

 

 

 

Slovníček literárních pojmů: 

Pranostika je předpověď, která dává do souvislosti roční období  

a počasí; je založena na dlouhodobé lidské zkušenosti. 
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Na houbách    (z časopisu Sluníčko) 

 

z pohádky                        ponechá si                          jehličnaté stromy 

na podzim                        spousta zvířat                     listnaté stromy 

do lesa                             jistě se vypravíte                pochutnává si 

pod dubem                      otrávit                                  usmrtit       

 

   Les je zelený zázrak. Když prší, dokáže vypít víc vody než Široký 

z pohádky. Jen něco z toho si ponechá pro sebe a ostatní vodu poskytne 

lidem, zvířatům a rostlinám. Nikdo jiný to nedokáže. 

   V lese rostou jehličnaté a listnaté stromy. Jsou tam smrky, borovice, 

modříny, jedle, buky, duby, břízy, jeřáby, habry, jilmy. V lese rostou 

jahody, borůvky, maliny, ostružiny, keře, trávy, mechy, kapradiny  

a květiny.  Žije tam spolu spousta zvířat, ptáků, brouků, plazů, žab a 

jiných živých tvorů, za kterými se někdy jistě vypravíte. 

   Koncem léta a na podzim se chodí do lesa na houby. Jednotlivé druhy 

hub nacházíme na různých místech. Pod dubem nejraději roste hřib 

dubový, pod smrkem hřib smrkový, pod břízou kozák březový. Jedlé 

houby sbíráme a jíme, na jedovaté se jen díváme, protože jejich jed nás 

dokáže otrávit a usmrtit. Proto sbíráme jen takové houby, které dobře 

známe. 

   Houby v lese nerostou jen pro nás, ale živí také veverky, slimáky  

a myši. Na houbách si pochutnává také srnka a divočák. 

                                                                                (z časopisu Sluníčko) 

 

 

1. Proč je les důležitý? 

2. Vyhledej v textu a přečti, které stromy v lese rostou. 

3. Jaké druhy lesů znáš? Vzpomeň si – učil ses to ve 4. třídě v přírodovědě. 

4. Jaké jiné rostliny v lese rostou? Přečti je. 

5. Kdo se také houbami živí? 

6. Jaké jiné houby znáte? Napoví ti následující přesmyčky. 

 

Přesmyčky 

 

          

             
            ŠLIKA           BŘIH             KOUZLEK             DABLE 
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Na houby 

Oldřich Sirovátka 

 

 

Po dešti v lese, v doubí 

sbíráme zrána houby.               

 

Hřiby, lišky, holubinky, 

křemenáče, syrovinky. 

 

Jen muchomůrce červené 

již zdaleka se vyhneme. 

 

     (z knihy Pohádky z duhové zahrádky) 

 

 

 

1. Z předchozího textu vypiš názvy stromů, označ stromy listnaté. 

2. Z článku i básně vypiš názvy hub; škrtni jedovaté. 

 

 

 

 

Hádanky 

Jiří Žáček 

 

Má rezavý kožíšek, 

ráda šplhá do výšek. 

Chcete se s ní skamarádit?           

Tak jí hoďte oříšek! 

Vystrč hlavu, hošíčku!                      

Šup, a už je v košíčku. 

Co je to? 
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Jazykolamy 

z časopisu Mateřídouška 

 

Následující věty čtěte nahlas, ale neudělejte si při tom na jazyku uzel. 

 

 

Ty, Kadle, netykej Madle, Madla nemá tykadla! 

Dolije – li mi Julie oleje, naolejuji olejem koleje. 

Kup si, Květo, poupě, je to skvělá koupě. 

Nepoletuj s pytlem po poli, ty popleto. 

Jarek Marků našel na jarmarku marku. 

Že je železo ze železa? 

Má Jája jojo? Já jo! 

Konec pranic pro nic za nic! 

 

Řešte skrývačky 

V každé větě je ukryt název jednoho ptáka. 

 

 

1. Petr dostal nový rybářský prut. 

2. Hovězí maso vaříme delší dobu. 

3. Bosý čekal na své kamarády. 

4. Malá Lída televizi už umí pustit sama. 

5. Laso kolem těla kovboje dělá rychlé otočky. 
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Říjen 

Božena Šimková 

 

 

I když mraky brečí z výšky 

zimním spáčům na pelíšky, 

neruší to jejich spánek. 

Že je říjen uplakánek, 

že za rohem číhá zima,            

to je vůbec nezajímá. 

 

Zimní spáč, jak jednou lehne, 

usne, ani uchem nehne, 

ježci, křečkové a sysli 

na mráz ani nepomyslí, 

jezevci a medvědi 

o zimě nic nevědí. 

 

(Barevný rok, ilustrovala Alena Janoušková) 

 

 

1. Co se děje na podzim v přírodě? Jaké bývá počasí? 

2. Víš, kdy nastává podzim? 

3. Vyjmenuj zvířata, která se ukládají k zimnímu spánku a jak se na něj 

připravují. 

4. Která lesní zvířata nespí zimním spánkem? Čím se v zimě živí? 

5. V básni vyhledej slova, která se rýmují, a napiš je na tabuli. Př. lehne – nehne. 
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Podzim 

Liběna Skálová 

 

 

na podzim                  po vysypaných cestičkách            obklopují město 

pod kaštany               svah Holého vršku                         blizoučko 

v centru                      s vysokými komíny                        rozpoznáš 

 

 

U nás je hezky, zvlášť teď na 

podzim. Pod kaštany je nastláno 

hustě listí, které krásně šustí pod 

nohama, děcka z okolí sem chodí 

na kaštany. Jeden svah Holého 

vršku je obsazen tatínky a dětmi 

s draky, neboť tam velice dobře 

létají. Po vysypaných cestičkách se 

procházejí maminky s kočárky a 

holčičky s kočárky a starší pánové 

s holemi. Za jasného počasí je 

z vršku krásný pohled na celé 

město – na věže a věžičky 

v centru, na továrny s vysokými 

komíny, na bílé krabičky paneláků 

na okraji města. Z druhé strany 

obklopují město zalesněné 

kopečky. A to je teprve krása. 

Stráně hrají všemi barvami a vypadají tak blízko, blizoučko, že 

rozpoznáš skoro každý lístek na stromě. 

               (z knihy My s Hankou) 

 

Úkoly k řešení ve skupinách: 

 

1. Vyprávějte, co se na podzimu líbí – nelíbí vám.  

2. Pokuste se vymyslet a napsat krátkou báseň o přírodě. Potom vyhodnoťte, 

která báseň byla nejpovedenější. 

3. Nakreslete obrázek související s podzimem. (Ve skupině si zvolte mluvčího). 
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Vláďův drak 

Eduard Petiška 

 

nejkrásnějšího draka         velikánkou pusu                  za ves 

styděl se                            pomůžeme ti                       na vršek 

rozhněval se                      vedle chléva                       do stavení 

vyměnil provázek              přelezl plot                          s drakem 

mrzel se                            rozkřikl se                            k zemi 

uháněl domů                     pomalovaného papíru         z komory 

 

   Loni měl největšího a nejkrásnějšího draka Frantík. Drak měl oči, nos a 

velikánkou pusu. Všechny děti mu ho záviděly a nejvíc Vláďa. Vláďa 

nedovedl udělat draka. 

   „Pojď, my ti pomůžeme,“ říkali chlapci, ale Vláďa se jim posmíval: 

   „Já o to nestojím, abyste mi pomáhali, já to umím taky, ale nechci 

draka dělat.“ 

   „A proč nechceš draka dělat?“ ptali se kamarádi. 

   „Nechce se mi,“ říkal Vláďa. „Tak, jen tak se mi nechce.“ 

   Ale nebyla to vůbec žádná pravda. Vláďa by si byl rád udělal draka, ale 

styděl se před chlapci, že to neumí, a proto takhle mluvil. 

   Jak chlapci vyšli za ves pouštět draky, hned loudil: „Půjč mi na chvíli 

draka,“ nebo „počkej, já ti draka chvilku podržím.“ 

  Nu, někdy Vláďovi draka půjčili, aby si také chvíli podržel v ruce 

provázek, ale někdy mu řekli: 

   „I ne, nepůjčíme ti draka. Když chceš pouštět, tak si draka udělej.“ 

   Když loni zase vyšli na vršek za vsí, nemohl Vláďa spustit oči 

z Frantíkova draka a hned na něm začal loudit: „ Půjč mi ho na chvíli,“  

a zase, dej mi ho podržet.“ Ale Frantík se o takového krásného draka 

bál, a proto ho Vláďovi nepůjčil. 

   „Vyklouzne ti z ruky provázek,“ povídá Frantík Vláďovi, „drak uletí  

a kde já pak najdu takového pěkného draka s tak dlouhým provázkem.“ 

   Vláďa se na Frantíka rozhněval. Řekl si: „když mi nechceš draka půjčit, 

nepůjčuj, ale počkej, já ti něco provedu.“ A taky provedl. 

   Frantík si večer uložil draka do komory vedle chléva. Vláďa číhal za 

plotem. Jak Frantík vběhl do stavení, přelezl Vláďa plot, rychle do 

komory, sebral Frantíkova draka, zpátky přes plot a hajdy domů. Doma 
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nalepil na draka nový papír a namaloval na něj jiný obličej. Pak ještě 

vyměnil provázek. 

   Druhého dne jakoby nic, přišel za ves pouštět draka. Chlapci už tam 

byli. 

   „Podívejte se, Vláďa si nese draka,“ volali, sotva se mezi nimi Vláďa 

objevil. 

   „A jakého draka!“ divili se všichni. 

   Jen Frantíkovi se zdál Vláďův drak podobný draku, který se mu včera 

ztratil z komory. Ale Frantíkův drak měl červený nos a tenhle Vláďův měl 

nos zelený. 

   Vláďa se pyšně rozběhl s drakem, ale ten se ve vzduchu točil jako 

vlček, jen jen spadnout. Asi jsem draka špatně přelepil, mrzel se Vláďa  

a běžel stále rychleji. 

   „Hurá!“ rozkřikl se. Drak stoupal výš a výš. Všichni chlapci se za ním 

dívali. A Vláďa volal: 

   „To koukáte, co?“ A nic se nestyděl, že to není jeho drak, že je to drak 

Frantíkův.  

   Tu začal drak ve vzduchu tančit, byl špatně přelepený. Udělal jeden 

kotrmelec, druhý a fík, jako šipka letěl dolů a rovnou do rybníka. 

   Všechny děti rychle stáhly draky k zemi a běžely za Vláďou k rybníku, 

Vláďa přitahoval za provázek mokrého draka ke břehu. Ale co to? Když 

draka vytáhl z vody, měl drak zase červený nos, a ne ten zelený. Zato na 

rybníku plaval jiný drak, ne, jenom kus pomalovaného papíru, kterým 

Vláďa Frantíkova draka přelepil. To byla ostuda! Vláďa nechal draka 

drakem a uháněl domů, co mu nohy stačily. Celý týden pak raději mezi 

kluky nechodil. 

            (z knihy Pohádkový dědeček) 

 

1. Popiš, jak vypadal Frantíkův drak. 

2. Vyhledej v textu přímou řeč, jak Vláďa odpovídal chlapcům, 

když mu nabízeli pomoc se stavbou draka. 

3. Kde chlapci draky pouštěli? 

4. Proč se Vláďa na Frantíka rozhněval? 

5. Kam Frantík draka večer uložil? 

6. Jakou špatnou věc Vláďa provedl? 

7. Přiznal se Vláďa k tomu, co udělal? Jak by ses zachoval ty? 

8. Chodíš s kamarády pouštět draka? Vyprávěj. 

9. Umíš si sám vyrobit draka? 

10. Namaluj obrázek draka tak, jak by vypadal, kdyby sis ho vyrobil sám.  
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Kanárek uletěl 

Josef Kubálek 

 

v pokoji                               polekal se                                  sedl si 

z pokoje                              větev kaštanu                            uletěl 

do kuchyně                         zahlédl ho                                  nenašly 

do polí                                 běžely pěšinkou                        zpěváčka 

 

 

 

   V pokoji na okně má klec kanárek. 

Poslal ho dětem dědeček. Jednou 

v neděli zůstala klec otevřená. Kanárek 

vyletěl. 

   Z pokoje letěl do kuchyně. Tam seděl 

Macek. Uviděl kanárka a skočil po něm. 

Kanárek se polekal. Vyletěl z kuchyně na 

dvorek. Sedl si na nízkou větev kaštanu. 

Maminka ho chtěla chytit do zástěry, ale 

kanárek uletěl do zahrady. Ještě ho Ivan 

zahlédl letět mezi stromy. Pak byl ten 

tam. 

   Děti běžely pěšinkou do polí, ale 

zpěváčka nenašly. 

         (čítanka U nás) 

 

 

 

 

1. Od koho dostaly děti kanárka? 

2. Jak se stalo, že kanárek uletěl? 

3. Koho se kanárek polekal v kuchyni? 

4. Kam si kanárek sedl, když vyletěl z kuchyně? 

5. Chytily děti nakonec kanárka? Vyprávěj celý příběh svými slovy. 

6. Vypiš si všechna slova se slabikami dě, tě, ně a bě, pě, vě. 
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Kočka a kuře 

Jan Herben 

 

 

koťátko                                   běhalo                              bědovala 

pěkné běloučké                     zaběhlo se                        přiběhlo 

trpělivě                                   hovělo si                           přitulilo se 

spokojeně                              protáhla se                       opuštěné děťátko 

 

 

 

Naše kočka měla koťátko, takové pěkné běloučké. 

Běhalo po domě i po dvoře, až se někam zaběhlo. 

Stará kočka několik dní nežrala. 

Jenom hledala koťátko a bědovala.      

Jednoho dne ulehla na pěšině. 

Ležela, jako by spala. 

Přiběhlo k ní malé kuřátko.              

Ďobalo ji na hlavě, po hubě i do pazourků. 

Stará kočka to trpělivě snášela. 

Na kuřátko se nehněvala. 

Kuřátko se k ní přitulilo a pěkně si hovělo u teplého kožíšku. 

Kočka se protáhla, přikryla kuřátko svým tělem a spokojeně si předla. 

Opuštěné děťátko našlo „opuštěnou mámu.“ 

             (ze starší čítanky) 

 

1. Popiš, jak vypadalo koťátko? 

2. Co se s koťátkem stalo?                      

3. Sežrala kočka koťátko?  

 

 

 

Úkoly k řešení ve skupinách: 

 
1. Napiš, čím se živí kočky. 

2. Popiš tělo kočky. 

3. Napiš, čím se živí kuřata – slepice. 
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Pěnkavy 

Jan Herben 

 

 

na staré lípě                             pět pěnkav                  několikrát denně 

z hnízda                                   teta Květa                    poplašeně lítala 

na zemi                                    opatrně                        pěnkavího pípání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na staré lípě bylo hnízdo a v něm pět pěnkav. Byly ještě malinké. 

O mladé pečovala máma pěnkava. 

Nosila jim potravu několikrát denně. 

Jednou se stala nehoda. Malá pěnkava vypadla z hnízda. 

Naříkala a naříkala. 

Stará poplašeně lítala kolem. 

Po pěšině šla zrovna moje teta Květa. 

Uviděla pěnkavu na zemi. Opatrně ji dala do hnízda. 

To bylo pěnkavího pípání! 

           (ze starších pracovních listů) 

 

1. Kde bylo ptačí hnízdo? 

2. Jací ptáci v hnízdě byli? 

3. Jmenuj, jaké další ptáky znáš. 

4. Co se jednou přihodilo? 

5. Kdo ptačí mládě našel a zachránil? 

6. Víš, čím se ptáci živí? 

7. Jak se rodí ptáčata? 
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Věrný pes 

Jan Herben 

 

 

lední medvědi                       věrného psa                   lovec Větrov 

stará medvědice                   větří a stopuje                zranila lovce 

pes běžel                              nemohl vstát                  přivedl záchranu 

 

 

V kraji věčného ledu žijí lední medvědi. 

Lidé se tam však nebojí ledu ani medvědů. 

Lovec Větrov ulovil už devět medvědů. 

Má věrného psa. Pes větří a stopuje medvědy. 

Jednou stará medvědice lovce zranila tak, že nemohl vstát. 

Věrný pes běžel do vsi a přivedl včas záchranu. 

            (ze starších pracovních listů) 

 

1. Víš, kde se nachází krajina věčného ledu? 

2. Znáš ještě jiná zvířata, která v takové krajině žijí? 

3. Jak se jmenoval lovec, o kterém se v článku píše? 

4. Koho lovec lovil a co se mu přihodilo? 

5. Kdo lovce zachránil a jak? 

6. Vypiš slova, ve kterých je slabika vě. 
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Veverka a vlk 

Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

 

z větve na větev                   vlk vyskočil                        začala prosit 

na rozespalého vlka             pusť mě                             odtamtud 

na strom                               hrajete a skáčete               odtud 

 

 

 

Veverka skákala z větve na 

větev a spadla přímo na 

rozespalého vlka. Vlk vyskočil  

a chtěl veverku sežrat. Veverka 

začala prosit: 

   „Pusť mě!“ 

Vlk řekl: 

   „Dobře, pustím tě, ale jen 

když mi řekneš, proč jste vy, 

veverky, tak veselé. Mně je 

stále smutno, ale když se dívám 

na vás, stále si tam nahoře 

hrajete a skáčete.“ 

Veverka řekla: 

   „Napřed mě pusť na strom a já ti to odtamtud řeknu. Bojím se tě.“ 

   Vlk pustil veverku, ta vyskočila na strom a odtud řekla: 

   „Tobě je proto smutno, protože jsi zlý. Zlost ti svírá srdce. A my jsme 

veselé proto, že jsme dobré a nikomu nic zlého neděláme.“ 

                  (z knihy Dětem) 

       

1. Vyprávěj celý příběh. 

2. Rozdělte se do dvojic a pokuste se příběh zahrát. 

 

 

Slovníček literárních pojmů: 

Bajka je krátký smyšlený příběh, v němž zvířata či věci jednají jako lidé. 
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Lovili čtyři rybáři 

Václav Čtvrtek 

 

 

na břehu řeky                     napíchl na udici                      vytáhl 

za chvíli                              hodil do řeky                           krajíc chleba 

 

 

Na břehu řeky seděli čtyři rybáři. Lovili ryby. 

První napíchl na udici žížalu. Hodil 

udici do řeky. Za chvíli vytáhl rybu. 

Druhý napíchl na udici housenku. 

Hodil udici do řeky. Za chvilku vytáhl 

rybu. 

Třetí napíchl na udici pijavku. Hodil 

do proudu. Za chvilenku vytáhl rybu. 

Čtvrtý napíchl na udici pulce. Za 

chviličku vytáhl… 

Co myslíte, že vytáhl? 

Rybu? 

Ba ne! Krajíc chleba z kapsy. A pustil 

se do něho, protože měl hlad. 

       (z knihy Kotě z Kocourkova) 

 
 

 

Doplňte neúplné věty a napište je: 

 

1. První rybář napíchl na udici… 

2. Druhý rybář napíchl na udici… 

3. Třetí rybář napíchl na udici… 

4. Čtvrtý rybář napíchl a udici… 

5. Co vytáhl čtvrtý rybář? 

6. Jaké znáš sladkovodní ryby?   

7. Jaké znáš mořské ryby? 
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Vinobraní 

Martin Bestajovský 

 

 

v krajích                                 vinohrad                               předcházel 

k největším svátkům             prastarý zvyk                        sbíraly 

do kádí                                  hotař                                    posvětit 

na jižní Moravě                      svěcenou vodou                  třikráte obešli 

 

Vinobraní připadá na období mezi sklizní 

na polích a podzimní setbou. V krajích, 

kde byly vinohrady, patřilo vinobraní 

k největším svátkům v roce – zejména 

pokud byla úroda vína zvlášť dobrá. 

Ženy sbíraly hrozny vína do košů a ty 

pak odnášely do kádí. Tomu ale 

předcházel jeden prastarý zvyk. 

V předvečer svátku narození Panny 

Marie (8. 9.) se především v krajích na jižní Moravě „zarážela hora“. 

Hlídač – hotař vinohradu – nechal ráno v kostele u zpovědi posvětit kytici 

polních květů. Poté se odebral k vinohradu, kde nabodl na dlouhé bidlo 

na jeden konec jablko a k němu přivázal kytici. Pak vykopal jámu, položil 

přes ni takto ozdobené bidlo a rozdělal oheň, na kterém spálil 

posvěcenou kytici z loňského roku. Nato přišel starosta s hospodářem, 

třikráte obešli jámu, pokropili ji svěcenou vodou a pomodlili se. Modlitby 

byly směřovány hlavně ke sv. Urbanovi – patronovi všech vinařů. Po 

modlitbě každý, kdo pracoval na vinici, hodil do jámy tři hrozny vína. 

V jámě vztyčili ozdobené bidlo a zaházeli ji. Vztyčení bidla znamenalo, 

že je vinohrad uzavřen a nikdo do něj nesměl až do vinobraní vstoupit. 

 

                           (Lidové obyčeje a nápady pro šikovné ruce – Podzim) 

 

1. Co je to vinobraní? 

2. Na jaké období vinobraní připadá? 

3. Jak probíhal prastarý zvyk zavírání vinohradu? 
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Říjen v pranostikách 

 

P§o §s§vaté T§ereze §mráz §po §s§třechách §leze. 

 

Když §na Urš§ulu §vítr duje, §tuhou §zimu ohlaš§uje. 

 

Čím déle §vlaš§tovky §u §nás §v §říjnu §prodlévají, 

§tím déle §pěkné a §jas§né  dny §potrvají. 

 

S§vatý F§rantiš§ek §zahání §lidi do chýš§ek. 

 

Pro bystré hlavy: 

Řešte rébusy. 

 

 

100 dola             100 žár            100 lička          tě 100           100 pa 

100 nek              100 nožka       100 lek             mě 100         100 jan 

100 nat               100 pky           100 h                ča 100          100 jka 

 

 

100  - ro - 100 

 

li 100 noška                  ce 100 vatel           pi 100 le     

 

       li 100  pad 
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Listopad 

Eva Lenartová 

 

 

Proč je tady listopad? 

Musí všechny listy svát, 

čas teď plyne trochu líně,               

mlha bloudí po krajině, 

vítr z horských údolí, 

slétl dolů do polí. 

 

Mraky táhnou 

nebe k hlíně, 

a když mrak je veliký, 

spustí vodní žebříky. 

 

(Velká kniha malého školáka) 

 

 

 

 

Přemýšlejte – uhodnete: 

 

1. Kdo je v létě v kožich oblečený                    

a celou zimu nahatý? 

 

2. Vyje, vyje, není vlk, 

lítá, lítá, není pták. 

 

3. Otec má tisíce synů,  

každému čepičku zjedná, 

a sobě nemůže. 
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Proč se javor na podzim červená 

Zdeněk Adla 

 

začíná se červenat               poučoval vrabec             na tuhle jabloň 

statné stromy                        urostlý javor                    na třešních 

vyčítavě se zadíval               zaslechl                           k ničemu 

 

   „Podívej se na ten javor,“ řekl vrabec vrabci, „už se 

začíná červenat.“ Řekl to posměšně. 

   „A co má být?“ zeptal se druhý vrabec nechápavě. 

„Červená se studem, kamaráde. Každý javor se na 

podzim červená studem.“ 

   „Co provedl?“ 

   „Stydí se, že je vlastně k ničemu. Za týden, za dva 

budou všechny javory hanbou celé rudé. A já se jim nedivím,“ poučoval 

starší vrabec mladého. „Takové statné stromy a nenesou žádné pořádné 

ovoce. Jen se podívej, kamaráde, na tuhle jabloň. Je to docela obyčejný 

malý strom a má na sobě metrák ovoce. Nebo tahleta hruška – co ta má 

hrušek, a kolik už jich kluci očesali. A taky na třešních a višních uzrála 

spousta krásných plodů…“ 

   „Máš pravdu, kamaráde, jabloně, hrušně i třešně jsou určitě 

užitečnější,“ uznal vrabec a vyčítavě se zadíval na vysoký urostlý javor. 

   „Já být javorem, tak se hanbou propadnu,“ řekl mladší vrabec. 

   Zaslechl to javor, usmál se a zašuměl: „Zato ty jsi velice užitečný. Bez 

vrabců by asi všechno zahynulo.“ 

   Vrabci – frrr – pospíchali, aby neslyšeli, jak se jim stromy smějí. 

 

                                                                                       (100 kapek) 

1. Proč se podle vrabců javory na podzim červenají? 

2. Proč se stromy vrabcům smály? 

 

Hra – vyber si jedno povolání a splň úkol: 

 

Učitel                                   Lesník                                     Přírodovědec 

Rozdělí spolužákům            Řekne, jaké stromy                 Popíše části 

role z článku a spo-             rostou u vás v blízkých            stromu. 

lečně je zahrají.                   lesích a parcích.      



 42 

Jak se dům narodil   

Daniela Fenclová, Petr Kovář 

 

 

v pravěku                         odkoukal                            před milionem let 

k ochraně                         nezamlouvalo se               přírodních útvarů 

z klád                               přizpůsobovat si                 zvířecích kůží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Domy nejsou na zemi odjakživa. Kdepak. V pravěku, před více než 

milionem let, tu nebyly vůbec žádné. Zvířata žila v doupatech, jeskyních 

a hnízdech. Snad právě od nich pračlověk odkoukal, že se před zimou, 

deštěm a nepřáteli ukrývají do svých „příbytků“. 

   K ochraně před nepohodou využíval pravěký člověk přírodních útvarů 

– skalních převisů a jeskyní. Už tenkrát se však bydlení v jeskyni našim 

předkům moc nezamlouvalo. To věčné vlhko, zima, tma… 

   Lidé si obydlí začali přizpůsobovat svým potřebám. Učili se je stavět 

vlastníma rukama. Z větví, kůry stromů, trav a hlíny nebo zvířecích kůží 

budovali jednoduché zástěny proti větru, prosté přístřešky, později 

složitější uzavřené chýše. Z klád se naučili roubit sruby. Po dlouhém  

a dlouhém vývoji postavili lidé první pevné domy z kamene nebo cihel. 

Stavitelé těchto domů znali své řemeslo tak dobře, že mnohým jejich 

dílům se obdivujeme dodnes. 

                (z knihy Domeček, domek, dům) 

1. Kde žili pravěcí lidé? 

2. Jak vypadaly domy, které stavěli později? Z čeho je stavěli? 

3. Jak bydlí lidé dnes? 

4. Jaké je vybavení jejich domácností? 
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Človíčkova dobrodružství 

Pavel Feisinger 

 

 

pomlaskávat                        divočákovi                          rozmáchl se 

kviknul                                 špičatým kamenem            přemýšlel 

dupnul a rozběhl se             liánou přivázal                    šťouchat 

 

  Když mléko vypil a přestal si pomlaskávat, 

slyšel mlaskání za svými zády. 

   „Se zavřenou pusou nemlaskám,“ uvažoval 

Človíček a otočil se. Za ním stál ten divočák, 

dobrácky se vůbec netvářil a dělal si zuby  

na ořechy. Dupnul a rozběhl se na Človíčka.  

 

   Na útěk už nebyl čas a ze strachu, že ho 

píchne kančí zub, se Človíček divočákovi 

postavil. Rozmáchl se špičatým kamenem, 

ohnal se po kanci – a trefil. Jednou ranou usekl ten jeden jeho zub 

zrovna pod pyskem. Kanec kviknul, chvilku šilhal, že mu jeden chybí,  

a pak s dupáním zmizel v lese. 

   Všechno se odehrálo strašně rychle a Človíčkovi chvilku trvalo, než si 

myšlenky v hlavě srovnal. Kouknul na zub v trávě, podíval se na ten 

kámen v ruce a palcem po něm přejel. Přejel po něm ještě jednou  

a přitom se řízl. No a tak vznikl první nůž. 

   „Kam ho ale dám, abych se neřízl znovu?“ přemýšlel a cucal si ránu na 

palci. Do oka mu padla taková pěkná rovná větev a tu nožem odřízl. 

Liánou přivázal nůž k jejímu konci a byl spokojen. 

  Teď s nožem můžu i šťouchat a bodat a nic se mně nestane,“ řekl 

Človíček a hned to vyzkoušel. 

        (To nejlepší z večerníčků, podle J. Lamky) 

 

1. Jak Človíček přišel ke kančímu zubu? 

2. Jak vznikl nůž? 

3. Co s nožem Človíček nakonec udělal, aby se neřízl? 

4. Znáš další vyprávění o Človíčkovi? Pokus se vyprávět další jeho příhody. 
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Jak se ochočí divoký kůň, aby pěkně poslouchal 

Ondřej Sekora 

 

 

 

s velkou nůší               dlouhými tykadly            nezamhouřil oka 

po zádech                    přítulnější                       pilně krmit 

na procházku               poskakoval                     nasadil ohlávku 

za lístkem jitrocele       neběhal nadarmo           všecek se polekal   

před týdnem                neznámý pocestný          potloukl se  

po koníkovi                  prudce se vzepjal            belhající se brouk 

 

 

Byl to krásný zelený koník, 

s dlouhými tykadly, oči mu 

bujností jen hrály. A kopal na 

všechny strany. Ferda Mravenec 

ho přivázal ke kůlně a celou noc 

stavěl kolem něho pěknou 

ohradu. 

  Ráno, ač oka nezamhouřil, 

šel hned koníkovi pro krmení. 

Vrátil se s velkou nůší, až se pod ní prohýbal. Když ho koník spatřil, 

začal znovu kopat. Sotva však uviděl, že mu Ferda nese krmení, zavrzal 

vesele nohama o křídla. A Ferda ho nyní začal pilně krmit a po každém 

krmení ho vždycky pěkně pohladil. 

Ach, ach, co takový koník sní! Ferda si mohl nohy uběhat.                     

Ale neběhal nadarmo. 

Brzy viděl, že koník je k němu den ze dne přítulnější. Už se dal 

pohladit nejen po zádech, ale i po hlavě, a potom už neměl ani nic proti 

tomu, když mu Ferda nasadil ohlávku. 

Jednou se dokonce odvážil Ferda vyvést koníka na procházku. 

Koník poskakoval, nohy mu hrály jako strunky a nejraději by se byl 

rozběhl. 

Všeho se však koník lekal. Uviděl lesklý kamínek, lekl se. Uviděl 

bílý lístek sedmikrásky, lekl se. Zahlédl malou macešku, lekl se, a když 

proti nim za lístkem jitrocele kdosi vystoupil, všecek se polekal. 
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   Však bylo také proč se plašit! Neznámý pocestný, byl plný prachu, 

hlavu měl ovázanou, ruku v pásce a opíral se o berli. Když viděl, jak 

koníka poplašil, zašeptal provinile: „Pardón, pardón!“ 

   Kdo myslíte, že to byl? Brouk Pytlík, vracel se z dalekých krajin, až tam 

ho před týdnem zatáhlo lasem šídlo. Ach, ten se přitom potloukl! 

Jakmile však poznal, že teď stojí před Ferdou Mravencem, hned se 

hnal ke koni. „Vy chcete učit koně jezdit? Ach, to já znám! To já viděl 

v kině, jak se na takového koně musí!“ A než se Ferda nadál, odhodil 

Pytlík berlu a hup! Na koníka. 

   Sotva však koník ucítil na svých zádech nezvyklé břímě, vzepjal se 

prudce a přeskočil velikým skokem celou mez. Ferdovi zůstala v ruce 

jenom ohlávka a za chvíli k němu přilezl jen belhající se brouk Pytlík, 

který samozřejmě z koně spadl. 

   „Okamžik, okamžik,“ volal, „to byla mýlka, ten kůň mi nerozuměl, já 

vám to ukážu znovu, jak se na něm jezdí.“ Ale po koníkovi jako by se 

země slehla. Byl pryč. 

   Ferda byl zdrcen, beze slova odstrčil brouka Pytlíka a šel domů. Měl 

oči plné slz a v chaloupce se dal do takového pláče, až z toho usnul. 

   Když se druhý den ráno probudil, stál koník před domkem a vesele     

na Ferdu bzučel. Ferda vykřikl: „Můj milý, hodný koníčku!“ A vrhl se mu 

kolem krku. 

           (z knihy Ferda Mravenec) 

 

 

 

 

1. Jak se Ferda o koníka staral? 

2. Čeho všeho se koník lekal? 

3. Víš, kde se brouk Pytlík „narodil“? 

4. Jaký Pytlík byl? 

5. Proč se Ferdův koník ztratil? 

6. Našel se koník? 

7. Znáš další broučky, kteří v knize o Ferdovi vystupují? 
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O tom, jak cvrčkovi nehrálo rádio 

Ondřej Sekora 

 

 

v každém patře                     naježeny                  vystrčil prudce hlavu 

s bručením                            rozmyslil si               sršely blesky 

do pozoru                              vyzval ho                 komedie 

v mraveništi                           přiznávat se             famfárum  

do cvrčkova rádia                  knoflíkem                 kleštičkami přitáhl 

z ampliónu                           šourala se                pětiminutová přestávka    

 

 

   „Teď bych se mohl podívat, jaké mám vlastně sousedy,“ řekl si náš 

hrdina a dal se po mezi dolů. Za chvíli přišel k díře, která vedla do země. 

Nějaká divná díra. Každou chvíli z ní cosi černého vylezlo, zabručelo      

a zase zmizelo. 

   Byl to cvrček, dlouhé vousy měl naježeny a z očí mu sršely blesky. 

„Dobré jitro, pane sousede!“ začal Mravenec. 

 „ Mnojo!“ odbyl ho cvrček a zase se otočil s bručením v díře. Potom si to 

ale nějak rozmyslil, vystrčil prudce hlavu a ptá se Ferdy: 

   „ A co vy jste vlastně zač?“ 

   Ferda se postavil jako svíčka do pozoru a hrdě odříkal: „Já jsem Ferda 

Mravenec, práce všeho druhu, všechno spravím, všechno postavím, 

všechno přinesu…“ 

   „A umíte taky spravovat rádio?“ skočil mu do řeči cvrček. „Jak by ne!“ 

zajásal Ferda. „My měli v mraveništi v každém patře jedno.“ 

   „Tak pojďte sem!“ vyzval ho cvrček. „Včera tudy táhla nějaká komedie, 

jakési famfárum se dávalo vozit od hlemýždě, a rozbil mi, myslím, 

anténu.“ Mravenec ani muk, to tak ještě, přiznávat se, že to byl on. Skočil 

do svého domku a už tu byl se svým rancem. Opravdu. Anténa byla 

přetržena, uzemnění vyrváno a v drátech zapletena docela cizí vlna, 

která do cvrčkova rádia vůbec nepatřila. 

   Mravenec se dal hned do práce. Cvrček se ani nestačil po něm dívat, 

jak rychle lítal nahoru, dolů. Tam zaklepal, tu zase kleštičkami přitáhl      

a najednou seskočil: „Pane Cvrčku, už je to hotovo!“ 
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A bylo to hotovo. Cvrček jen otočil knoflíkem a chytil Košice. Otočil dále, 

chytil Bratislavu. Otočil ještě dále a chytil Řím. 

   Pak otočil dále, tam už nebylo nic napsáno, ale ozvala se taková 

krásná hudba, jakou dosud nikdo neslyšel. Cvrček se blaženě rozložil ve 

dveřích a poslouchal ty divotvorné zvuky. 

   Letěl tudy motýl a řekl si: „Jakápak je to hudba? Tu bych měl znát!“ 

 Přes kameny přeběhla ještěrka a pomyslila si: „Ten cvrček dnes pěkně 

vyhrává!“ Travou se k díře šourala ploštice, paní Ruměnice, neříkala nic, 

jen poslouchala a ani nedýchala. 

   „Haló, haló,“ ozvalo se najednou z ampliónu, „ zde rádio Nebe. Právě 

jsme předváděli zpěv nebeských cvrčků. Nyní je pětiminutová 

přestávka.“ 

   „Pane Cvrčku, jak to, že vám dnes rádio tak pěkně hraje?“ užasla 

ploštice. Cvrček se nafoukl pýchou a ukázal na mravence: „To tady pan 

mistr. Všecko dovede, všecko spraví, všecko postaví, všecko přinese…“ 

Mravenec zazářil štěstím a opět se postavil do pozoru.  

                         (z knihy Ferda Mravenec) 

 

1. Proč byl cvrček nazlobený? 

2. Kdo cvrčkovi rozbil anténu? 

3. Jak se Ferda Mravenec představoval? 

4. Jaké radiostanice cvrček po opravě rádia naladil? Víš, v jaké zemi se tato 

města nachází? 

5. Kdo ještě s cvrčkem poslouchal a co při tom říkal? Vyhledej a přečti přímou 

řeč. 

6. Znáš nějakou další příhodu Ferdy Mravence? Promysli si ji, abys ji mohl 

vyprávět. 

7. Kterou jinou oblíbenou postavu broučka z knihy Ferda Mravenec znáš? Napiš. 

8. Vyhledej v textu slova, kterým nerozumíš a pokus se je společně vysvětlit. 

9. Namaluj obrázek k jedné z Ferdových příhod. 
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Seznamte se s ilustrátory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Sekora (1899 – 1967) 

Studoval na obecné škole v Králově Poli a na gymnáziu v Brně, později 

ve Vyškově. Dva roky soukromě studoval kresbu a malbu. Pracoval 

v novinách. 

Je považován za zakladatele československého ragby. 

Psal pro dětské časopisy Mateřídouška, Ohníček a Pionýr. 

 

Příklad jeho tvorby 

Ferda Mravenec 

Kuře Napipi 

Uprchlík na ptačím stromě 

Čmelák Aninka 

Malířské kousky brouka Pytlíka 
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Jablíčko 

 

na vršku                             nevyskočí                          chechtal se 

ze zobáku                          krkavec                              utrhl 

do čumáčku                       bodlinami                           bouchl 

na ježkovo bodliny             rozhádaná                         poslechneme tě 

s jablíčkem                         pozoroval je                      lekl se       

do packy                            nenapadlo je                      vysvětlil    

 

 

   Končil podzim. Listí už dávno opadalo. Jenom 

na vršku jabloně viselo jedno jediné jablíčko. 

   Běžel lesem zajíc a uviděl je. Dostal na 

jablíčko chuť, ale nevěděl, jak ho dostat dolů. 

Bylo vysoko, tak vysoko ani zajíc nevyskočí. 

   Vedle na jedli seděl krkavec a chechtal se. 

   „Utrhni mi jablíčko!“ požádal ho zajíc. Krkavec 

jablíčko utrhl, jenže bylo těžké a vypadlo mu ze 

zobáku na zem. 

   „Děkuji ti, krkavče,“ řekl zajíc. Sehnul se, ale 

jablíčko jako živé začalo utíkat.  

   Co se to děje? 

   Nejprve se zajíc lekl, ale pak se dovtípil. Jablíčko dopadlo rovnou na 

ježka. Ten se lekl a začal utíkat. Jablíčko se nabodlo na ježkovy bodliny. 

A tak utíkalo také. 

   Zajíc zavolal: „Ježku, necháš tady to jablíčko?“ 

   Ježek se zastavil a povídá: „To je moje jablíčko, já je chytil.“ 

   Zajíc řekl ježkovi: „Okamžitě mi ho dej! Jablíčko je moje, já ho našel!“ 

   Pozoroval je krkavec a řekl: „Co se hádáte, jablíčko je moje, já ho utrhl. 

   Hádali se a hádali. To byl rámus! A dokonce krkavec zobl ježka do 

čumáčku, ježek popíchal zajíce bodlinami a zajíc bouchl krkavce 

packou… 

   Šel kolem medvěd a začal se rozčilovat: „Co se tady děje? Co je to za 

rámus?“ 

   Rozhádaná zvířátka začala volat: „Medvěde, tys velký a chytrý. Ty nás 

určitě rozsoudíš! Řekni, komu jablíčko patří, a my tě poslechneme.“ 

A začali medvědovi vyprávět, jak to s jablíčkem bylo.  
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   Medvěd se zamyslel, drbal se packou za uchem a pak řekl: „Jablíčko 

patří každému z vás, každý z vás je musí také dostat.“ 

   „Ale my máme jen jedno jablíčko!“, řekl ježek, zajíc a krkavec. 

   „Můžete jablíčko rozdělit a každý dostane kousek,“ poradil jim medvěd. 

   Zajíc, ježek a krkavec se divili, že je to také nenapadlo. Ježek jablíčko 

rozřízl na malé kousky. 

   Jeden díl dal zajíci, další krkavci, jeden si nechal sám a poslední 

položil do packy medvědovi. 

   Medvěd se tomu divil, ale zajíc mu to vysvětlil: 

   „To máš za to, žes nás usmířil a poučil.“ 

               (z knihy Když dětem nejde čtení) 

 

1. Pohádku vyprávěj vlastními slovy. 

2. Najděte chybu v pohádce! Jen jedno ze zvířátek jablka na 

sobě nosí, ale nikdy je nejí.  

 

 

Listopad v pranostikách 

 

P§očas§í o §s§vaté Alžbětě §povídá, §jak §bude §v §létě. 

 

Kateřina §na §ledě, Š§těpán §na §blátě. 

 

Když §na O§ndřeje §s§něží, §s§níh dlouho §leží. 

 

Když §na D§uš§ičky §jas§né §počas§í §panuje, 

příchod §zimy §to oznamuje. 
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Prosinec  

Jan Susa 

 

Nejkrásnější měsíc v roce, 

nikdo nemá stání, 

těšíme se na Vánoce, 

každý dárky shání. 

 

Nejdřív přijde k hodným dětem  

Mikuláš a anděl s čertem. 

A pak už jen čekáme, 

až se Vánoc dočkáme. 

 

Už jsou tady, už to voní, 

už to všude cinká, zvoní. 

 

Rozsviť se už, stromečku! 

My si hezkou pusu dáme, 

nejmilejší z dárečků 

je ten, že se rádi máme. 

              (z knihy Rok v obrázcích a hádankách) 

Zima 

Heda Zeminová 

 

Kde se vzal, tu se vzal –  

bílý kůň k nám přiklusal. 

Tak to kdysi řekla krásně 

slova jedné staré básně. 

A ten kůň, to je sníh, 

který leží na stráních, 

který přikryl louky, pole 

i cestičku k naší škole. 

Kdopak by se zimy bál, 

jenom, snížku, padej dál! 

Ať se na vánoční svátky 

probudím jak do pohádky.            

              (Ze starší čítanky pro IV. ročník ZvŠ) 
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Jen aby nebyl Mikuláš hluchý 

Miloš Kratochvíl 

 

na školní fotografii                  málem zmrzla                   ostříháním 

u Pivoňků                                spletla si mě                     nastřádáno 

v koupelně                               řinčel řetězem                  vřískat    

z pytle                                      šermoval vidlemi              Kotnour 

do kuchyně                              šunkový salám                 nepřestal řádit            

 

 

   Prosinec je měsíc, kdy se pořád něco děje. Někdy se 

třeba půl roku nestane nic, ale v prosinci to jde jedno za 

druhým. 

   V pondělí poprvé napadl sníh, v úterý jsem měl 

horečku, ve středu málem zmrzla paní Vránová a pozítří 

přijde Mikuláš! 

   Naše Bára se bojí už dneska. Je ještě malá. Ještě 

nechodí do školy. Až bude velká jako já, tak se už třeba 

bát nebude. Nebo až bude ještě větší, protože já se 

totiž taky pořád trochu bojím. 

   Jenže to je něco jiného. Bára se bojí, protože ještě 

nemá rozum, kdežto já se bojím, protože rozum mám. Já se vždycky 

bojím, že si mě spletou.   

   Že si mě spletou s Otou Pivoňkou. My jsme si totiž podobní ostříháním 

hlavy, velikostí a ušima. Na školní fotografii si mě s Pivoňkou spletla        

i teta Máňa, tak proč by si mě s ním nemohl splést i Mikuláš a čert          

a rovnou se domě pustit metlou. U Pivoňků tak prý nadílka vždycky 

začíná, protože Ota má kvůli své dobrodružné povaze na metlu vždycky 

nastřádáno. 

   Předloni jsem se chtěl zachránit pomocí holiče Čejky. Nechal jsem se 

ostříhat na ježka, ale hned cestou domů mi vlasy zplihly, a když jsem se 

v koupelně podíval do zrcadla, vypadal jsem zase jako Ota Pivoňka. 

   Teď to dělám tak, že hned jak se ve dveřích objeví Mikuláš, rychle 

pozdravím a řeknu hlasitě své jméno. Jenže co kdyby přišel nějaký 

hodně starý Mikuláš, který už je úplně hluchý? Z toho mám strach… Já 

bych se možná jinak Mikuláše a čerta ani tak nebál, ale bojím se jich 

taky proto, že na ně nejsem zvyklý. 
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   Třeba Babouček má dědu, který má stejně bílé vlasy a vousy jako 

Mikuláš, takže Babouček je na takovou osobu zvyklý, a klidně Mikulášovi 

tyká. 

   Nebo Kotnour…Jeho strýc je kominíkem, takže mu čert připadá, jako 

když přijde na návštěvu někdo z rodiny. Ale my, co nejsme zvyklí jako 

Babouček a Kotnour, se asi trochu bojíme. 

   „Kdo nezlobí a má čisté svědomí, ten se čerta bát nemusí,“ říká 

vždycky naše maminka, aby nás uklidnila, ale mě to moc neuklidní,         

i když vím, že je to pravda. 

   Jednou jsem to viděl i v pohádce v televizi. A pak taky doma, když        

u nás ještě bydlel strejda Jára. Říkal mě a Báře, ať se nebojíme, protože 

toho, kdo byl hodný, čert na zádech neunese. Já mu věřil. V té pohádce 

to bylo taky tak. Jenomže jak můžu vědět úplně jistě, jestli jsem byl 

hodný? Maminka to kolikrát vidí taky docela jinak než já. A to není tak 

vážná jako svatý Mikuláš ani tak divoká jako čert! 

   Jak se blížil večer, tak jsem si připadal čím dál tím míň hodný a víc      

a víc jsem se bál. Bára asi taky, protože měla v obličeji barvu, jako když 

jednou snědla zelený šunkový salám. A když pak vletěl do kuchyně čert, 

začali jsme s Bárou vřískat jeden víc než druhý. Rohatec řinčel řetězem, 

dupal kopytem a šermoval očouzenými vidlemi. 

   „Mírni se, čerte, ať tu všechno nerozbiješ!“ napomenul ho Mikuláš. 

   Ale čert řádit nepřestal. Vidle sice odhodil, vytáhl však z pytle metlu     

a švihal kolem sebe tak prudce, že to hvízdalo, jako by měl na té metle 

přivázanou meluzínu.           

                                    (Už sněží, už chumelí) 

1. Víš, kdy chodí Mikuláš? 

2. Jak se jmenovala chlapcova sestra?  

3. Kdo z nich byl starší? 

4. Proč se chlapec bál, že si ho Mikuláš splete a s kým? 

5. Jak se jmenovali chlapcovi kamarádi, o kterých se 

v článku píše? 

6. Proč se nebáli chlapcovi kamarádi? 

7. Vyhledej a přečti, jakými slovy maminka uklidňovala děti, aby se nebáli. 

8. Vyprávěj o tvém setkání s čertem a Mikulášem. Bál ses? 

9. Kdo s čertem a Mikulášem ještě chodí?  

10. Namaluj obrázek. 
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Sv. Mikuláš 

Ludmila Ladýřová 

 

 

z nejoblíbenějších                 projevoval laskavost             biskupem 

k nesčetným legendám         křesťanské rodiny                 hladovějící 

z Alexandrie                          rozbouřené moře                  plnovousem                    

do Konstantinopole               mikulášské průvody              doprovázel 

předkřesťanské prvky       

 

 

 

   Svatý Mikuláš, biskup z Myry, jeden z nejoblíbenějších světců, má 

svátek 6. prosince. Narodil se v druhé polovině třetího století v řeckém 

městě Pataře. Pocházel ze zbožné křesťanské rodiny a od raného mládí 

projevoval mimořádnou laskavost, milosrdenství a štědrost. Po smrti 

rodičů rozdal většinu majetku chudým, stal se knězem a později 

biskupem. 

   K nesčetným legendám o dobrých skutcích, které vykonal, patří i ta, jak 

se zastal tří soudcem k smrti nevinně odsouzených důstojníků. Nebo, jak 

v době hladomoru v Myře požádal kapitána lodí plujících z Alexandrie do 

Konstantinopole a mající v přístavu v Myře zastávku, aby nechal pro 

hladovějící z každé lodi vynést alespoň sto měřic pšenice. Známé jsou    

i legendy o zázracích, kdy Mikuláš oživil tři chlapce, jež zabil zlý 

hostinský, nebo kdy utišil rozbouřené moře, a tak zachránil námořníkům 

loď i život. 

   Sv. Mikuláš se stal patronem námořníků, lékárníků, pekařů, rybářů. 

Zemřel v Myře 6. prosince mezi lety 345 až 352 a roku 1087 byly jeho 

ostatky převezeny do italského přístavního města Bari. 

   V byzantské říši byl sv. Mikuláš uctíván již od 5. století a jeho kult se 

postupně rozšířil do dalších zemí a ve století třináctém i k nám. Později 

k nám pronikly do klášterních a městských škol chlapecké mikulášské 

hry. 

   Od těchto žákovských her se podstatně lišily lidové mikulášské 

průvody obsahující ještě mnohé předkřesťanské prvky. 

   Postupem času se mikulášské průvody zjednodušily na obřadní 

obchůzky jen s Mikulášem, andělem a čertem. Hlas stříbrného zvonečku 
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ohlašoval dětem ve městech i na vesnicích, že Mikuláš přichází, a ty se 

již nemohly dočkat. Důstojný muž s bílým plnovousem, opírající se         

o berlu, přicházel ve více či méně náročně upraveném biskupském 

oděvu, jeho ornát, stejně jako vysokou čepici mitru, zdobil vyšitý nebo 

z pozlátka vystřižený a nalepený kříž. 

   Tam, kde přišel sám bez doprovodu, míval dárky v nůši na zádech. 

Světce většinou doprovázel něžný anděl s hvězdou na čele a s křídly na 

zádech, nosící v košíku dárky. Vzadu řinčel řetězy čert, jenž metlou 

švihal na okna a dveře. 

   V dětech byla malá dušička, neboť jim hrozil, že jestliže zlobily, odnese 

je v pytli do pekla. 

 

                                                  (České Vánoce, Od Martina do Tří králů) 

 

 

 

1. Vyhledej v textu, kdy a kde se svatý Mikuláš narodil. 

2. Jaké dobré skutky svatý Mikuláš vykonal? 

3. Kdy svatý Mikuláš zemřel? 

4. Vyhledej v článku a přečti, jak Mikuláš vypadá a jak je oděný. 

 

 

 

 

Vánoční koleda 

lidová 

 

Dej Bůh štěstí tomu domu!               

My zpíváme, víme komu:  

malému děťátku, 

Kristu Jezulátku 

dnes v Betlému narozenému. 

On rozdává štědrovničky, 

jabka, hrušky a trojníčky. 

Za naše zpívání, 

za koledování, 

dejž vám pán Bůh požehnání!   
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                                                     Dopis Ježíškovi 

                                                     Miloš Kratochvíl 

 

                                                             Školní prospěch? Žádná sláva. 

                                                             A průšvihy? Jemine! 

                                                             Ale co – přijde čas Vánoc, 

                                                             Ježíšek vše promine. 

 

                                                             Napsal jsem mu dlouhé psaní, 

                                                             jako bych byl vzorný žák. 

                                                             Na mé dárky místo saní 

                                                             by musel mít náklaďák! 

 

                                                             Když nadešel Štědrý večer 

                                                             a zvoneček zacinkal, 

                                                             vřítil jsem se do pokoje 

                                                             - holý smrček v koutě stál. 

 

                                                             Místo bonbonů a ozdob 

                                                             zplihle visel na stromku 

                                                             list papíru s třemi slovy: 

                                                             Polepši se, holomku! 

      (Zapište si za uši) 

                                                                                                                                            

Pranostiky na prosinec 

 

O  §s§vatém Mikuláš§i čas§to §s§nížek §práš§í. 

 

S§vatá Lucie §ukazuje §svou §moc, §neb §nám dává dlouhou §noc. 

 

Není-§li §pros§inec §s§tudený, §bude §příš§tí §rok §hubený. 

 

Lepš§í V§ánoce §třes§kuté §než §tekuté. 
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Jak sněhulák zatoužil po vzdělání 

Zbyněk Malinský 

 

 

v Grónsku                            habaděj                              zapíchla se 

ze židle                                beztak                                vánoční cukroví 

s brašnou                            vrčel a štěkal                      poloviční jméno                   

z chalupy                             frčeli                                   prosáňkovali 

do první lavice                     stoupal strání                     zapamatoval si ji  

na rampouchy                     rozcinkal hvězdičky            vyzváněl          

 

 

 

   Někdo by si mohl myslet, že nejvíc sněhuláků je v Grónsku, když tam 

hodně mrzne. Ale v Grónsku žijí hlavně lední medvědi, a lední medvědi 

sněhuláky stavět nedovedou. Sněhuláky umějí nejlíp stavět kluci. A jsme 

doma, protože u nás je kluků habaděj. 

   Byla zima a byl mráz, že slepoval nos jako vánoční cukroví, a kluk 

Pepík si stavěl sněhuláka. Postavil malého sněhuláka, neboť velkého by 

musel stavět ze židle. 

   „Budeš malý sněhulák, protože nemám židli,“ řekl mu Pepík, „a beztak 

by se mi zapíchla do sněhu.“ 

   „Jo,“ řekl sněhulák a bylo mu jedno, že je sotva poloviční. Stejně ani 

nevěděl, jak vypadá velký sněhulák. 

   „Poloviční sněhulák, poloviční jméno. Budeš se jmenovat Hulák,“ 

rozhodl Pepík. 

   „Jo,“ zase sněhulák a bylo mu to jedno. Stejně ani nevěděl, že jsou jiná 

jména. 

  Hulák je divné jméno i pro sněhuláka. Ale jménem to je, i když 

poloviční, a proto se musí psát na začátku velkým písmenem, jako se 

velkým písmenem na začátku píše jméno Pepík nebo Brok, který na 

sněhuláka vrčel a štěkal. 

 „Co na něj vrčíš? Hulák je náš sněhulák,“ sdělil mu Pepík. „Aha,“ 

pochopil Brok, zvedl nohu a sněhuláka maličko žlutě označil, aby se 

vědělo, že je to jejich sněhulák. 

   Ráno z chalupy vyběhl Pepík s brašnou na zádech, s Brokem v patách 

a už ode dveří volal: 
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   „Ahoj, Huláku, jede se do školy.“ 

   A už zase frčeli na sáňkách strání dolů, rovnou do školy. Hulák se 

hrnul za Pepíkem, ale dovnitř zase nesměl a do školy nesměl ani Brok. 

Hulák stál u okna a koukal do třídy, jak se kluci koulují houbou, a povídal 

Brokovi: 

   „Nevím, proč tam nesmím. Koulovat se, to bych taky uměl.“ 

   „Dělal bys loužičku. Já tam taky nesmím kvůli loužičkám,“ řekl Brok. 

   Potom zazvonilo, do třídy přišel pan učitel a začaly se dít věci, že 

sněhulák nestačil koukat. 

   „Co to dělají?“ ptal se sněhulák Broka. 

   „Samé hlouposti,“ odpověděl Brok. „Je to tady o nastuzení, já jdu radši 

domů.“ 

   Je pravda, že sněhuláci nepotřebují vzdělání. Sněhuláci stojí, koukají    

a mrznou. Snad je to proto, že ke vzdělání nepřijdou. Ale sněhulák Hulák 

přihlížel vyučování a zatoužil po vzdělání. 

   Snad po něm zatoužil i proto, že měl lidské jméno. Každý den jezdil 

s Pepíkem na sáňkách ke škole a díval se oknem do třídy, jak pan učitel 

vyučuje. 

   Jednou ráno zase Pepík vyběhl s Brokem z chalupy, všichni tři si 

nasedli na sáňky a už ujížděli strání dolů ke škole. Před školou sněhulák 

slezl ze saní a hned se hrnul k oknu. 

   „Huláku, kam jdeš? Pojď, jedem ještě jednou,“ volal na něj Pepík. 

   „To bys přišel pozdě do školy. Hnedle bude zvonit,“ povídal sněhulák. 

   „Nic nebude. Ode dneška jsou vánoční prázdniny,“ řekl Pepík a celý 

den prosáňkovali. 

   Ale večer, když sněhulák zůstal sám před chalupou, nedalo mu to, sedl 

si na sáňky a svištěl dolů ke škole. 

   O vánočních prázdninách školník větrá třídy a ve škole se netopí. 

Sněhulák tiše vešel do třídy, sedl si do první lavice a díval se na tabuli. 

Byla na ní křídou napsaná básnička. Sněhulák si básničku přečetl, 

přečetl ji znovu a ještě jednou, až si ji zapamatoval. 

   Potom vyšel ze školy, stoupal strání k chalupě a u chalupy zaklepal na 

okno. Okno se otevřelo a sněhulák všem, kdo chtěli slyšet, říkal 

básničku: 
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  „Podkovičky zazvoní, 

   jede zima na koni. 

   Znovu zase po roce 

   budou bílé Vánoce.“ 

 

   A potom měsíc rozcinkal hvězdičky a mráz vyzváněl na rampouchy. 

                                                             (Pohádky ze sluneční ulice) 

 

1. Proč Pepík postavil malého sněhuláka? 

2. Jaké jméno sněhulákovi dal? 

3. Jak se Pepík do školy dopravoval? 

4. Proč sněhulák ani pes Brok nesměli do školy? 

5. Co se stalo jednou večer o vánočních prázdninách? 

6. Jaká báseň byla napsaná ve třídě na tabuli? Opakovaně si ji přečtěte. Zvládl 

by ji někdo z vás nazpaměť? 

7. Jaké zimní sporty či hry děti v zimě provozují? Vyprávěj o tom, co nejraději 

děláš ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61 

Otázka pro leden 

Milena Lukešová 

 

Ledne, ledne, ledne. 

proč je tma i ve dne? 

 

Černo, bílo, jo a ne –  

proč máš slunce schované? 

 

Jestli ho pustíš z ledničky, 

dostaneš dvě jedničky: 

 

1. měsíc v roce je jen 1:   LEDEN. 

       (z knihy Jak je bosé noze v rose) 

 

 

Šťastný nový rok 

Jan Alda 

 

Den za dnem dělá hop a skok, 

čas jako voda plyne. 

Najednou je tu Nový rok 

a všecko nové, jiné.                       

 

Veselejší a krásnější 

celý svět kolem zdá se. 

„Maminko, ať jsme šťastnější 

v tom novém roce zase!“ 

        (z knihy Slunečnice) 

1. Víš, jaký je rozdíl mezi Novým rokem a novým rokem? 

2. Co všechno si lidé přejí do nového roku? 

3. Pokus se takové novoroční přání napsat. 

 

Příklad:                  Maminko, ať §js§me §š§ťas§tnějš§í 

                              §v §tomto §novém §roce §zas§e! 

                                                              §přeje F§rantiš§ek 
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Novoroční příběh 

Peter Hacks (čti Haks) 

 

 

nad šípkovým punčem            vyskočil a vykřikl              zapomenout 

k Novému roku                         neodpustil by mi               zapomnětlivostí 

na druhém konci lesa              nedobatolíš se                 plch 

k plchovi                                   zataraseny                       vršky jedlí 

 

 

   Starý ježek seděl 

docela spokojeně nad 

svým šípkovým punčem, 

když začaly hodiny právě 

odbíjet poslední hodinu 

starého roku. Náhle však 

vyskočil a vykřikl: 

   „Jak jsem na to mohl 

zapomenout?“ 

   „Na co?“ řekla jeho manželka, paní ježková. 

   „Ach, rval bych si bodliny nad svou zapomnětlivostí,“ řekl ježek, „slíbil 

jsem plchovi, že ho k Novému roku zatahám za ucho, protože spí 

zimním spánkem a nikdy by mi neodpustil, kdybych ho nevzbudil. Přines 

mi boty, musím honem za ním.“ 

   „Ale to je nerozum,“ řekla jeho manželka, paní ježková, „plch bydlí na 

druhém konci lesa a za hodinu se tam na svých nožičkách nedobatolíš.“ 

   Měla samožřejmě pravdu, a tak přemýšleli, co by měli dělat. 

   Tu kolem běžela myš. 

   „Ó, má milá myško,“ řekl jí ježek, „udělej mi laskavost, běž rychle 

k plchovi a zatahej ho za ucho, slíbil jsem mu, že ho před začátkem 

nového roku probudím.“ 

   Myš tedy utíkala, ale sníh byl vysoký a cesty byly zataraseny navátými 

kopci závějí, a tak si myš řekla: 

   „Kdepak, nestačím dojít včas.“ 

   Tu spatřila na stromě veverku. 
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   „Ach, milá veverko,“ řekla myš, „udělej mi laskavost, zaskoč honem 

k plchovi a zatahej ho za ucho. Ježek mu slíbil, že ho určitě před 

začátkem nového roku probudí, a já to zase slíbila ježkovi.“ 

   Veverka chtěla učinit, oč ji myš prosila, ale na větvích byla spousta 

sněhu a vršky jedlí se nechtěly ohýbat. 

   Tak si veverka řekla: 

   „Kdepak, nestačím dojít včas.“ 

   Tu spatřila, že opodál dřepí sýček. 

   „Ach, milý sýčku,“ řekla radostně veverka, „udělej mi laskavost, zaleť 

honem k plchovi a zatahej ho za ucho. Ježek mu slíbil, že ho určitě před 

začátkem nového roku probudí, a myš to slíbila ježkovi a já myšce.“ 

   Sýček tedy letěl, co mu síly stačily, až byl úplně bez dechu. Přesně ve 

dvanáct doletěl k plchovu obydlí, zatahal 

ho za ucho a zavolal: 

   „Probuď se, plchu, probuď se, právě 

začal nový rok!“ 

   „To je krásné, to je překrásné,“ řekl plch 

šťastně a hned se obrátil na druhou 

stranu. „To tedy mohu ještě prospat celé 

dlouhé tři měsíce.“ 

                                                                (z časopisu Mateřídouška) 

 

1. Koho plch požádal, aby ho na nový rok probudil? 

2. Koho požádal ježek a proč? 

3. Koho požádala myška…? Dovyprávějte celý příběh. 

4. Doplň věty:  

„Ó má milá myško,“ řekl……………….. 

„Ach, milá veverko,“ řekl………………. 

„Ach, milý sýčku,“ řekl…………………. 

 

Pranostiky na leden 

T§eplý §leden, §k §nouzi §krok §jen §jeden. 

 

Když déš§ť §leden §s§náš§í,§neduhy §s §ním §kráčí. 

 

Js§ou-§li §jas§né Hromnice,§přijde §ješ§tě §vánice. 
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Rukavice 

Josef Brukner 

 

v rukavici                          uvelebila se                        vypískla 

po prsteníku                     vybrala si                            zakvákala 

po prostředníčku              zakvičelo                            zabručela 

v doupátku                        nevešel se                         zamumlal 

    Šel hajný lesem a ztratil rukavici. Ležela na cestě a bylo v ní místo pro 

pět prstů a jednu dlaň. 

. 
   Po cestě běžela myška. Uviděla rukavici – a šup do ní. V rukavici bylo 

pět doupátek. Myška si vybrala to nejmenší po malíčku a uvelebila se tu. 

. 
   Po cestě skákala žába. Uviděla rukavici – a hop do ní. 

   „Je tu někdo?“ 

   „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ 

   Žába si vybrala místo po prsteníku a uvelebila se tu. 

. 
   Po cestě běžel zajíc. Uviděl rukavici – a hupky do ní. 

   „Je tu někdo?“ 

   „Já jsem tu,“ vypískla myš. „Spím v postýlce po malíčku.“ 

   „A já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. 

   Zajíc si vybral místo po prostředníku a uvelebil se tu. 

. 
  Po cestě přiběhla liška. Uviděla rukavici – a hned byla uvnitř. 

   „Je tu někdo?“ 

   „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ 

   „A já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. 

   „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel zajíc. 

   Liška si vybrala místo po ukazováčku a uvelebila se tu. 

. 
   Po cestě se přihnalo prase. A hned se hrnulo do rukavice. 

   „Je tu někdo?“ 

   „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ 

   „A já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. 
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   „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel zajíc.  

   „A já v doupátku po ukazováčku,“ odsekla liška. 

   Prase si vybralo místo po palci a uvelebilo se tu. 

. 
   Po cestě supěl medvěd. Uviděl rukavici a cpal se do ní zhurta jako 

všichni kolohnáti. 

   „Je tu někdo?“ 

   „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ 

   „A já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. 

   „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel zajíc.  

   „A já v doupátku po ukazováčku,“ odsekla liška. 

   „A já v chlívku po palci,“ zakvičelo prase. 

   Medvěd si vybral místo v dlani a uvelebil se tu. 

   A tak jich bylo v rukavici šest a nevešel by se už do ní ani jeden. 

. 
   Mezitím přišel hajný domů a všiml si, že má ruku holou. Hledal po 

kapsách, všechny je obrátil naruby, ale rukavice nikde. Hledal také ve 

váčku, ale rukavice fuč. 

   Vrátil se do lesa stejnou cestou, až uviděl rukavici ležet na zemi. 

   Zvedl ji, chtěl do ní strčit ruku, ale ruka se mu do rukavice nevešla. 

   „Je tam někdo?“ 

   „Já jsem tu,“ vypískla myška. „Spím v postýlce po malíčku.“ 

   „A já v důlku po prsteníku,“ zakvákala žába. 

   „A já v jamce po prostředníku,“ zaječel zajíc. 

   „A já v doupátku po ukazováčku,“ zabručela pod fousy liška. 

   „A já v chlívku po palci,“ zakvičelo prase. 

   „A já tu spím v dlani,“ zamumlal medvěd. 

   Hajný vzal rukavici a šel domů. Byl rád, že ji našel. 

 

   Doma rukavici vysypal a řekl: 

   „Tak kolik nás to vlastně je?“ A hned počítal: 

   „Já jsem jeden, myška druhá, žába třetí, zajíc čtvrtý, liška pátá, prase 

šesté, medvěd sedmý. Tak to vidíte. Byl jsem doma sám, a teď nás tady 

bude sedm.“ 

                 (z knihy Čaroděj Mordydy) 

1. Jmenuj jednotlivá zvířátka, která k rukavici přicházela a kam se uvelebila. 

2. Rozdělte si role a pohádku si zahrajte. 
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Hokej 

Bohumil Říha  

 

o šesti hráčích                      báječná sportovní hra                   brusle 

do národního mužstva         spoluhráče                                     útočit 

 

   Lední hokej hrají dvě družstva o šesti hráčích. Třetina hry trvá dvacet 

minut. Lední hokej je báječná sportovní hra. Měl by ji umět každý 

pořádný kluk. Ani k tomu mnoho nepotřebujeme: brusle, hokejku, hřiště 

na ledě a samozřejmě spoluhráče. 

   Je ovšem třeba, aby uměl slušně bruslit a holí vést touš (puk). Aby 

uměl útočit i hrát v obraně. Aby uměl protivníka zbavit puku a dobře 

přihrávat. Aby dlouho vydržel ve hře. 

 

Teď vidím, že dobrý hráč hokeje toho musí umět 

hodně. A nebude asi tak snadné dostat se                   

do národního hokejového mužstva, které za nás 

hraje na mistrovství Evropy i na mistrovství světa. 

                                                 (Dětská encyklopedie) 

 

 

 

 

1. Kolik hráčů hraje hokej? 

2. Kolik minut trvá jedna třetina? 

3. Znáš nějaké naše hokejisty? 

4. Hraje se ve vašem městě hokej? 

5. Umíš bruslit nebo dokonce hrát hokej? 

 

Úkol k řešení ve skupinách: 
Vytvořte chlapecké a dívčí skupiny. Chlapci si připraví vyprávění o hokeji, děvčata o 

bruslení (krasobruslení). Např. koho obdivujete, co byste chtěli sami umět, zda 

sledujete hokej, krasobruslení, popř. rychlobruslení atd. 

 

Slovníček literárních pojmů 

Encyklopedie je souhrnné zpracování vědních oborů, zpravidla 

v abecedně uspořádaných heslech; dětská encyklopedie je přiměřená 

dětskému věk 
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Sněží 

Kamil Bednář 

 

Podívej, jak sněží venku, 

vidíš chumelenici? 

Každá střecha za chvilenku                

bude v bílé čepici. 

 

Honem boty, kabát, sáně! 

Hned začneme sáňkovat, 

a až sjedem všechny stráně, 

budeme se koulovat. 

 

 

Malí sněhuláci 

Zdeněk Hendrych 

 

Když to malým sněhulákům čas dovolí , 

utíkají nejkratší cestou do školy. 

Tam totiž po každé jedničce, 

si smějí dlouho hrát v ledničce. 

 

Když mají jedniček jako máku, 

můžou si jít hrát do mrazáku. 

Tak si ti chytří často hrají 

a vůbec nikdy neroztají.                                         

 

Pranostiky na únor 

 

Únor §bílý, §pole §s§ílí. 

S§vatý Matěj §ledy §láme, §nemá-§li §jich, §nadělá §je. 

Když §větrové §na §konec §února §uhodí, §hodně obilí §s§e §na §poli 

§urodí. 
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Pololetní překvapení 

Martina Drijverová 

 

 

vysvědčení                 Jumbo Jet (čti džambo džet)           z písemky 

přimhouřila                  operní pěvkyni                                k moři 

přistěhuje se               sváteční oběd                                 na maminku 

vyprávěla                    Patnáctiletý kapitán                        po jídle         

nepochybovala           důležitějšího                                    s vysvědčením  

 

 

 

   Přišlo pololetí a vysvědčení. Eva se na něj moc těšila, protože za 

vysvědčení měla slíbený model letadla Jumbo Jet. Tedy za samé 

jedničky. Vůbec nepochybovala o tom, že je dostane! Já jsem se 

obávala. Hlavně matematiky. A taky že jo, dostala jsem dvojku a to ještě 

naše učitelka přimhouřila oko, protože písemku jsem měla na trojku. 

Vávra, který ode mě opisoval, dostal z písemky čtyřku a na vysvědčení 

taky. Proto mi řekl, že už o mě nestojí. Musím přiznat, že mi to bylo 

trochu líto, hlavně když jsem viděla, že si na chodbě šeptá s Ivetou. 

   Iveta dostala samé jedničky, co odjela Marcela, je zas nejlepší ve třídě. 

Já jsem kromě matematika dostala ještě dvojku z tělocviku a z ručních 

prací. Dvojky jsou ale přece dobré známky, taky by naši po mně 

nemuseli chtít samé jedničky, že ne? Ostatně k čemu bude operní 

pěvkyni počítání. 

   Když jsme přišly s vysvědčením domů, čekal nás sváteční oběd: kuře 

se sýrovou omáčkou a dort a dárky. Eva dostala ten model a já knížku 

Patnáctiletý kapitán. Protože tatínek i mamka uznali, že to moje 

vysvědčení zas tak špatné není. 

   Když bylo po jídle, řekli nám mamka s tatínkem, že pro nás mají ještě 

nějaké překvapení. 

   „Výlet?“ – „Lístky do divadla!“ 

   „Neuhodly jste!“ 

   „Tak co? Něco k jídlu? Bonbony?“ 

   „Ale kdepak!“ řekl tatínek. „Něco mnohem, mnohem důležitějšího!“ 

   „Pojedeme k moři!“ vykřikly jsme s Evou obě. Moře, to je náš sen. 

Hrozně bychom ho chtěly vidět, od té doby, co nám Iveta o moři 
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vyprávěla a ukázala nám mušle, ve kterých hučí. Když si je člověk přiloží 

k uchu. Iveta jezdí každý rok, ale my nemáme tolik peněz. Pro čtyři lidi je 

cesta moc drahá. 

   „Ne, k moři nepojedeme, bohužel!“ řekla mamka. „Ale čeká nás něco 

moc důležitého: bude nás o jednoho víc!“ Řekla to tak vážně, že jsme se 

lekly. 

   „No nazdar!“ vykřikla Eva, „že se k nám přistěhuje teta Štěpánka?!“ 

   Mamka se dala do smíchu: „Vy jste ale hloupé! Copak jste chtěly od 

nového tatínka? Vzpomeňte si na ten svůj sešit!“ 

   „No chtěly jsme auto, aby uměl pěstovat rostliny…“ 

   „Chtěly jsme miminko!“ napadlo mě. „Mamko! My čekáme miminko? 

Ano? Hurá!“ 

   Mamka přikývla. Vrhly jsme se jí kolem krku, až se tatínek lekl: 

„Opatrně! Teď musíme na maminku dávat pozor!“ 

                                                   (Táta pro radost i pro zlost) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Co měla Eva slíbeno za pololetní 

vysvědčení? 

2. Jaké známky dostala Iveta? 

3. Jaký sváteční oběd čekal na dívky? 

4. Jaké překvapení měli rodiče pro dívky? 

5. Co bys sis přál za pěkné vysvědčení ty? 

Napiš. 

6. Myslíš si, že je vzdělání důležité a proč? 
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Vyprávění o staré zaječici 

Bohumil Říha 

 

 

přestěhovala se                 pod nízkým smrčkem             stará zaječice 

vyhrabala si                       v blízkosti svého pelechu       srny 

vyslídila                              k jeslím                                   zakousnout 

uháněla                              s koňmi                                   podběhla 

odskákala                          do lesa                                    překládal  

 

1.  

   Byla krutá zima. V polích napadlo mnoho sněhu. 

Stará zaječice se přestěhovala do lesa. Vyhrabala si 

pelech pod nízkým smrčkem a často tam spala. 

Večer vylézala ven a okusovala kůru stromů. Někdy 

se pustila i do pupenů na větvích. Měla často hlad. 

   Za nějaký čas našla v blízkosti svého pelechu 

veliké dřevěné jesle se stříškou. Byly plné sena. 

Chodily tam na ně srny z celého lesa. Zaječice se tam naučila chodit 

také. Od té doby se jí žilo lehčeji. 

 

2. 

   Jednou vyslídila starou zaječici liška. Skočila za ní do pelechu a chtěla 

ji zakousnout. Ale zaječice se nedala. Škubla sebou, vyrazila z pelechu   

a uháněla k jeslím. Snad se tam zachrání! 

   Liška se pustila za ní. Běžela tiše a lehce. Blížila se k zaječici stále víc. 

   U jeslí stál vůz s koňmi. Lesník právě shazoval otepi sena. 

   Zaječice podběhla vůz a schovala se mezi otepi. Liška běžela za ní. 

Lesník ji uviděl a hodil po ní vidle. Teprve teď se liška vzpamatovala       

a utekla. 

   Vyděšená zaječice ležela pod senem dlouhou 

chvíli. Když potom lesník překládal seno do 

jeslí, zdvihla se a odskákala do lesa.  

                      (ze starší čítanky) 

 

Potichu si přečti a připrav vyprávění podle této osnovy: 

1. Jak žila zaječice v lese? 

2. Jak ji liška pronásledovala? 
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Rýma 

Jan Brzechwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našla rýma Kateřinu -                                    A než bylo po slavnosti – 

hepšík!                                                           hepšík! 

Vlezla za ní pod peřinu -                                Kýchali už všichni hosti – 

hepšík!                                                           hepšík! 

 

Hned poslali pro doktora -                             Od těch hostů rýma zase – 

hepšík!                                                           hepšík! 

Doktor řekl, že je chorá -                                k dalším hostům dostala se- 

hepšík!                                                            hepšík! 

 

Než ten našel medicínu -                               Než si lehli do postele – 

hepšík!                                                            hepšík! 

Sám vám od ní dostal rýmu -                         Kýchalo už město celé – 

hepšík!                                                            hepšík! 

 

A že bylo k polednímu -                                  Toho všeho byla vinna – 

hepšík!                                                            hepšík! 

Šel k notáři na hostinu -                                 Jedna malá Kateřina – 

hepšík!                                                            hepšík! 

 

Stojí jídlo na podnose –           (z knihy Ptačí klepy) 

hepšík! 

Notáře už šimrá v nose –  

hepšík!                                          Poraď ostatním, co mají dělat, aby je „rýma“         

                                                               nenašla. Otužuješ se? Pohovoř o tom. 
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Hra: Na rýmy 

 

Čti říkanku a doplňuj do ní slova, která se rýmují. Pokud si nebudeš 

vědět rady, využij slov z nápovědy. 

 

 

Říká: les – pes, to je RÝM,                     Labe má široký TOK, 

z komínu se valí ------------.                      učíme se celý -------. 

 

Za loukou je malý LES,                            Pozadu si leze RAK, 

vrčí na nás cizí ---------.                             na mou duši, je to ------. 

 

Náš táta obilí SIL,                                     Po ledu se žene PUK, 

na poli do noci -----.                                  polykáme rybí ---------. 

 

Jan na houby zase ŠEL,                         Děda nosí bílou HŮL,     

do kina na kole ------------.                         na maso se dává -----.  

 

Na zajíce bývá LOV,                                Pán ledovou vodu PIL, 

železo je ryzí ---------.                               Ota zas někoho --------.   

 

Na poli je vlčí MÁK,                                  U nás v zoo žije SUP, 

na tabuli píše -------.                                  naši Káťu bolí --------.  

 

Na rytí si beru RÝČ,                                  Na jaře začíná MÁJ, 

na kopanou zase ---- .                               u řeky je malý ------ . 

 

Dýcháme po celý DEN,                            Po ulici chodí MUŽ, 

pamatuji si ten --------- .                             nepovíme vám nic ---. 

 

 

 

 

Nápověda: 

 

dým   pes   byl   jel   kov   žák   míč   sen   rok   tak   tuk   sůl   bil   zub   

háj   už 
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Víte, co je sníh a led? 

Markéta Klocová 

 

 

  

zmrzlá voda                      vstrčíte – li                         ve skleněné láhvi 

přesvědčit se                    zapomenete – li                 v nádobce 

nejrůznějších tvarů           zamrzlým kluzištěm           z vodní páry 

roztahující se                    lehounkou vločku              v Arktidě 

konstruktéři                       raketoplánů                       o krystalizaci 

monokrystaly                    meteoritů                           na zamrzlé rybníky 

 

 

   Kdopak by nevěděl, co je sníh a led! Přece zmrzlá voda, což se dá 

snadno vyzkoušet, když chvíli necháme stát u kamen lyžáky, obalené 

sněhem. 

   Pokus lze uskutečnit i obráceně: vstrčíte – li do mrazáku nádobku 

s vodou, máte v ní do rána led. Pokud si na nádobce označíte, kam voda 

sahá, můžete se přesvědčit, že zmrznutím voda zvětšila svůj objem – 

ledu je v nádobce více, než bylo vody. 

   Teď už možná přijdete na to, proč nemáte dávat do mrazáku rychle 

chladit limonádu ve skleněné láhvi. Zapomenete – li na ni, roztahující se 

led způsobí, že lahev praskne. 

   V roztahování mrznoucí vodě nic nezabrání – dokonce ani kovové 

potrubí. Při mrazivém počasí může led roztrhat i 

vodovodní trubky, proto se musejí ukládat hluboko 

do země a omotávat tkaninou, která je tepelně 

chrání. 

 

 

Jak sníh vzniká? 

 

   I když sníh a led je v obou případech zmrzlá voda, 

mezi zamrzlým kluzištěm a lehounkou sněhovou 

vločkou je rozdíl patrný na první pohled i dotek. 

Prohlédli jste si někdy sněhové vločky zblízka? 
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   Jsou to krásně pravidelné maličké hvězdičky nejrůznějších tvarů.       

Ty, na rozdíl od ledu, nevznikají z kapiček vody, ale z vodní páry, která je 

vysoko v mracích. 

 

 

Led jako předmět zkoumání 

 

   Děti zkoumají vlastnosti sněhu a ledu hlavně při stavění sněhuláků, 

koulování, lyžování a bruslení. 

   Zkoumáním ledu se ale docela vážně zabývají vědci v Arktidě               

i Antarktidě. Nalézají v něm například stopy dávných meteoritů. 

Eskymáci zase oceňují led jako stavební materiál. 

 

   S krystalky ledu, které jsou vysoko 

v ovzduší, musejí počítat                     

i konstruktéři letadel a raketoplánů. 

   Znalosti o krystalizaci ledu               

a sněhových vloček se hodí i vědcům, 

zkoumajícím nové materiály – 

například monokrystaly, které se 

uplatňují třeba v počítačích. 

   Teď už tedy víte, že led a sníh 

nejsou věci jen tak ledajaké. A vy se 

můžete těšit na zamrzlé rybníky, na 

zasněžené stráně a na to, až z komor vytáhnete brusle a začnete mazat 

lyže… 

                                                                   (z časopisu Mateřídouška) 

 

1. Proč nemůžeme chladit v mrazáku vodu ve skleněné lahvi? 

2. Voda se vyskytuje ve skupenství pevném, kapalném a plynném. Je tedy buď 

jako led, voda – kapalina, nebo pára. Věděli byste, co je třeba udělat s vodou, 

aby změnila své skupenství na pevné? Co na plynné? 

3. Z čeho vznikají sněhové vločky? Vyhledejte v textu. 

4. Ukažte si na mapě, kde se nachází Arktida a kde Antarktida. 

5. Kdo z vás ví, kde žijí Eskymáci? Víte o nich něco? Jaké zvíře tahá jejich 

saně? 
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Modrá a bílá 

František Hrubín 

 

Bílá zima, modré mrazy,  

sněhuláci celí nazí. 

- Proč si sněhuláčku náš,  

ze zimy nic neděláš? 
 

 

- Nic lepšího nad mráz není, 

zima je mé potěšení; 

modrá zima, bílý sníh, 

děti v teplých čepicích. 

 

                                  (Jak se chytá radost) 

 

 

 

 

 

Pro zasmání: 

„Tak ráda bych si zalyžovala,“ hořekuje stonožka, „ale než si nasadím 

lyže, je vždycky po sněhu!“ 

 

 

Pepíček se vrátí domů s roztrženým kabátem, rozervanými kalhotami      

a z nosu mu teče krev. 

„Člověče, cos dělal?“ křičí zděšená maminka, „snad mi nechceš 

namluvit, že jste opravdu hráli hokej!“ 

„Hráli, dokonce jsme dali gól, jenže pak jsme se nemohli domluvit, kdo 

ho dal.“ 
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Březen 

Božena Šimková 

 

 

před dávnými věky          jedenadvacátého dne          rovnodennost 

dvanáct hodin                  nepočítejte                             březňáčci 

 

 

 

   Hvězdáři už před dávnými věky zjistili, že mého jedenadvacátého dne 

začíná jaro, protože den a noc se dělí rovným dílem, každému připadne 

dvanáct hodin. Tomu se říká jarní rovnodennost. Od toho dne ubírá den 

noci kousek po kousku, až zbude jen tolik, kolik potřebují lidé k spánku. 

   A teď – proč se jmenuji březen. Jedni říkají, že po bříze, která se 

zelená první ze všech stromů. (Jívu do toho nepočítejte, „kočičky“ jsou 

květy, jíva se zelená až dlouho po nich.) 

   Druzí zase tvrdí, že moje jméno mají na svědomí savci, tedy jejich 

samičky, protože v té době začíná v jejich těle nový život. Říkáme, že 

„jsou březí“ a často touto dobou přivedou mláďata na svět, třeba zajíčky. 

Proto se malým zajíčkům říká 

„březňáčci“. 

   Inu, každý má kousek pravdy        

a já mám od obou těch pravd 

krásné jméno. 

         (Barevný rok) 

 

 

 

 

 

1. Kdy nastává jarní rovnodennost? Co to znamená? 

2. Řekni, podle čeho má březen své jméno. 

3. Zkus přijít na to, podle čeho se mohou jmenovat ostatní měsíce v roce; př. 

leden, květen, červen, říjen, listopad… 
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Pranostiky na březen 

 

Kolik §mlh §v §březnu, §tolik §lijavců §v červnu. 

 

O §s§vatém T§omáš§i §s§níh §bředne §na §kaš§i. 

 

Na §s§vatého Řehoře čáp §letí od §moře, §líný §s§edlák, §který §neoře. 

 

S§vatý Jos§ef §s §tváří §milou §končí §zimu §plnou. 

 

 

Přichází jaro 

František Hrubín 

 

Táta včera na venku 

našel první sněženku,  

vedle petrklíč, 

zima už je pryč.                          

 

 

 

Až §přijde §březen 

Až §přijde §březen,                            Až §přijde §máj, 

§za §kamna §vlezem.                           §půjdeme §v §háj. 

 

Až §přijde duben, 

§ješ§tě §tam §budem.   

 

Báseň opiš a nauč se ji. 
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Přiletěli špačci 

Bohumil Říha 

 

 

na vysokém jasanu             nastěhovali se               tmavě kropenatý 

do vesnice                           strhl se křik                    dohněda 

k vrabčí budce                     povykoval                      housenkami 

z větve na větev                  zpozorněl                       nemotorně  

po kmeni jasanu                  chraplavě pískal            zlostně se natřásal 

přeletovalo                           hlomozí 

 

 

 

   Na vysokém jasanu uprostřed návsi visely dvě budky pro špačky. 

Jedna byla připevněna výš, druhá níž. Do té spodní se na začátku 

března nastěhovali vrabci. Budka se vrabcům náramně líbila. Začali 

hned do ní snášet suchou trávu, slámu a kousky peří. 

   V polovině března se do vesnice vrátil párek špačků. Usedli nejprve na 

vrcholku jasanu a chvíli odpočívali. Sameček byl veliký, tmavě 

kropenatý, se žlutým zobákem. Samička měla peří spíš dohněda.          

Za chvíli špačkové slétli k vrabčí budce. Strhl se tam veliký křik. 

Špačkové se tlačili dovnitř, ale vrabci je tam nechtěli pustit. 

   Křik netrval dlouho. Jeden ze špačků odletěl k hořejší budce, nahlédl 

do ní a zůstal u ní sedět. Byla to hnědá samička. Sameček ještě chvíli 

dole povykoval, ale pak odletěl za svou družkou. 

---------- 

   Špačkové nechali od té doby vrabce na pokoji. Usídlili se v horní 

budce. Také oni si tam nanosili suchou trávu a slámu. Bylo jim v budce 

dobře. Často sedávali na vrcholku jasanu a krásně zpívali. 

   V hořejší budce se objevilo několik vajíček a z nich se po čase vylíhla 

mláďata. Staří je krmili housenkami a drobným hmyzem. Mladí špačkové 

rychle dorůstali. Netrvalo dlouho a opouštěli budku. Učili se létat. 

---------- 

   Jednou brzy ráno seděl starý špaček před budkou a starostlivě 

sledoval jedno z mláďat, které nemotorně přeletovalo z větve na větev. 

   Najednou se dole u vrabčí budky ozval velký rámus. Vrabci tam křičeli 

ze všech sil. Špaček zpozorněl a podíval se dolů. Brzy poznal, proč 
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vrabci tak hlomozí. Po kmeni jasanu lezla veliká černá kočka. Prudce 

sletěl k mláděti, vyrazil ze sebe varovné písknutí a strkal mládě k budce. 

Za okamžik byl mladý špaček v bezpečí. Uvnitř budky se nemohlo 

mláďatům nic stát. 

    

 

   Starý špaček se neschoval. Seděl na stříšce budky, chraplavě pískal, 

zlostně se natřásal a oháněl se žlutým zobákem. Kočka povylezla o něco 

výš, ale nahoru se neodvážila. Poznala, že je prozrazena. Na tenkých 

koncích větví se rozčilovali vrabci a nahoře pokřikoval špaček. Slezla 

proto dolů a za chvíli po ní nebylo ani stopy. 

   Vrabci se utišili a vrátili se ke své budce. Starý 

špaček však vylétl až na vrchol jasanu a zazpíval 

tak, že to bylo slyšet přes celou náves. 

 

       (ze starší čítanky) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kde visely špaččí budky? 

2. Kdo se nastěhoval do spodní budky? 

3. Co vše do budky snášeli? 

4. Čím staří špačkové krmili svá mláďata? 

5. Proč se u vrabčí budky ozval velký rámus? 

6. Vyhledej v článku a přečti, jak špaček kočku zahnal. 

7. Jaké další ptáky znáte? 

8. Čím jsou užiteční? 

9. Pověz, co ještě o ptácích víš? (např. kde žijí, jaké je složení jejich těla atd.) 
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Jehňátko 

Astrid Lindgrenová 

 

 

v Bullerbynu                     mrtvé jehňátko                    vypověděla jsem 

ze všech sil                      bečí roztomile                      strašně zubožené 

od své maminky              zkus krmit                             byla šťastnější 

k tetě Lise                        neradovala se                      Ollově mamince 

s dudlíkem                       očichával                              vysrkal 

    

 

 

   Teď vám budu vyprávět o něčem, co se stalo letos na jaře. 

V Bullerbynu máme spoustu ovcí a ty mají každý rok jehňátka. 

 

   V té době, kdy mají ovce jehňátka, běháme každé ráno do ovčína 

podívat se, kolik nových jehňátek se v noci narodilo. Když se otevřou 

dveře ovčína, bečí ovce ze všech sil. A jehňátka bečí tak roztomile         

a pěkně, vůbec ne tak hrubě jako ovce a berani. Skoro každá ovce má 

dvě jehňátka. 

 

   Jednou v neděli ráno, když jsem přišla do ovčína, leželo na slámě 

mrtvé jehňátko. Hned jsem utíkala k tatínkovi a všechno jsem mu to 

vypověděla. A tatínek šel zjistit, proč je jehňátko mrtvé. Bylo to proto, že 

jeho maminka neměla ve svém vemenu žádné mléko. Ubohé malé 

jehňátko, umřelo, protože nedostalo žádné jídlo. Posadila jsem se na 

práh ovčína a dala jsem se do breku. Za chvíli přišla Anna, a když to 

všechno uslyšela, začala brečet taky. 

   „Nechci, aby jehňátka umírala,“ řekla jsem tatínkovi. 

   „To nechce nikdo z nás,“ řekl tatínek. „Ale bohužel bude muset umřít 

ještě jedno.“ 

   A ukázal mi malé jehňátko, které držel v náručí a které vypadalo 

strašně zubožené. Byl to bratříček toho mrtvého jehňátka. Nemohl 

samozřejmě také dostat žádné mléko od své maminky. A mléko, to je to 

jediné, co jehňátka právě narozená mohou jíst. Proto řekl tatínek, že 

musíme zabít bratříčka toho mrtvého jehňátka, aby nemusel umřít hlady. 

Když jsme to uslyšely, začaly jsme, Anna a já, brečet ještě víc. Brečely 
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jsme hrozně. „Nechci, aby jehňátka umírala,“ křičela jsem a praštila jsem 

sebou na zem. Tatínek mě zvedl a řekl: 

   „Neplač, Liso.“ A pak dodal: 

   „Můžeš zkusit krmit to jehňátko z láhve, když chceš, Zrovna tak jako 

miminko.“ Jenomže tatínek řekl, abych se neradovala předčasně. Myslel 

totiž, že jehňátko stejně umře, ale směly jsme to přece jen zkusit. 

   Anna a já jsme běžely k tetě Lise, Ollově mamince, a vypůjčily jsme si 

sací láhev s dudlíkem, ze které Kerstin dostávala mléko, když byla ještě 

hodně malinká. Potom jsme zase běžely k tatínkovi. 

 

 

                                                              

 

                            

 

 

 

 

                                                      
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  „Tati, nemohli bychom mu dát trochu smetany, chudáčkovi?“ řekla 

jsem. 

   Ale tatínek řekl, že kdybych dala jehňátku smetanu, bylo by nemocné. 

Jeho žaludek že snese jenom mléko, a to ještě smíchané s vodou. 

Tatínek mi s tím mícháním pomohl a pak jsme ohřáli láhev v teplé vodě. 
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Potom jsem strčila dudlíček jehněti do pusy. A představte si, že hned 

začalo sát. To mělo, panečku, asi hlad! 

   „Tak ty se teď budeš starat o tohle jehňátko,“ řekl tatínek. „Ale musíš je 

krmit několikrát denně, tak aby tě to neomrzelo.“ 

   Anna řekla, že když by se mi zrovna nechtělo jít jehňátko krmit, stačí, 

když jí řeknu, a ona že mi ho ráda nakrmí. Ale já jsem řekla: 

   „Jo, jo, jen si nemysli, že člověka někdy omrzí krmit jehňátka.“ 

   Dala jsem jehňátku jméno Pontus a tatínek řekl, že jehňátko bude 

jenom moje. První dny, když jsem krmila Pontuse, koukaly se na to 

všechny děti z Bullerbynu. Ale brzy je to přestalo bavit. 

   To je zajímavé, jak jsou jehňata hladová. Zdá se, že jsou vlastně 

hladová pořád. Každé ráno, než jsem šla do školy, běžela jsem dolů do 

ovčína a nakrmila jsem Pontuse. Jakmile mě uviděl, přiběhl, vrtěl svým 

kratičkým ocáskem a roztomile bečel. Byl celý bílý, ale na čumáčku měl 

malý černý flíček, takže ho člověk mohl docela dobře rozeznat od 

ostatních jehňátek. Agda mu dávala mléko jednou denně, když jsem byla 

ve škole. Ale jakmile jsem přišla domů, musela jsem mu dát znovu.         

A pak musel dostat jíst ještě pozdě večer. Jednou jsem zkusila poprosit 

Annu, aby nakrmila Pontuse místo mne, ale ona řekla: 

   „Až zítra. Dneska nemám čas.“ 

   Ale já jsem přece slíbila tatínkovi, že krmit Pontuse mě neomrzí, a to 

jsem taky dodržela. Protože jsem měla Pontuse strašně ráda. Nejraději 

jsem ho měla proto, že byl vždycky šťastný, když mě uviděl. Jistě si 

myslel, že jsem jeho pravá maminka. 

   Zeptala jsem se Lasse a Bosse, jestli nemyslí, že Pontus myslí, že 

jsem jeho pravá máma. A Lasse mi na to řekl: 

   „To víš, že jo. Dyť jseš úplná ovce.“ 

   Jednoho krásného dne mi tatínek řekl, že musím začít učit Pontuse pít 

mléko z misky. Protože přece nemůže do té doby, než z něho bude velký 

beran, pít z dudlíku. 

   Chudáček Pontus vůbec nechápal, proč jsem mu najednou strčila pod 

nos misku. Nevěděl, jak to má udělat, aby mohl pít. Očichával mě            

a hledal, kde mám dudlíka, a strašně smutně bečel. 

   Bosse byl se mnou a díval se: 

   „No tak pij, ty!“ řekl Pontusovi. „Ty jsi ale trdlo, vždyť na tom nic není, 

pije se a je to.“ 
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   Dostala jsem na Bosse vztek. 

   „Pontus vůbec není trdlo,“ řekla jsem. „Ale ty nerozumíš jehňatům.“ 

   Ale Pontus, ten jen očichával mléko, bečel a byl smutný. Stejně 

rozumím jehňatům líp než Bosse. Protože jsem na to přišla! Strčila jsem 

ruku do mléka a představte si, Pontus mi začal ocucávat prsty. Cucal      

a cucal a takhle vysrkal všechno mléko. No, trochu se ho samozřejmě 

rozlilo. 

   Potom mi nějakou dobu Pontus jen ocucával prsty. Ale jednou ráno, 

když měl pořádný hlad, nemohl se už dočkat, až strčím do mléka ruku,     

a začal pít sám. Šlo mu to pěkně. Pak už mi nikdy nepotřeboval 

ocucávat prsty. Ale bylo to vlastně škoda, protože byl miloučký, když tak 

cucal a cucal. 

   Když bylo na jaře tepleji, pustili jsme ovce na naši ohrazenou pastvinu. 

A jehňata se měla začít učit jíst trávu. Ale přesto dostávala taky ještě 

mléko, takže jsem musela každý den na pastvu s mlékem v plecháči. 

Když jsem přicházela k vrátkům, zastavila jsem se vždycky a křikla ze 

všech sil. „Pontusi!“ Tu bylo slyšet slabounké bečení až někde vzadu     

a pak přiletěl Pontus, jak nejrychleji mohl, a vrtěl svým malým ocáskem 

sem a tam. 

   Teď je Pontus tak veliký, že už nedostává mléko. Jí trávu a chroustá 

listí a má se úžasně k světu. Určitě z něho jednou bude velký, silný 

beran. 

   Kdoví, možná dostanu v životě ještě další jehňata. Nebo možná psy 

nebo kočky nebo králíky. Ale jistě nikoho tak roztomilého, jako je Pontus. 

A nikdy, nebudu mít někoho tak ráda, jako mám ráda Pontuse. 

              (Děti z Bullerbynu) 

 

1. Napiš na tabuli jména dětí, o kterých se v úryvku z knihy Děti z Bullerbynu 

píše. 

2. Proč jedno z jehňátek zemřelo? 

3. Jak se jmenovala dívka, která se rozhodla malé jehňátko zachránit? 

4. Jak dívka jehňátko pojmenovala? 

5. Přečti, jak Pontus vypadal. 

6. Vyprávěj o tom, jak ho učila pít mléko. 

7. Vyhledej a přečti v článku přímou řeč, jak Anna Lise odpověděla, když ji 

požádala, aby Pontuse jednou nakrmila místo ní. Jak poznáš přímou řeč? 

8. Máte doma nějaké zvířátko? Vyprávěj, jak se o něj staráš. 

9. Znáš další knihy spisovatelky Astrid Lindgrenové? Pokus se zjistit něco o této 

švédské spisovatelce (např. v hodině informatiky). 
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Kdy je na světě nejkrásněji 

Josef Brukner 

 

 

ze země                           petrklíče vyrazily                      vrtěl ocasem 

s Vořechem                     bříško celé urousané               nesouhlasilo 

na procházku                   překrásně vrzaly                      nejkrásněji 

v chládku                         vzduch se tetelil                        rozhlédnul se 

do světa                           pochvaloval si                          paraple 

z takového výletu            první fujavice                            zrcadla 

 

1. 

 

   Ze země vyrazily petrklíče 

a voda na stráních jen 

zvonila. Pes Vořech vyběhl 

z boudy: „To je nádhera. 

Vzduch jako by byl vypraný. 

Svět samý květ, samá vůně.“ 

   A podle toho, jak vrtěl ocasem, všichni hned věděli, že to myslí vážně. 

Některá zvířata však s Vořechem nesouhlasila. 

   „Mám packy věčně od bláta a bříško celé urousané,“ stěžovala si 

kočka. 

   Prase jí přizvukovalo: „Máte pravdu. To není počasí, ale blázinec. 

Vyjdete si za sluníčka na procházku a zmoknete na kost. Otevřete 

paraple a je krásně.“ 

   „Co to povídáte,“ divil se Vořech, „nastal čas radovánek. Houpačky 

nikdy tak nevržou jak zjara. A kolotoče se nikdy rychleji netočí. A to vám 

ještě vítr fičí kolem uší písničky. Věřte mi, že na jaře je na světě 

nejkrásněji.“ 

   Nu což. Dali si říct. A houpačky překrásně vrzaly, kolotoče se točily a 

všichni se radovali. 

 

1. O jakém ročním období se v 1. kapitole píše? Víš, kdy začíná? 

2. Umíš vysvětlit, co je to paraple? 

3. Přečti, jak si pes jaro pochvaloval. 

4. Kdo se psem nesouhlasil a proč? 

5. Co se ti na jaru líbí nebo nelíbí? 
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2. 

 

   Léto bylo. 

   Vzduch se tetelil        

a voda lákala ke 

koupání. 

   Některým se však 

zdálo, že je moc horko 

a na cestách že se 

práší. Leželi proto celý 

den v chládku a zívali. 

   Pes Vořech ne. 

Nasedl na trakař a vyjel si s kamarády do světa. Když se pak vrátil, 

náramně si výlet pochvaloval: 

   „Není nic krásnějšího, než se rozhlédnout po světě. Co je v něm krajů, 

a všechny jsou jiné. Jeden je rovný a samá voda a zelená louka. Druhý 

plný kopců a hor. Cesty se vinou uprostřed jako tkaničky. A jsou tam 

města, vesnice i hrady. Jestlipak víte, že je mezi nimi i Kost? A právě 

před Kostí jsem si vzpomněl, že mám jednu zahrabanou doma na 

zahradě. Pánové, když se vrátíte z takového výletu, je pak i doma 

nejpěkněji. Říkám vám, není krásnější čas, než je léto.“ 

   Pes Vořech zavrtěl ocasem a všichni hned věděli, že je to moudrý pes. 

A ti, co leželi celé dny v chládku s vyplazeným jazykem, litovali, že taky 

nejeli. 

 

 

 

1. Kdy začíná léto? 

2. Kam se Vořech s kamarády vydal na výlet? 

3. Co se ti na létě líbí a co děláš? 

4. Jaké krajině se podobá ta vaše – rovné nebo kopcovité? Pokus se ji 

namalovat 
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3. 

 

   Přišel podzim. 

   Hrušky zlátly do medova a jablíčka se červenala. 

   Zežloutlo však také listí, vítr se zvedl ze strnišť a stromy byly naráz 

holé. Tehdy si pes Vořech naladil harmoniku a spustil: 

 

     „Nic lepšího není 

    nežli posvícení. 

    Jelita, jitrnice 

    voní mi ze sednice.“ 

 

   Nato si přehodil harmoniku přes rameno a vyrazil na náves. Podle 

toho, jak vrtěl ocasem, všichni si hned pomysleli, že se něco chystá.        

A opravdu. 

   Z kuchyní voněla jelita a ještě víc koláče a buchty. A to ještě nikdo 

netušil, že se chystá muzika. 

   Sotva spustila, popadl pes kočku, koza berana, kobyla býka a už se 

tancovalo. Nepřestali, dokud se jim hlava netočila jako čamrda. Chvíli 

odpočívali na lavici a hned byli zase v kole. 

   „Vždyť jsem vám to říkal,“ vrtěl Vořech ocasem: „Není krásnější doba, 

než když všechno zraje a muzika hraje.“ 

 

 

 

1. Najdi v textu pět znaků podzimu. 

2. Co se ti na podzimu líbí a co nelíbí? 

Co děláš na podzim? 

3. Co je to strniště? Co je to sednice? 

4. Když se točí hlava jako čamrda, točí 

se rychle, nebo pomalu? 

 

 

 

 

 

---------------------------- 

čamrda = káča (dětská hra) 
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4. 

 

   Ale byla ještě zima. A té se všichni báli. 

   Dříve než spustila první fujavice, jezevci a medvědi dali světu sbohem 

a zalezli do nor a pelechů. Ostatní honem kupovali kožichy, šály, svetry 

a beranice. Jenom pes Vořech brousil po půdě a něco tu hledal. 

   „Copak to zase shání?“ myslela si zvířata. „Musíme dávat pozor, 

abychom o něco nepřišli.“ 

   „Už to mám!“ zajásal konečně Vořech a vytáhl ze slámy rezaté brusle 

na kličku. Zvířata se hned také pustila do hledání. A už tu byly sáňky, 

brusle a dokonce i lyže. 

   Však už byl nejvyšší čas. Z okapů vyrazily rampouchy a louže se leskly 

jako zrcadla. 

   „Není to nádhera?“ vrtěl Vořech ocasem. „Mrzne, až praští. Všude 

kolem duchny prachového sněhu. Vždycky jsem říkal, že nejkrásnější 

čas je zima!“ 

   Inu:                     

    Není čas jako čas. 

    Ať je horko nebo mráz, 

    kdo celý rok raduje se, 

    radovat se bude zas. 

 

 
 

                                                                          (Veselý rok) 

 

1. Víš, kdy začíná zima? Jmenuj zimní měsíce. 

2. Najdi v textu deset slov souvisejících se zimou. 

3. Co tě na zimě baví a co se ti nelíbí? 

4. Které roční období máš nejraději a proč?    
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Jak jsme zasadili první kytku 

Václav Čtvrtek 

 

 

přistěhovali se                   na nové sídliště                    hrbolaté pláně 

prohlédl si                         do přízemí                            kdovíjaká škola 

ťukl mě                              před zadními dveřmi            spravedlivý kluk 

vrtěl hlavou                        z úst                                     několik drnů trávy 

rozběhl jsem se                 s ulomenou násadou           nejvyšší schod 

   

1. 

 

   Jmenuji se Jirka. A zrovna včera jsme se 

přistěhovali na nové sídliště. Táta, 

maminka a já. 

   Nejdřív jsem si prohlédl náš nový byt. 

Chtěl jsem pomáhat při nošení nábytku, 

ale maminka řekla: 

   „Já vím, že jsi silák, ale radši počkej, až přijdou na řadu menší věci.“ 

   „Běž zatím trochu na průzkum,“ povídá táta. 

   Sjel jsem výtahem do přízemí a zadními dveřmi jsem vyběhl z domu. 

Bylo to tam dost rozkopané, nerostl tu ještě ani strom nebo keř, 

nezelenal se trávník. 

   Sedl jsem si na bobek, nic lepšího tu k sezení nebylo. Za zády jsem 

měl náš dům. Je vysoký a bílý. Když jsem k němu otočil hlavu, bylo mi 

veselo. 

   Jen jsem se ale podíval před sebe, šly na mě z té hrbolaté pláně 

smutné myšlenky. Že jsem tu sám, že tu nemám ani jednoho známého 

kluka nebo holku, a kdovíjaká tady bude škola. Pomyslel jsem si, že 

kdyby na pláni za naším domem rostla aspoň jedna kytka, bylo by mi 

hned na světě líp. 

   Do zad mě ťukl kamínek. Otočil jsem se, ale nikdo za mnou nestál. 

Vběhl jsem do domu, a tam taky nikdo. Když jsem znova vyšel ven, 

zrovna na tom místě, kde jsem prve seděl já, seděl na bobku cizí kluk. 

Zvedl jsem kamínek a pořádně jsem ho s ním klepl. Vyskočil na nohy a 

povídá: „Dobrý.“ 

   Pro jistotu jsem se zeptal, jestli se chce prát. 
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   Ale on na to: „Proč? Jednou já, jednou ty.“ 

   Byl to spravedlivý kluk. Sedli jsme si na schody před zadními dveřmi 

do domu. 

   „Taky tu bydlíš?“ řekl jsem. 

   „Taky,“ odpověděl a ukázal asi o dvě patra výš, než bydlíme my. 

 

 

2. 

 

   Rozhodl jsem se, že to bude můj první nový kamarád. 

   „Já jsem Jirka. A ty?“ 

   „Antonín.“ 

   O kousek jsem si od něho odsedl. 

   „Lžeš. Takové jméno mají už jen dědkové.“ 

   „Jestli se ti to líbí líp, tak Tonda.“ 

   A uhodil mě do prsou, až jsem se převalil na záda. Uhodil jsem ho 

taky. Potom jsem řekl: 

   „A co tu děláš, za domem?“ 

   „A co ty?“ 

   Měl jsem radost, že už mám na sídlišti prvního kamaráda, a vyjelo mi 

z úst, co bych jinak před žádným klukem neřekl. 

   „Já jsem si zrovna myslel, že by tu za domem měla růst aspoň jedna 

kytka.“ 

   „A jeje,“ zašeptal tiše Tonda        

a chvíli nade mnou vrtěl hlavou. 

Pak vstal, až se mu zaprášilo od 

kalhot. „Když myslíš, tak ať tu tedy 

roste.“ 

   Vypravili jsme se tu kytku hledat. 

Obešli jsme náš dům, ale našli 

jsme jen několik drnů trávy. 

   Vypravili jsme se dál po sídlišti   

a viděli jsme několik kytek. Žádná 

z nich nekvetla, všecky byly 

šedivé, jak se tu ještě nedávno 

prášilo cementem. Museli jsme až 

za silnici, kde začíná pole. Tam 
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jsme si vzpomněli, že nemáme nic, čím by se dala vykopat kytka. 

Rozběhl jsem se zpátky na sídliště. V boudě, co zbyla po stavbařích, 

jsem našel lopatu s ulomenou násadou. 

 

3. 

 

   Když jsem se vrátil, stál Tonda u příkopu nad modře rozkvetlou kytkou. 

   „To je čekanka,“ řekl. 

   „Já vím.“ 

   „Je hezká, dlouho vydrží,“ řekl Tonda. 

   „Já vím.“ 

   Tonda mi vzal z ruky lopatu. 

   „Jenže já pořád ještě nevím, jestli se ti líbí.“ 

   Honem jsem řekl: 

   „Je velká a bude dobře vidět.“ 

 

   Tonda spokojeně pokýval hlavou. Opatrně 

jsme čekanku vyrýpli. Vzal jsem ji do obou 

dlaní, aby se jí nepoztrácela zem z kořínků. 

Donesli jsme ji za náš dům, vyhledali jsme 

pro ni nejlepší místo a zasadili jsme ji. 

 

  

   Potom jsme si sedli na nejvyšší schod        

u zadního vchodu do domu a dívali se, jak 

kvete. 

 

        (Čtyři Breberkos, ilustroval Zdeněk Smetana) 

 

 

 

1. Jak se jmenovali chlapci, o kterých se v článku píše? 

2. Najdi v textu a přečti, proč byl Jirka smutný. 

3. Jakou barvu má čekanka a kde roste? 

4. Kde chlapci svou kytku našli? 

5. Co použili k jejímu vyrýpnutí? 

6. Úkol pro dvojice: 

Zapište postup, jak byste přesazovali kytku. 

Na co se nesmí po přesazování zapomenout? 
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Čekanka 

Jan Čarek 

 

Čekanko, čekanko,      Jsi tak modrá 

jaké jméno máš?       podle nebe, 

Čekáš na někoho,      nebo nebe 

nebo nečekáš?       podle tebe?   

 

                                                                                 (Kytice, kytky, kytičky) 

Seznamte se s ilustrátory: 

 

Zdeněk Smetana (nar. 1925 ) 

 

Zdeněk Smetana se narodil roku 1925 

v Praze. Studoval výtvarné umění    

soukromých pedagogů. Po válce, roku 

1946, začal spolupracovat s kresleným 

filmem Bratři v triku, kde byl Jiří Trnka 

uměleckým vedoucím. Točí filmy pro 

děti, ilustruje knihy, získal řadu ocenění. 

 

 

 

 

       Příklady jeho tvorby:  

                                  Pohádky z mechu a kapradí  

       Rákosníček 

Malá čarodějnice 

Štaflík a Špagetka 

Kubula a Kuba Kubikula 
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Dubnové přeháňky 

Josef Brukner 

 

Vyhřívám se právě v kvítí, 

když tu na mou duši, 

na zahradě slunce svítí, 

na ulici prší. 

 

Vpravo lije, až to stříká, 

nalevo je sucho. 

Mokrá půlka jezevčíka 

drbe si tu ucho. 

 

Jedni mohou prasknout smíchy 

na suché pavlači. 

Paní, které zmokly cíchy, 

je zas ovšem k pláči. 

 

Někdo volá: To je vedro! 

druhý dostal rýmu, 

třetí shání honem vědro, 

čtvrtý pelerínu. 

 

Jezevčík jen vrtí hlavou 

a ocáskem taky. 

Po obloze kraulem plavou 

aprílové mraky. 

         (z časopisu Mateřídouška) 

Pranostiky na duben 

 

T§eplé deš§tě §v dubnu - §teplé  dny §v §říjnu. 

 

Mokrý duben §přis§libuje dobrou §s§klizeň. 

 

Na §s§vatého Jiří §vylézají §hadi a §š§tíři. 
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Velikonoce 

 

zmrtvýchvstání                                   po jarní rovnodennosti 

čtyřicetidenním půstem                      s oslavami probouzející se přírody 

mytologicko-náboženskými               velikonočních svátků 

 

 

Velká noc. Největší křesťanský svátek, oslavující zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista umučeného na kříži. Od 4. století se slavil první neděli po jarní 

rovnodennosti a úplňku měsíce. Věřící se na něj tehdy připravovali 

čtyřicetidenním půstem. 

   V lidové tradici se z tohoto ročního období zachovaly četné zvyky         

a obyčeje související s oslavami probouzející se přírody (pomlázka jako 

symbol předávání síly, zdraví a svěžesti mladého proutku, očistné 

polévání vodou, malování vajec jako příslib 

krásy života vznikajícího ze zárodku, vysévání 

obilí) nebo se starými mytologicko-

náboženskými obřady (pečení velikonočního 

beránka), které vytvářejí folklorní rámec 

velikonočních svátků radosti a naděje. 

                                                                  

    (Encyklopedický slovník) 

 

 

 

 

1. Od kdy se slaví největší křesťanský svátek? 

2. Jak se na něj věřící připravovali? 

3. Uměl bys vysvětlit, co znamená slovo půst? 

4. Jaké se nám zachovaly zvyky a obyčeje? 

5. Vyprávěj, jak se připravuješ na Velikonoce ty. 

6. Nauč se nějakou koledu. 
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Jarní čtyřsměrka:  

(pracuj na folii) 

 

Hledej slova : velikonoce, sněženky, mazanec, koleda, kuřátka, 

beránek, jehnědy, kraslice, bledule 

 

V E L I K O N O C E Q 

B Č E Y O Š Ú S E R É 

E Y L Y L Ú P X N W E 

R K U C E Í Ž Í A L C 

Á N D N D Ě X Ř Z M I 

N E E Ý A Q V Č A W L 

E Ž L Z P S D Ý M Á S 

K Ě B K U Ř Á T K A A 

F N Č Í L K R T E P R 

C S W Y D Ě N H E J K 
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Májová muzika 

Josef Brukner 

 

Na rozcestí stojí lípa, 

a v té lípě někdo pípá.   

Na zahradě kvete bez, 

a někdo v něm hraje džez. 

Kousek dále vržou vrata 

u stodoly. Tramtarata, 

bumtarata, tramtadá… 

až se třese ohrada. 

 

Inu právě takhle hrají 

kosové a drozdi v máji. 

Takhle hudou jarní vánky                      

na skřipky a na moldánky, 

na ploty a na vrata 

pro májová koťata. 

 

(z časopisu Mateřídouška, obr. nakreslila Jolana Lysková) 

 

 

Pranostiky na květen 

 

Májový deš§tíček - §poros§te chlebíček. 

 

S§tudený §máj -  §v §s§todole §ráj. 

 

V   §máji §vlhko, chladno - §bude §vína §na dno. 

 

P§ankrác, S§ervác, B§onifác js§ou §ledoví §muži, Žofie §jejich 

§kuchařka. 

 

S§vatá Žofie §políčka čas§to §zalije. 
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Jak pampeliška roste 

Josef Kožíšek 

 

chroupali nejraději               křehký a šťavnatý                   do zahrady 

prýštila bělavá šťáva           vytrhl                                        s kořenem 

mrkvička                               drn                                          ve světě 

zavrtal se                              čtverácky                                v suchu 

vykřikl                                    trs                                           na hlavě                       

 
 

   Pod jabloní se zelenaly listy pampelišky. Vítek na 

ně chodíval králíkům, Baruška krůtám a housatům. 

   Králíci jedli také jiné lupení, ale pampelišku 

chroupali nejraději. Každý lupínek byl křehký a 

šťavnatý, až z něho prýštila bělavá šťáva. 

   „Rád bych věděl,“ povídal Vítek tatínkovi, „kde 

pampeliška vezme tolik vláhy, aby napojila mlíčkem 

všechny listy?“ 

   „Zeptej se kořínku,“ usmál se tatínek. 

   Vítek už tatínka znal; věděl, že chce, aby si prohlédl rostlinu dobře. Šel 

tedy do zahrady a pozorně vykrájel drn kolem pampelišky. Potom ji 

polehounku začal vytahovat i s kořenem. Kořínek vězel v půdě jako 

kolík. 

   „Aha,“ řekl si Vítek. „Když jsem onehdy vytrhl kopřivu, ukázal se kořen 

jako provázek. Plazil se od kopřivy stranou, jako by šel z domova na 

cesty a hledal ve světě vodu. Ale tady u pampelišky je to jiné. Kořínek se 

zavrtal do země jako mrkvička. Neutíká z domova, proto potřebuje, aby 

voda přicházela k němu. Kdo mu ji asi přivádí?“ 

   Vítek si při tom prohlížel listy. Kořen jich nesl na hlavě celý trs. Některé 

se rozložily po zemi jako hvězda, jiné stály nad kořenem jako zelená 

nálevka. 

 

 

   „Už to mám!“ vykřikl Vítek, když si vzpomněl na nálevku. Běžel domů  

a tam se chlubil: „Už vím, jak je to! Když prší nebo padá mlha, 

pampeliška chytá vodu jako do kornoutu. Voda stéká po listech právě 

tam, kde čeká kořínek. Ten dostane tolik vláhy, že připraví mlíčko pro 

všechny lupeny.“ 
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   „Ano, máš pravdu,“ řekl tatínek a čtverácky dodal: „Ale pane, to ještě 

není všecko. Voda nezůstává jenom u kořínků, ale nasakuje do okolní 

půdy. Potom přijde slunce, vysuší půdu a kořínek si naříká, že je 

v suchu.“ 

   „Nenaříká,“ nedal se Vítek. „Ty druhé ležaté pokryly půdu kolem 

kořene a nepustí slunce, aby ji vysušilo. Zůstane v ní vlhko a kořínek má 

zase po nouzi.“ 

   „Dobře pozoruješ,“ pochválil otec hocha. „Kořínek se stará o listy a listy 

mu pomáhají.“ 

            (z knihy Ráno) 

 

1. Pro koho chodil Vítek na pampelišky? Pro koho Baruška? 

2. Jak vypadá kořínek kopřivy? Vyhledej a přečti. 

3. Jak vypadá kořínek pampelišky? 

4. Jak získává pampeliška vláhu? 

5. Při vycházce do přírody najdi pampelišky a podívej se, zda mají skutečně listy 

do tvaru hvězdy, které svádějí vodu ke kořenům. 

6. Napiš, jaké další luční květiny znáš. 

 

 

 

Rébusy k názvům květin: 

 

PETR + KLÍČ  =  ? 

ZVON + REK – R =  ? 

7 + I + KRÁSKA =  ? 

KOSA + (OTEC – O) =  ? 

SNĚŽÍ – Í + LENKA – L =  ? 

KONEV – E + A + LINKA =  ? 
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Voda 

Bohumil Říha 

 

 

tři čtvrtiny                                    shluky                         v podzemí 

nejrozšířenější tekutina              prší                              z mraků 

 

 

   Voda pokrývá skoro tři čtvrtiny zemského povrchu. Je to 

nejrozšířenější tekutina. 

 

Voda je také v podzemí  

a samozřejmě i 

v ovzduší. Mraky jsou 

přece shluky vodních 

par. Na zemi je stálý 

koloběh vody. 

   Z mraků prší. Voda se 

zčásti vsakuje do země, 

zčásti stéká do potoků     

a řek, ale největší část   

se opět vypařuje do vzduchu. 

   A je dobře, že všude je vody tolik. Vždyť lidé, zvířata a rostliny by bez 

vody ani nemohly žít. 

        (Dětská encyklopedie) 

 

1. Uměl bys podle článku popsat koloběh vody v přírodě? 

2. Víš, co znečišťuje řeky popř. moře? 

3. V našich řekách žije mnoho ryb (více než 30 druhů). 

Přečti si názvy některých ryb z našich řek a rybníků: 

 

 

kapr   bělice   candát  okoun  

štika   karas   drsek   sumec 

lín   pstruh   cejn   tloušť 

 

Rozdělte se do dvojic a soutěžte, kdo si zapamatoval více ryb. 
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Rybářská pohádka  

Ljuba Štíplová 

          

na náplavce                 mrzelo             ploutvičkami         čudlíky     

v plavkách                    stáhl si            chrastítka              darebáčků 

s panem Karáskem     oťukali             třepetá                  kanoe 

k budíku                        oďobává         vlekl                      šmejdit   

za hubičku                    čmuchat          konejšil                 splávek 

1. 

 To byla jedna říčka – jak se jí říkalo, už vám ani nepovím – ale ten 

rybář, co k ní chodil, se jmenoval pan Karásek. 

Každý den sedával na náplavce a čekal, až mu splávek poskočí. Když 

pršelo, otevřel deštník, když mrzlo, stáhl si klapky na uši, a když bylo 

vedro, seděl v plavkách. Jinak byl pořád na první pohled dobrák od kosti. 

Všecky ryby ho znaly, on neznal ani jedinou, ale na náplavku chodit 

nepřestal. Věřil totiž, že jednou určitě chytne tááákovouhle  parmu, nebo 

tááááákovouhle štiku, či dokonce tááákovéhleho candáta. A přitom 

vlastně ani nevěděl, jestli v říčce nějaké ryby jsou. 

   A byly. Tam jich bylo, panečku! I ty parmy. I ty štiky, ba                           

i táááááááááákovíhle candáti. A navíc ještě podoustve a bělice a okouni 

a plotice a taky líni a taky cejni a taky samozřejmě kapři, protože bez 

kaprů by snad řeka ani netekla. 

   No a pak tam žili ještě malí čudlíci, co měli jesle v potopené kánoi          

a rádi hráli tu čudlí hru, co se při ní plácá ploutvičkami a zpívá: 

 

   „Třesky plesky, šupinky, 

   táta koupil bublinky 

   a maminka chrastítka 

   pro hodného čudlíka. 

   Kšá, rybičky, kšá!“ 

 

   Nejvíc tam ovšem bylo rybích kluků darebáčků, co si z každého dělali 

jen legraci. Tak zrovna na čudlíky pokřikovali: 

  

        „Chytla žába čudlíka, 

                           sežrala mu dudlíka. 

                           Bé bé bé!“ 
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Na candáty zas volali: 

        „Chodil candát za štikou, 

         krmila ho paštikou. 

         Ňam ňam ňam!“ 

 

2. 

 

  A na pana Karáska – o tom radši ani nemluvit! Toho už vůbec nešetřili! 

Protože čudlíci na ně mohli žalovat a candáti je mohli prohánět. Ale pan 

Karásek byl tak málo nebezpečný, že i kapří mámy říkaly, když kluci 

doma překáželi: 

   „Tak už nezlob a běž si hrát s panem Karáskem!“ 

   Tohle ovšem pan Karásek netušil. Taky kdo by mu to řekl, když to 

věděly jen ryby, a on jakživ žádnou nechytil. Ne snad, že by nechytil 

vůbec nic. Něco chytil vždycky: tu hrnec bez ucha, tu tenisku bez 

podrážky, nebo pro změnu zase pekáč s velkou dírou. Chytil vlastně 

kdeco, jednou dokonce i tááááákovouhle rýmu. Jen rybu ne. 

   V říčce totiž žily ryby chytré a vzdělané. I ti rybí kluci darebáčci se učili 

ve škole, že na udičku se neskáče, že se jen tak oťukává, ozobává, obírá 

a oďobává – leda potom, když je prázdná, smí se na ni pro legraci něco 

zavěsit. A nejen že se to učili, oni si to i pamatovali a přesně tak to dělali. 

   Pan Karásek přichystal vnadidlo, rybí kluci háček oťukali, ozobali, 

obrali a oďobali a pak na něj zavěsili například slupku od melounu. Pan 

Karásek viděl, že jde splávek pod vodu, zasekl – a už to táhl, už to vlekl! 

A rybí kluci měli radost, že to spískali, a smáli se a vřískali: 

    

   „Pan Karásek rybaří, 

   moc se mu to nedaří.   

   Myslí, že má okouna, 

   zatím chytil melouna.“  

 

   Pan Karásek tu slupku vytáhl, honem ji hodil zpátky, aby neměl ostudu, 

připravil nové vnadidlo – a už to šlo zas: rybí kluci háček oťukali, ozobali, 

obrali a oďobali a pak na něj zavěsili – dejme tomu starou hadici. Pan 

Karásek viděl, že splávek jede pod vodu, zasekl – a už to táhl, už to 

vlekl! A rybí kluci měli radost, že to provedli, a smáli se a vřískali, jak 

dovedli: 



 102 

   „Pan Karásek rybaří, 

   moc se mu to nedaří. 

   Myslí, že má plotici, 

   zatím chytil hadici.“ 

 

3. 

 

   Pan Karásek tu hadici vytáhl, honem ji hodil zpátky, aby neměl hanbu, 

připravil vnadidlo – a už to šlo nanovo: kapří kluci háček oťukali, ozobali, 

obrali a oďobali a pak na něj zavěsili rezatého budíka. Splávek se 

potopil, pan Karásek zasekl a už to táhl, už to vlekl! A rybí kluci měli 

radost z toho, co se stalo, a vřískali, až se to rozléhalo: 

 

   „Pan Karásek rybaří, 

   moc se mu to nedaří. 

   Myslí, že má kapříka, 

   zatím chytil budíka.“ 

 

   Jenže najednou – co to?! 

   „Pomoc!“ ozvalo se do písničky a pak ještě: „Sbohem, kluci, už mě 

táhne!“ 

   A kapřík Pepík, ten rybí kluk darebák, co si vždycky nejvíc troufal, 

zmizel nad hladinou. Napíchl se za hubičku na udičku k budíku a s ním 

ho taky pan Karásek vytáhl. 

   Nejdřív si ho vlastně ani nevšiml. Až teprve když hodil budík zpátky, 

aby se mu lidi nesmáli. 

   Kouká – a podívejme! Na udici se ještě něco třepetá! 

Co to jen může být? Že by to byla – ne, to není možné! Ale přece, tak 

nějak by měla vypadat – na mou duši! Už je to tak. Nic jiného to být 

nemůže. Ryba! 

4. 

 

   „Tak takhle ty vypadáš!“ zajásal pan Karásek a důkladně si Pepíka 

prohlížel, protože co chodil na náplavku, ještě kapra neviděl. Pravda, byl 

to kapr hodně mrňavý – ale co, malé ryby také ryby. A tahle rybička je 

tak hezoučká a miloučká a čiloučká a háček má zapíchnutý do hubičky – 

chudinka, vždyť ji to musí bolet! 
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   „No no no, neboj se,“ konejšil kapříka Pepíka pan Karásek. „Já ti jen 

vytáhnu tu udičku, a pak pošupajdíš zpátky do vody. A už nikdy tě 

nebudu chytat, protože jsi hodný, a vždycky budu chytat jen candáty, 

protože jsou zlí.“ A – věřte tomu nebo ne – pan Karásek opravdu Pepíka 

zpátky do té vody pustil. 

   To tedy kapří kluci nečekali. To bylo od pana Karáska opravdu moc 

hezké. A když jim navíc – jaký už byl dobrák od kosti – poslal na udičce 

něco na zub, kapříci se dočista zastyděli a slíbili si, že už mu na háček 

nic věšet nebudou. Jenže pak je napadlo, že to přece nejde. To by pan 

Karásek nechytil vůbec nic! Ba ne! Něco se mu na udičku dávat musí. 

Něco takového, aby z toho měl radost. 

   No jo – jenže co to má být a kde to vzít? Všichni rybí kluci darebáčci 

začali čmuchat a rejdit a slídit a šmejdit a pátrali a hledali – až to přeci 

jenom našli. Totiž – vlastně to nenašli oni. Našli to čudlíci, co měli jesle 

v potopené kanoi. Když se potopila, bylo v ní plno konzerv, a ty právě 

kapříci potřebovali. Honem jednu panu Karáskovi pověsili na udičku, 

splávek poskočil, pan Karásek vyskočil a už to táhl, už to vlekl! A rybí 

kluci tancovali radostí a zpívali mu: 

 

   „Třesky plesky, ocásek, 

   chodí k nám pan Karásek. 

   Je to dobrý kamarád, 

   každý kapr ho má rád.“ 

 

   No a tak je to dodneška. Pan Karásek vždycky připraví vnadidlo, kapří 

kluci háček oťukají, ozobají, oberou a oďobají a pak na něj vždycky něco 

dají: tu olejovky, tu tresčí játra, tu humry nebo lososa – no a někdy, pro 

změnu, hovězí guláš nebo drůbeží paštiku. Podle toho, co kanoisté utopí 

a rybičky najdou. 

                                                           (Kočkám vstup zakázán) 

 

1. Pověz, jak vypadal pan Karásek, když chytal ryby – když pršelo, když bylo horko, 

když mrzlo. 

2. Vypiš na tabuli, o jakých rybách se v článku píše. 

3. Co to znamená pro rybáře, když mu poskočí splávek? 

4. Řekni jedním slovem, jaký byl pan Karásek. 

5. Vypiš do sešitu a namaluj obrázek všeho, co bylo v řece, ale nepatřilo do ní. 

6. Myslíš si, že ryby muže chytat úplně každý? 

7. Viděl jsi někdy výlov rybníka? Vyprávěj o tom. 
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Malý zahradník 

Zdeněk Kriebel (čti Kríbl) 

 

Já mám v okně květináč, 

heč - a hádej, hádej nač.           

Zafouká – li vítr vonný, 

rozkolíbá v něm dva zvony. 

 

Zalívám tam, zalívám 

sněhobílý tulipán 

v hrnku z červenavé hlíny; 

proč? Pro oči maminčiny. 

 

Druhý hrnek tajemný je,  

ale v hlíně už to žije. 

Seli jsme tam s tátou kvítí, 

které prý jak nebe svítí. 

 

Klíčku, lístku, prosím, květe,             

pusťte fialinku, 

už si hlínu odemkněte,                       

vždyť je k svátku pro maminku. 

             (Koulej se sluníčko, kutálej)                                                

       

Řetízek 

Jarmila Konečná 

 

Mamince pošeptám, 

co komu dneska dám. 

Dědečkovi žížaly,                

aby chytil ryby,                           

tatínkovi obrázek, 

který se mu líbí, 

babičce vojáčka, 

kdyby se bála, 

mamince kytičku, 

aby se smála.        (Řetízek) 
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Případ s havlovickým vodníkem 

Karel Čapek 

 

za havlovickou lávkou               mrzout                                frká 

v kořání vrb                                huhlá                                  fráček 

ve vodě                                      pšká                                   linimentum           

z pohanských dob                     hastrmane                          ledaskde 

 

 

   „To já jsem měl taky zajímavý lékařský případ,“ ozval se úpický doktor. 

U nás v Úpě za havlovickou lávkou, v kořání vrb a olší žil starý vodník, 

Joudal se jmenoval. Byl to takový mrzout, neruda, kakabus a bručoun, 

někdy dělal povodně a občas topil děti, když se koupaly. Zkrátka, lidé ho 

v té řece neradi viděli. 

   Jednou na podzim ke mně do ordinace přijde děda, fráček má zelený  

a na krku červený šátek, a heká, kašle, kýchá, frká, vzdychá, potahuje    

a huhlá: 

   „Pane doktore, já jsem chyt ňákou náchladu nebo nádchu. Mě tuhle 

pšká a tadyhle píchá; v kříži mě bolí, v kloubech mne loupe, kašel mám, 

div se nestrhám, a rýmu jako trám, tak bych prosil o nějaké užívání.“ 

   Já ho vyšetřím a povídám: „Dědečku, to je revma. Já vám dám tadyhle 

to mazání, je to linimentum, abyste věděl, ale to ještě není všecko. Vy se 

musíte držet hodně v teple a v suchu, rozumíte?“ 

   „Rozumím,“ bručel stařík. „Ale s tím suchem a teplem to, mladý pane, 

asi nepude.“ 

   „Proč by to nešlo?“ ptám se ho. 

   „Inu,“ povídá děda, „protože jsem havlovický vodník, pane doktor. 

Jakpak si mám udělat ve vodě sucho a teplo? 

   Dyť já si i nos musím utírat hladinou vodní, ve vodě spím a vodou se 

přikrejvám. Až teď k stáru jsem si dal do postele měkkou vodu místo 

tvrdé, aby se mi měkčeji leželo. Ale s tím suchem a teplem, to bude 

těžká věc, že jo.“ 

   „Nic naplat, dědečku,“ povídám, „v té studené vodě se vám to revma 

jen pohorší. To víte, staré kosti chtějí teplo. Jak vy jste vlastně stár, pane 

hastrmane?“ 
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   „A jej,“ brumlal vodník, „pane dochtor, já jsem 

tady ještě z pohanských dob – to bude ňákých 

tisíc let a možná ještě víc. Jo, jsou to léta!“ 

  „Tak vidíte,“ řekl jsem mu, „v tom věku, dědo, 

se musíte držet u kamen. Počkat, mám nápad! 

Slyšel jste někdy o horkých pramenech?“ 

   „Slyšel, to jsem slyšel,“ brblal starý vodník. 

„Ale tady žádné nejsou.“ 

   „Tady ne,“ povídám, „ale jsou v Teplicích        

a v Píšťanech a ledaskde jinde, jenže jsou 

hluboko pod zemí. A ty horké prameny, abyste 

věděl, jsou stvořeny právě pro staré revmatické vodníky. Vy se 

jednoduše v takovém horkém zřídle usadíte jakožto hastrman 

horkovodní a budete si při tom kurýrovat revma.“ 

   „Hm, hm,“ rozpakoval se dědek, „a co vlastně takový horkovodní 

hastrman má na práci?“ 

   „Moc ne,“ jářku, „jen musí pořád z nitra země táhnout tu horkou vodu 

nahoru, aby nevychladla. A přebytek té teplé vody pouští na povrch 

země. To je všecko.“ 

   „To by šlo,“ bručel havlovický vodník. „Tak to já se po nějakém 

takovém horkém prameni poohlídnu. Mockrát děkuju, pane dochtor.“       

A belhal se z ordinace – jen loužička na podlaze po něm zbyla. 

   A vidíte, pane kolego, havlovický hastrman měl ten rozum a poslechl. 

Usadil se na Slovensku v horkém zřídle a vytahuje z hlubin země tolik 

vroucí vody, že na tom místě je teď věčný teplý pramínek. A v tom 

horkém zdroji se koupají lidé a taky jim to dělá dobře na revma. Z celého 

světa se tam jezdí kurýrovat. 

                                                               (Devatero pohádek) 

 

1. Jak se jmenoval havlovický vodník? 

2. Vyhledej v článku, jak havlovický vodník vypadal a co dělal, když přišel do 

ordinace. 

3. Kde havlovický vodník spal a čím se přikrýval? 

4. Jakou léčbu doktor hastrmanovi doporučil? 

5. Kam se nakonec vodník odstěhoval? 
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Pranostiky na červen 
 

 

Červen §louky §kos§í, Medard §vodu §nos§í. 

 

Červen §s§tudený, §s§edlák §krčí §rameny. 

 

V  červnu deš§tivo a chladno, §způs§obí §neúrodný §rok §s§nadno. 

 

Na §s§vatého Jana otvírá §s§e §létu §brána. 

 

Čas§to - §li §s§e §v červnu §hrom ozývá, §kalné §léto §potom 

§přicházívá. 
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Vrabeček 

podle J. Herbena 

 

vrabčák                             do klece                             vesničtí hoši 

vrabeček                           hbitě vyletěl                       slabá křidélka 

zahrada                            do předsíně                        obětavost vrabců 

švestka                             uslyšeli to vrabci                čiřikal       

 

   Jednou poletoval malý vrabčák po vesnici. 

Měl ještě žluté koutky a slabá křidélka, že se 

nemohl vznést a uletět. Patrně vypadl někde 

z hnízda. Vesničtí hoši ho chytili a darovali 

našim. Měli jsme zbytečnou klec. Dali jsme 

vrabčáka do klece a zavěsili ji na zahradě na 

švestku. 

   Jak se vrabeček v kleci ozval, že má hlad, vrabci na zahradě to 

uslyšeli. A to jste měli vidět. Kde který byl, každý mu přinesl něco 

v zobáku a dával do klece. 

   Na noc jsme věšívali klec do předsíně, aby vrabečkovi nebyla zima.     

A kdyby pršelo, aby nezmokl. Staří vrabci časně ráno ho našli i tam         

a nakrmili. 

   Nechali jsme vrabčáka několik dní v kleci. A ti vrabci ho tak srdečně 

krmili a pomáhali mu, že jsme se podivili. Zatím vrabčák vesele čiřikal, 

skákal a slídil. 

   Když jsme ho pustili, vyletěl už hbitě na švestku, a proto jsme se          

o něho nestarali. Ten už se neztratí. 

   Tato obětavost vrabců nás dojala a od té doby máme vrabce ještě 

radši, než jsme mívali. 

 

1. Vypravuj, jak se vrabci starali o malého vrabečka. 

Vesničtí hoši chytili mladého ………….. 

……………… nemohl létat. 

Hoši dali vrabčáka do …………………… 

Klec ………………….. v zahradě na švestku. 

Vrabeček se v kleci ozýval, že má ………….. 

Staří vrabci ho …………………. a mládě ……………  

Když se uzdravil, tak ho hoši ……………….. na svobodu. 

 

(vrabčáka, vrabeček, klece, zavěsili, hlad, našli, nakrmili, pustili) 
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O vrzavém hlemýžďovi 

Alois Mikulka 

v lese                                 prohřátý kámen                      jakési vrzání 

na pasece                          zakusoval jsem                      měkký 

do džbánečku                    rozsype se                              nenamažete 

z kapsy                              projíždí travičky                      pomaloučku 

s máslem                           houkačku                                faječku 

 

   Sbíral jsem vám v lese na pasece maliny do modrého džbánečku. 

Slunce svítilo, včely bzučely a ptáci zpívali. Když jsem měl džbáneček 

plný, dostal jsem hlad, sedl jsem si na prohřátý kámen, vytáhl jsem 

z kapsy chléb s máslem a zakusoval jsem do něho, zajídal malinami      

a předobře si hověl. Tu se mi zdálo, že slyším jakési vrzání. Myslel jsem 

si napřed, že to vržou zuby o chleba, ale chléb byl docela měkký, včera 

upečený. A tu jsem v trávě zahlédl tu podivnou věc. 

   Byl to hlemýžď – ale takového jsem ještě neviděl. Měl pásy jako tank    

a na zádech žlutý domeček, jako cirkusáci. A houkačku měl a světla jako 

nějaké auto. A faječku v puse, baf, baf, objíždí každý kamínek a houká, 

projíždí travičky a větvičky. Jel pomaloučku – a všechna kolečka, co jich 

měl, vrzala, každé jinak, až mráz šel po zádech. Volám na něho: „Haló, 

pane hlemýžď! Proč si tu svou mašinku nenamažete?“ on vytáhl z pusy 

faječku a povídá: „A čím? Nevíš? Jahůdkou nenamažeš, hříbkem 

neomastíš, borůvka ti olej nedá a od rosy ještě zrezivím.“ 

   Dostal jsem nápad. Nabral jsem na smítko jehličí kousek másla 

z chleba, dal jsem mu je a povídám: „Tady máte, namažte si to pořádně, 

nebo se vám to někde rozsype a už to nikdy nedáte dohromady.“          

On poděkoval a skutečně – všechna kolečka pořádně promazal a ještě 

mu kousek zbylo do zásoby. Potom si zapálil faječku, která mu při 

mazání zhasla, naplivl si do dlaní a pustil motor. Ten udělal tiše: 

dudludludludlu a rozjel se docela rychle jako nějaké autíčko. Hlemýžď se 

usmál, celý spokojený zabafal, zamával mi na pozdrav a za chvíli zmizel 

v tmavém lese. 

                (ze starší čítanky ZvŠ) 

 

1. Kde seděl a co dělal vypravěč příběhu o hlemýžďovi? 

2. Vyhledej v textu, jak vypadal hlemýžď z paseky. 

3. Čím si nakonec hlemýžď vrzající kolečka namazal? 



 111 

Nejlepší gramofon 

Jozef Pavlovič 

 

v bazaru                            gramofon                                pochlubil se 

po zábavě                         kamaráda krtka                       vrzala 

za ruku                              doprostřed                              ježourku 

s obdivem                         křišťálovými hlásky                 rozběhl se 

k lesní studánce               nejkrásnější písničku              neporouchá se 

 

 

Ježek si koupil v bazaru gramofon. 

Dal za něj všechny našetřené peníze. 

Pozval si kamaráda krtka, aby se mu pochlubil. 

Zatočil ježek klikou od gramofonu a strojek se rozběhl. 

Tupá jehla skřípala, stará deska vrzala. Nakonec cosi prasklo a bylo po 

zábavě. 

„Takový gramofon, a kolik mě stál peněz,“ zanaříkal ježek. 

„Neplač, ježourku, pojď radši se mnou, ukážu ti svůj gramofon.“  

Krtek vzal ježka za ruku a zavedl ho k lesní studánce. 

„Jsme tu!“ řekl. 

„A gramofon?“ 

„I ten bude, jen počkej!“ Vzal kamínek a hodil ho doprostřed studánky. 

Na hladině se začala dělat kola – studánka se roztočila. To bylo znamení 

pro ptáčky na větvi. Spustili svými křišťálovými hlásky tu nejkrásnější 

písničku. 

Ježek se dívá s obdivem na krtka. Poslouchá a povídá: 

„Tvůj gramofon je opravdu lepší.“ 

„To tedy je.“ 

„Nevrže a neskřípá.“ 

„To tedy ne.“ 

„Ani se neporouchá.“ 

„Ani to ne.“ 

„Ani nebyl tak drahý.“ 

„Nebyl.“ 

„Chtěl bych mít taky takový,“ přizná se ježek svému příteli. 

„Dobrá,“ souhlasí ochotně krtek, „ode dneška bude náš společný.“ 

                  (z knihy Aby se děti divily) 
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1. Kde ježek koupil svůj gramofon? 

2. Jak hrál krtkův gramofon? Pokus se při zavřené 

čítance doplnit: 

(Krtek) vzal kamínek a ………………….. 

Na hladině ……………………………….. 

To bylo znamení …………………………. 

3. Připrav se spolužákem rozhovor obou zvířátek a pak zahrajte scénku jako 

herci. 

4. Umíš se i ty rozdělit se svým kamarádem? 

 

 

Hádanka 

Ljuba Štíplová 

 

Kdo si vede na procházku 

svého pána na provázku? 

Kdo mu otře na kabátě 

nohy urousané v blátě?  

Kdo rozkouše boty, cvičky, 

bačkory i pantoflíčky? 

 

Kdo na gauči kosti hryže, 

třebaže moc dobře ví, že    

nemá v bytě dělat smetí?            

Kdo proháněl kočky, děti, 

předevčírem, včera, dnes? 

(Kdo jiný než náš pan pes!) 

                                                   

       (Kočkám vstup zakázán) 

 

 

 

1. Spočítej, kolik slok má báseň.  

2. Čti slova, která se rýmují. 

3. Je správné, když si pes dělá, co chce? 

4. Může za to pes, když je nevycvičený? 

5. Je správné hladit cizího psa? 

6. Jaké psí rasy, které pomáhají člověku, znáš? 
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Pro zasmání o zvířatech: 

 

 Potkali se dva hadi. 

    „Kam se plazíš, kamaráde?“            

    „Ke zvěrolékaři.“ 

    „A proč?“ 

    „Před chvíli jsem se kousnul do jazyka a nevím, jestli náhodou nejsem 

smrtelně jedovatý.“ 

 

 Stojí dvě blechy u silnice a povídají si o zlobení svých bleších dětí.                              

Najednou kolem běží bernardýn. 

    „Tak ahoj,“ řekla jedna z nich, „mně už jede autobus.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekordy zvířat: 

Největším a nejtěžším živočichem, který žije na zemi, je plejtvák 

obrovský. Může měřit více než 30 m do délky a váží přes 150 tun. 

Nejvyšším suchozemským živočichem je žirafa. Žije v Africe a 

může měřit i více než 6 metrů. 

Nejrychlejším živočichem je sokol stěhovavý. Když se vrhá 

střemhlav z výšky na kořist, dosahuje rychlosti až 350 km            

za hodinu. 

Nejrychlejším suchozemským zvířetem je gepard, může běžet 

rychlostí až 120 km/h. Žije v Africe. 

K nejdéle žijícím zvířatům patří želvy. Dožívají se i přes 100 let. 

         

       (z časopisu Sluníčko) 
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Dobrodružství pod širákem 

Svatopluk Hrnčíř 

 

do divočiny                          zálesáci                                    Kráťa 

pod stanem                         opovržlivě                                 pochvaloval si 

u Vřesníku                           přerovnával si                           seškrabával 

z kamenů                             rozpřáhl                                    bludištěm 

k lesu                                   rozhrnoval                                rozcvičku 

 

   „Pánové,“ řekl Kráťa, „budeme jako zálesáci. 

Půjdeme na dva dny někam do divočiny, budeme 

spát venku a sami si vařit.“ 

  „Príma,“ řekl Mirek. „Já vezmu stan.“ 

„Stan?“ opovržlivě se zasmál Kráťa. „Pod stanem 

spí i naše babička, když jedeme na výlet. Správný 

zálesák spí pod širákem!“ 

   Začal jsem uvažovat, kde seženu široký klobouk 

„širák“, a jak se vlastně pod ním spí. Takový 

kovboj si asi přikryje obličej, aby ho neštípali komáři. A co zálesák? 

   „Jenomže,“ vzdychl Mirek, „stan mám, ale velkej klobouk ne…“ 

   Mirka trápil stejný problém. 

   V tu chvíli se Jirka Kratochvílů, kterému říkáme Kráťa, málem zhroutil 

smíchy. „Klobouk? Jakej klobouk? Ty nevíš, co to je širák? Tohle 

všechno je širák.“ Kráťa pohlédl k obloze a rozpřáhl ruce, jako kdyby ji 

chtěl podepřít. 

   Propána, podivil jsem se, takhle to je? Lehneme si do mechu, budeme 

koukat na hvězdy a povídat si, dokud neusneme. To bude báječné. 

. 

   Náš první zálesácký den se vydařil. Širák byl bez mráčků a slunce 

rozpalovalo opuštěný pískový lom u Vřesníku. 

   „Písek nás bude v noci hřát jako kamínka,“ pochvaloval si v poledne 

Kráťa a přerovnával si své věci ve svém batohu, zatímco já trpělivě 

seškrabával z kamenů placky. Pekli jsme je z mouky a vody                   

na rozpálených kamenech, ale teď jsme je z nich nemohli dostat. Držely 

se tam jako lišejník. Zato polévka se nám vydařila a opečené plátky 

masa správně voněly divočinou. 
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   Po obědě jsme se vydali na průzkum blízkého lesa a našli jsme si 

vhodné místečko pro naše zálesácké nocování. Pak jsme se proběhli 

skalním bludištěm a uspořádali šiškovou bitvu. 

   Večer jsme si opekli salám, uvařili čaj, chroupali sušenky a koukali,     

jak širák nad námi tmavne a začíná blikat prvními hvězdičkami. 

   Pak jsme na sebe navlékli další trička, tepláky, mezi borovičky 

rozprostřeli celtu a každý se zachumlal do své pokrývky. Koukali jsme   

do nebe a povídali si o vesmíru. Občas zašustil vřes, praskala větvička   

a něco zaskřehotalo. Ale ani jsme se moc nebáli. 

. 
   Probudil jsem se zimou. Širák, dá – li se obloze tak říkat, byl šedivý.  

Svítalo. Studily mě nohy a měl jsem prochladlá ramena. Zvedl jsem 

hlavu, chtěl jsem se líp zabalit. Ale v tom jsem se vyděsil. Z křoví na mě 

někdo hleděl. V jedné ruce držel hůl, v druhé košík. Ten mě uklidnil: 

bude to houbař. Koukl jsem vedle sebe na spící kluky. Vzápětí jsem 

znovu vytřeštil oči. Co to znamená? Tady se v noci muselo něco stát! 

   Kráťa vypadal jako obložený chlebíček. Na dece i všude kolem ležely 

jeho věci: lžíce, ručník, krabička s mýdlem, kapesní nůž, plavky, foukací 

harmonika, jídelní miska a dvě kedlubny… jako kdyby se s někým pral. 

Anebo tady řádilo divoké zvíře! Ale možná… 

   „Kluci! Byl tady zloděj!“ 

   Mirek se úlekem posadil, ale Kráťa se jen překulil a spal dál. 

   „To je spoušť! Vysypal batoh a sebral ho, protože byl nový! A támhle 

zmizel!“ mávl jsem rukou k lesu. 

   Mirek vyskočil: „Ty jsi ho viděl?“ 

   „Jo, před chvilkou!“ 

   „Obouvat,“ sykl na mě dozadu. „Já vpravo, ty vlevo. Nesmí nám 

uniknout!“ 

   Neunikl. Docela blízko nás pokojně rozhrnoval hůlkou keříky a listí. 

   „Taky jste si přivstali?“ dobrácky se na nás usmíval. 

   „Ale nerostou. Mělo by zapršet.“ 

   Zabručeli jsme neurčitě a dali se na ústup. 

   Kráťa se už začal probírat: „Kde se touláte?“ 

„Člověče,“ povídám, „my už měli rozcvičku a ty pořád chrníš.“ 
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   „Rozcvičku?“ divil se a odhodil deku, až tuba se zubní pastou odlétla 

do trávy. 

. 
   Údivem jsem vyjekl! 

  Kráťa měl svůj nový batoh navlečený na nohou. Když viděl, jak udiveně 

koukám na jeho zlepšovák, řekl: „Vám nebyla zima na nohy? Já to 

vyřešil! Dobrý, ne?“ Pak je vytáhl z batohu a dodal: „Pánové, nádherně 

jsem se vyspal. Vy, jak se zdá, moc ne. To jste zálesáci?“ 

 

             (Ze starší čítanky) 

 

1. Uměl bys vysvětlit, co je to celta? 

2. Jak se vlastně jmenoval chlapec, kterému říkali Kráťa? 

3. Co to znamená „spát pod širákem“? 

4. Kam se hoši vydali přenocovat? 

5. Co si chlapci uvařili k obědu? 

6. Co si uvařili k večeři? 

7. Co chlapce vyděsilo, když se probudil zimou? 

8. Byl to opravdu zloděj? 

9. Jak Kráťa vypadal, když na něj chlapci pohlédli? 

10. Jak si Kráťa poradil, aby mu nebyla zima na nohy? 

11. Spal jsi někdy ve stanu? Vyprávěj. 
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Samoobsluha 

podle časopisu Mateřídouška 

 

 

průzračná voda                  na maliny                     všecko zadarmo                   

velká úroda                         do dlaní                       ještě nechoďme 

modré borůvky                    v lese                          kolikpak jsme zaplatili 

naplněné hrníčky                na pomoc                    šest nádherných hřibů 

samoobsluhu                      v jejím plecháči           palouček 

 

 

 

 

Pozval jsem děvčata do samoobsluhy. 

   „Pojďte se mnou! Že nemáte peníze? Já také ne, nač peníze. Zavedu 

vás do samoobsluhy, kde je všecko zadarmo. Vezměte si košíčky            

a hrnec a jde se.“ 

   Děvčata mi příliš nedůvěřovala. Na Evě jsem viděl, že si myslí: Takový 

velký a dělá si z nás legraci. 

   Ale šla.  
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   Prošli jsme celou vesnicí, zabočili jsme do polí, přeběhli jsme louku      

a byli jsme v lese. 

   „Kdy už přijdeme do té samoobsluhy?“ ptala se malá Evička. 

   Já nic. Slávka se vrhla na maliny. Lída vyslídila krásný hříbek a byl s ní 

konec. Neslyšela a neviděla. Oči jí zůstaly jen pro hřiby. Malá Eva           

si sedla mezi jahody, zobala a zobala. Čtyři jahůdky do pusy, pátou       

do hrnce. 

   Lída už našla šest nádherných hřibů. Teď ale objevila palouček, který 

se přímo modral borůvkami. 

   Lidičky, to bylo borůvek!   A jen se na Lídu podívejte. Zuby má už 

modré, pusu modrou a v jejím plecháči se také modrá pár borůvek.       

Asi tak na tři knedlíky. 

   Slávka i Eva jí přišly na pomoc sklidit velkou úrodu borůvek. 

   Tak si myslím, že kdybych jim teď připomněl samoobsluhu, že by jistě 

křičely: 

   „Ještě ne, ještě nechoďme! Však my tam dojdeme!“ 

   Děvčata ale mlčí, trhají jahody a borůvky, pak zase borůvky a jahody. 

   Našli jsme i studánku, nabrali jsme si do dlaní průzračnou vodu            

a pili jsme. 

   Konečně si Lída vzpomněla: 

   „A kdy půjdeme do té samoobsluhy, co je v ní všecko zadarmo?“ 

   „Copak v ní nejsme?“ povídám. „Máme naplněné košíčky i hrníčky       

a kolikpak jsme zaplatili?“ 

                                                                         ( Ze starší čítanky pro ZvŠ) 

 

 

1. Co nám dává zadarmo les v létě? 

2. Jak se jmenovala děvčata, která šla do lesa? 

3. Doplň věty a napiš je. 

Slávka se vrhla ………… 

Lída vyslídila……………. 

Malá Eva si sedla ……… 

4. Kdo zná borůvky a trhal už je? Vypravuj. 

5. Které houby sbíráš? 

6. Namaluj jedlou houbu – hříbek a jedovatou – muchomůrku červenou. 

 

 

Sbírej jen houby, které dobře znáš. 

 



 119 

Pro zasmání o dětech: 

 

 „Proč máš zezadu tak modré uši, Karlíčku?“ 

    Ptala se paní učitelka v mateřské škole. 

    „Maminka mi říkala, abych si zapsal za uši, že nesmím zlobit, ale já   

    ještě neumím psát, tak mi to tam napsal brácha.“ 

 

 „Dneska mě pochválila paní učitelka,“ chlubí se Mireček. 

    „Ano? A jak?“ vyptávali se rodiče. 

    „Řekla mi, že jsem pěkné kvítko.“ 

 

 „Myslíš, že kdybych dal krávě sežrat čokoládu, dojila by kakao?“ 

 

 „Pepíčku, proč trháš v kalendáři každý den hned tři listy najednou?“ 

    „To víš, babi, chci, aby byly dřív prázdniny.“ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Perličky ze školních lavic 

 

Na jaře se dny prodlužují, hlavně ve škole. 

Proč ptáci odlétají do teplých krajin? Protože pěšky by jim to trvalo moc 

dlouho. 

Ve škole často trpím spavou nemocí. 

Páteř je kostrbatá kost, která sahá odshora až dolů. Na hořejším konci 

sedí hlava, na dolním já. 

Chtěl bych se vyučit automatem. Ten nic nedělá – jen bere peníze. 
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Červen 

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!“ 

                                                               (Rok v obrázcích a říkankách) 

 

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 –         

že jsme spolu. 

Díky, léto, 

za zavřenou školu.    

                                                                                          (Mateřídouška)                                
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Z knihovničky 

 

 

Na pláži je to senzační 

René Goscinny ( čti Gosiny) 

 

 

opalovacím olejem      Horácovým míčem                 fantastická šupa 

vyvztekaly se                namydlený blesk                    zatracenou mičudu 

senzační nápad           nepředstavitelně hlubokou    žlutočervený 

 

 

 

   Na pláži se člověk nikdy nenudí. Našel jsem si tu spoustu kamarádů. 

Je tady Pankrác, Servác a Bonifác… Servác – to je vám číslo! A ještě 

Ignác. Horác a taky Pafnuc – ale ten tu není na prázdninách, jelikož je 

odsud a bydlí tady pořád. A my všichni si spolu hrajeme a taky               

se hádáme a potom spolu nemluvíme, no zkrátka, je tu fakt zábava. 

   „Hezky si hraj s dětmi,“ řekl mi tatínek ráno, „já si dám dneska pohov     

a budu se opalovat.“ 

   Pak se začal natírat po celém těle opalovacím olejem a smál se přitom: 

„Když si vzpomenu na kamarády, co zůstali v kanceláři!“ 

   Začali jsme si házet Horácovým míčem. „Jděte si hrát kus dál,“ řekl 

tatínek, který si právě natřel poslední kousek kůže, a vtom bing! Míč mu 

spadl na hlavu. To se tatínkovi nelíbilo. Strašně se naštval, zuřivě kopl 

do míče a ten odletěl daleko do moře. Byla to fantastická šupa. „To se mi 

teda povedlo,“ řekl tatínek. Horác pádil pryč jako namydlený blesk a vrátil 

se se svým tatínkem. Horácův tatínek je děsně velký a tlustý a tvářil se 

namíchnutě. 

   „Tenhleten!“ řekl Horác a ukázal na tatínka prstem. 

   „To vy jste hodil do vody míč našeho kluka?“ zeptal se Horácův tatínek 

mého tatínka. 

   „To ano,“ odpověděl mu tatínek. „Jenže já jsem tím míčem předtím 

dostal do obličeje.“ 

   „Děti jsou na pláži proto, aby si tu odpočinuly a vyvztekaly se,“ řekl 

Horácův tatínek, „a když se vám to nelíbí, měl jste zůstat doma. Koukejte 

pro ten míč dojít. 
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   „Vykašli se na to,“ řekla tatínkovi maminka. Ale tatínek si raději řekl,     

že se na to nevykašle. 

   „Tak já tu zatracenou mičudu přinesu,“ zabručel. 

   „To bych vám doporučoval,“ řekl Horácův tatínek, „na vašem místě 

bych to udělal taky.“ 

   Tatínkovi to trvalo děsně dlouho, než se vrátil, jelikož vítr zanesl míč 

daleko do moře. Když tatínek vylezl z vody, vypadal unaveně. Dal míč 

Horácovi a řekl nám: 

   „Poslyšte, děti, rád bych si v klidu odpočinul. Co kdybyste si nehráli 

s míčem, ale s něčím jiným?“ 

   „S čím například?“ zeptal se Servác – to je číslo, je to fakt kluk za 

všechny peníze. 

   „Nevím,“ pokrčil tatínek rameny. „Dělejte třeba jámy. To je ohromná 

zábava, dělat do písku jámy!“ 

   Uznali jsme, že je to senzační nápad, a šli jsme si pro lopatky. Tatínek 

se mezitím chtěl znovu namazat, ale nemohl, jelikož v lahvičce už nebyl 

žádný olej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

„Koupím si novou tamhle v tom krámu na konci pláže,“ řekl tatínek           

a maminka se ho zeptala, proč proboha nemůže být chvíli v klidu. 
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   My jsme se dali do kopání. Vyhloubili jsme fantastickou jámu, velkou    

a nepředstavitelně hlubokou. Když se tatínek vrátil s lahvičkou oleje, 

zeptal jsem se ho: 

   „Viděls naši jámu, tatínku?“ 

   „Je nádherná,“ odpověděl tatínek a pokusil se otevřít lahvičku zuby. 

  Ale potom přišel pán v bílé čepici a zeptal se nás, kdo nám dovolil 

udělat na pláži takovou díru. „Tamhleten, pane!“ řekli všichni moji 

kamarádi a ukázali na tatínka. Já jsem byl pyšný, jelikož jsem si myslil, 

že půjde tatínkovi gratulovat k tomu nápadu. Jenomže pán se netvářil 

moc nadšeně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

„Nepřeskočilo vám?“ řekl tatínkovi. „Navádět děti k něčemu takovému!“ 

   Tatínek pořád ještě pracoval na odzátkování lahvičky s olejem, a tak 

jen broukl: „No, a co má být?“ 

   A ten pán s bílou čepicí začal křičet, že to je neuvěřitelné, jak jsou lidé 

nesvědomití, že by si někdo mohl zlomit nohu, kdyby do té jámy spadl,    

a až nastane příliv, můžou do ní žuchnout lidé, co neumějí plavat a utopit 

se a písek se nám může sesout pod nohama a někdo z nás tam může 

zůstat a vůbec by se mohla kolem těch jam stát fůra neštěstí, a tak je 

nutné ji okamžitě zasypat. 

   „No tak dobrá,“ vzdychl tatínek. „Děti, zasypte tu jámu!“ 

   Jenomže klukům se do toho nechtělo. 

   „Kopat jámy je zajímavé,“ prohlásil Ignác, „ale zasypávat je, to je 

nuda.“ 

   „Pojďte do vody,“ navrhl Bonifác a všichni utíkali pryč. Já jsem tam 

zůstal, jelikož jsem viděl, že tatínek má dopal. 

   „Děti, děti!“ volal za nimi, ale pán v bílé čepici mu řekl: 

   „Nechte děti na pokoji a hezky zčerstva zaházejte tu jámu!“ A odešel. 
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   Tatínek zhluboka vzdychl a pomohl mi zasypat jámu. Zabralo nám to 

spoustu času, poněvadž jsme měli jenom jednu malou lopatku, a sotva 

jsme skončili, řekla nám maminka, že je nejvyšší čas jít k obědu, a že si 

musíme pospíšit, jelikož když se v našem hotelu někdo opozdí, oběd už 

nedostane. 

   „Seber si své věci, lopatku, kbelíček a pojď,“ řekla mi maminka. Všecko 

jsem posbíral, ale kbelíček jsem nemohl najít. 

   „To nevadí, pojďme už,“ řekl tatínek. Ale já se dal do breku. 

  Byl to bezvadný kbelíček, žlutočervený, a dělaly se s ním senzační 

bábovičky. 

   „Nebudeme se zbytečně rozčilovat,“ řekl tatínek. „Ale kam jsi ho mohl 

dát?“ 

          (z knihy Mikulášovy prázdniny) 

 

 

 

1. Kde se příběh Mikuláše odehrává? 

2. Jak se jmenovali Mikulášovi kamarádi z pláže? 

3. Jak se chlapci na pláži bavili? Vyprávěj. 

4. Příběh není úplně celý. Pokus se uhodnout, jak vše dopadlo – zkus příběh 

domyslet a dovyprávět. Kde asi Mikuláš kbelíček nechal? 

5. Ve školní knihovničce máte 2 díly o chlapci Mikulášovi, přečti si další jeho 

příběhy. 
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Český jazyk 

Jiří Kahoun 

 

 

třída čtvrťáků                překvapeně stát                                v lavicích 

seděli spořádaně         ředitelka pokračovala                       u autobusu 

 

 

 

Bylo dávno po zvonění a třída čtvrťáků bouřila jako Severní moře. 

   „Už jde,“ řekl Kludský Vrabcovi a ten zařval: 

   „Ticho! Do lavic! Úča!“ 

   Učitelka vešla do třídy a zůstala překvapeně stát. Copak se to děje? 

Všichni seděli spořádaně v lavicích, dokonce i Vrabec a Hořický. 

   „To snad není moje třída,“ podívala se zvenku na dveře. „Vypadá to,   

že je, jestli někdo nevyměnil označení,“ a vstoupila znovu do třídy. 

„Kdybyste takhle vydrželi sedět ještě chvíli, byla bych moc ráda, protože 

nás přijde navštívit soudružka ředitelka.“ 

   V první lavici se hlásila Málková. 

   „Copak máš?“ zeptala se učitelka. 

„Ráno jsem potkala paní Růžičkovou se Zdenou u autobusu. Asi jeli 

nakupovat do Prahy, protože Zdena říkala, že potřebuje něco na sebe.  

A paní Růžičková vám vzkazuje, abyste Zdenu omluvila, že se jí udělalo 

nevolno.“ 

   „Děkuji ti, Málková,“ cukalo koutkem učitelce a psala do třídní knihy 

omluvu. Pak se otevřely dveře a přišla paní ředitelka. 

   Učitelka vstala od stolu a rukou ukázala dětem, aby také povstaly. 

   „Dobrý den,“ pozdravila ředitelka, „můžete se posadit.“ Sepnula ruce, 

dala prsty mezi sebe a spustila: „Žáci, stěžoval si mi, prostě soudruh 

školník, že mu dává někdo za dveře různé staré věci. Dneska našel 

přede dveřmi, prostě, krabici se starými botami.“ 

   „Ten ulhanec,“ nahnul se ke Kludskému Vrabec. „Vidíš ho Kuldu, 

pěkné boty tam našel.“ 

   „Nevím, kdo mu to tam dává, nevím proč,“ pokračovala ředitelka,     

„ale, prostě, nic hezkého to není. Sami víte, co nám dalo práce, než jsme 

školníka sehnali, a teď ho někdo, prostě takhle zlobí. Žalovat se nemá, 

ale kdyby někdo z vás, prostě, o něčem věděl, nebojte se za mnou přijít. 
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To je všechno, co jsem vám chtěla říct, a věřím, že se tyto nemilé věci 

nebudou, prostě, opakovat.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   „Záleží hlavně na školníkovi,“ šeptal Vrabec Kludskému. „Záleží, prostě 

na tom, jestli zlepší Kulda své chování.“ Mezitím se ředitelka naklonila 

k učitelce: 

   „Proč má ten žák v místnosti na hlavě čepici? Kdo to je?“ 

   „Kludský, soudružko ředitelko. Syn toho kolotočáře. Má nemocné uši,   

a musí je mít v teple.“ 

   „Aha, už si vzpomínám, jeho rodiče přece za mnou byli,“ řekla ředitelka 

a opustila třídu. 

   „Prostě na shledanou,“ loučil se s ní tiše Vrabec. 

   „Dneska se budeme učit o podstatných jménech,“ řekla učitelka. 

„Připravte si Český jazyk a najděte si stranu čtyřicet čtyři. A jestli už to 

máte, tak třeba Zídková nám přečte, co to vlastně podstatná jména jsou.“ 

   „Podstatná jména jsou názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů,“ četla 

Zídková. 

   „Dobře a Kougl nám poví, co je podle něj vrabec.“ 
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   „Vrabec? Vrabec je pták domácí.“ 

   „A taky polní!“ vykřikl Hořický. 

   „Je to vlastenec,“řekl Opička, „protože neodlétá do cizích krajů a celou 

zimu u nás mrzne.“ 

   „Mluvte, až vás vyvolám!“ okřikla je učitelka, „a ty, Kougle, pokračuj.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

„Vrabec je ušmudlaný rozcuchanec a sbírá na nádraží drobky. Jednou 

se k nám nastěhoval do vlaštovčího hnízda a pan Milárek ho sešťouchl 

na zem. Protože z něj čouhaly strašně dlouhé slámy a pan Milárek byl 

kominík.“ 

   „No prosím, co toho víš. A co je to Vrabec s velkým V?“ 

   „Támhleten,“ ukázal prstem Kougl. 

   „Já ti dám, ušmudlance, počkej,“ hrozil na něj Vrabec. „Dostaneš        

do nosu.“ 

   „Vrabec je podstatné jméno,“ řekla učitelka, „může to být jméno osoby 

a také zvířete.“ Kludský se otočil k Vrabcovi: 

   „Čeština mě vůbec nebaví, radši si poslechnu rádio.“ 
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   „Ty tu máš rádio?“ 

   „Nemám, ale na jedno ucho můžu poslouchat střední vlny.“ 

   „Neblbni?“ 

   „Fakt. Já ti to předvedu, uvidíš. Jestli chytím nějakou muziku, tak to 

nepůjde. Ale jestli lapnu povídání, budu ti ho povídat.“ 

   Vyndal ucpávku zpod čepice a poslouchal. 

   „Tisíc hektopascalů – 345 17, 338 17, 343 11, 344 14. Jihovýchodní 

vítr, jeden metr za sekundu. Většinou zamračeno, občas déšť. Denní 

teploty osmnáct až dvacet stupňů. Posloucháte stanici Praha. Hezký 

poslech vám přeje Jan Zelenský,“ opakoval Kludský. 

   „Je to dobrý, ale pěkně blbý,“ šeptal Vrabec, „počasí mě moc nebaví. 

Zkus chytit něco jiného.“ 

   Kludský začal kroutit hlavou kolem dokola. 

   „Vrabec a Kludský, co to tam děláte?!“ křičela učitelka. „Dávejte pozor, 

já si vás za chvilku vyzkouším. Anebo radši hned. Kludský, co jsem 

říkala?“ 

 

                                                        (Školník Kulda je jednička) 

 

 

 

 

1. Proč přišla paní ředitelka do třídy? 

2. Vyhledej a přečti v textu tu část, kde Málková omlouvá spolužačku 

Růžičkovou. 

3. Jaký předmět žáci měli a co se právě začali učit? 

4. Dávali všichni žáci pozor? 

5. Čím se bavili žáci Kludský a Vrabec? 

6. Chováš se někdy podobně? Vyprávěj. 

7. Zkus příběh domyslet. 
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Kde je Kocourkov a jak se tam jede 
Ondřej Sekora 
 
 
Město moudrosti 
 
 

nerozhodovali                          v Kocourkově                       leccos 
nevydrancovali                        do ručních tašek                  městští radní 

 
 
 
Je možné, že už vám někdo o Kocourkově leccos pověděl. A možná že    
i nepěkné věci. 
   Nevěřte tomu! Lidé se rádi posmívají. Já vám však pravím, že nikdy 
nebylo města chytřejšího než Kocourkov. 
   Ani dnes byste chytřejší město nenašli, i kdybyste jeli třeba celý měsíc 
vlakem a třeba každý den čtyřikrát přesedali. 
   Nemohli byste chytřejší město najít proto, že nikde na světě nemají      
a neměli tak chytré starosty a nikde páni městští radní tak rozumně 
nerozhodovali jako právě v Kocourkově. 
 
   Však jen kdyby to šlo, jistě by dnes vedly všechny železnice                
do Kocourkova a lidé by tam jezdili v celých průvodech nakupovat 
moudrost. Prali by se o ni. Kupovali by ji do kapes, do ručních tašek,      
do batohu, na bedny, na vagóny. A pánbůh ví, zda by ji za několik let 
nevydrancovali do poslední špetky. 

   Ale nebojte se! Nestane se to. 
   Naštěstí se nikdo do Kocourkova 
vlakem nedostane, protože tam vůbec 
žádný vlak nejede. Moudří 
kocourkovští páni si to zakázali. 
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O velkých vymoženostech a proč jsou tam děti ke konci týdne 
hodné 

 
 
 
o tlakoměru                      proměnlivo                          drbal hřbetem 
na náměstí                       Kocourkovští                       ťukat prstem 
bez brejlí                          pohodlnější                          starosta 
od starodávna                 lebedí si                                nejhodnější děti 
 
 
 
Nesmíte si ovšem myslit, že Kocourkov nějak zůstával za ostatními 
městy pozadu. Chacha! 
   Nemáte ani tušení, jaký tam byl vždy pokrok. Nám se například ještě 
ani nezdálo o tlakoměru, který ukazuje, jaké bude počasí, bude-li sucho, 
déšť, proměnlivo nebo bouře, a v Kocourkově už měli všechno dávno 
zařízeno docela prostě a moudře. 

   Jen si to představte! Na náměstí měli sloup a u toho byl přivázán býk. 
Když býk začal sloup lízat, věděli všichni Kocourkovští, že bude pršet.    
A když se býk drbal hřbetem o sloup, poznali zase, že bude jistě pěkně. 
A tak to tam mají zařízeno dodnes. Slouží to dokonce mnohem lépe než 
tlakoměr. Vidí se na to bez brejlí a nemusí se do toho ťukat prstem, jako 
to děláme my. 
 
   Starosta měl svůj tlakoměr, dokonce ještě 
pohodlnější, doma na dvoře. 
Před oknem na bidle visel obyčejný hadr. Když 
z něho kapala voda, věděl starosta hned, že 
prší. Když byl hadr suchý, věděl, že je pěkně. 
Když se houpal, poznalo se, že je vítr, a když byl 
ztuhlý jako střechýl, bylo zřejmé, že mrzne. 
   Dokonce i kalendář si v Kocourkově zavedli už 
od starodávna. 
   V každé domácnosti visí hned u dveří provaz   
a na tom se dělá každého rána uzel. Jakmile je 
uzlů sedm, vědí všichni, že je neděle, nechají vší 
práce a celý den si lebedí a přejídají se dobrými 
jídly. Večer se pak všechny uzly rozvážou a v pondělí se začne vázat 
znovu. 
   Jak vidíte, je to kalendář na věčné časy. Dokonce dovede posloužit       
i jinak. V Kocourkově se totiž tímto kalendářem také vyplácejí děti, které 
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zlobí. Nedivte se proto, že jsou kocourkovské děti nejhodnější v sobotu   
a v neděli. 
 
 
 

 
 
  A když už se některému capartovi stane,        
že provede něco v sobotu, kdy je na provaze 
nejvíc uzlů, prosí tatínka: 
   „Tatínku, prosím tě, vyplať mě až v pondělí!“ 
   V pondělí si pak přivstane a přihlásí se             
o výprask časně ráno, dokud tatínek na provaze 
ještě žádný uzel neudělal. 
   Nu, nemám pravdu, když tvrdím, že jsou 
v Kocourkově jen samí chytráci? 
 
   (z knihy Kronika města Kocourkova) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. Proč do Kocourkova nevede žádná železnice? 
2. Jak vypadal tlakoměr v Kocourkově? Vysvětli, jakým způsobem pracoval? 
3. Jaký tlakoměr měl starosta a jak pracoval ten? 
4. Popiš kalendář Kocourkovských. 
5. Proč jsou děti v Kocourkově nejhodnější v neděli? 
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POHÁDKY Z CELÉHO SVĚTA 
 
   Ve čtvrté třídě jste se seznámili s několika pohádkami z jiných zemí, 
např. z Filipín, Havaje, Anglie, ale přečetli jste si i romskou pohádku. 
V tomto školním roce vám předkládáme další… 
 
 
 
Slovníček literární pojmů 
Pohádka je krátký vymyšlený příběh, ve kterém se objevují smyšlené 
bytosti (víly, draci, čerti, skřítci…) a kouzelné předměty (kouzelný 
ubrousek, prsten, létající koberec…). Pohádky mívají většinou dobrý 
konec. 
 
 
 

Malinový král 
( finská ) 
 
 

na slunnou paseku                zavrtěla hlavou                     vykřikne        
z jedné maliny                        rozhlížejí se                          vykukuje 
do džbánků                             napřahují se                         zabloudili 
s červíkem                              podíval se přísně                 stmívá se 
s bílými okenicemi                  byl proměněn                       začervenal se         
    
 
 

   Byly jednou dvě děti, chlapec a děvče – bratr a sestra. Rádi chodili     
do lesa na maliny, sladké, růžové a voňavé. Jednou si takhle vyšli         
na slunnou paseku: nejdřív trhají do pusy, pak do džbánků. Malin 
přibývá, přibývá…všechny jsou zralé a čisté, deštěm omyté. Až najednou 
chlapec vykřikne: „Podívej, tady je červ!“ Dívá se děvče, a skutečně, 
z jedné maliny vykukuje bílý červík. 
   „Hoď ho na zem, zašlápnu ho,“ povídá chlapec. 
   Ale dívka zavrtěla hlavou: „Ne, to neudělám. I červ má přece právo     
na život. Co nám záleží na jedné malině, když máme plné džbánky? 
Necháme mu ji.“ A děvče položilo malinu i s červíkem do mechu.         
„Víš co? Podíváme se, jestli ještě nenajdeme nějaké houby!“ 
   Chlapec souhlasil, vydali se tedy dál do lesa. Rozhlížejí se v mechu, 
rozhlížejí se pod stromy, ale houby žádné. A les…les jako by se změnil, 
náhle je hustý, na krok nevidíš, větve se napřahují do cesty. To není 
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cesta, kterou znají – zabloudili! Běhají děti sem a tam, dostaly strach.    
Co jestli netrefí domů? Stmívá se, za chvíli bude noc. 
   „Kdyby nám tak někdo ukázal cestu!“ vykřikla plačící dívenka. Tu se 
rozhrnulo křoví a z něj vyšel muž v růžovém plášti, na hlavě zlatou 
korunu. „Pomohu vám,“ řekl. „Pomohu vám… oběma! Přitom se podíval 
přísně na chlapce. 
 
 
 

 

 
 
    
 
 
 
 
„Kdo jste?“ zeptala se dívka. 
   „Jsem malinový král,“ řekl muž. „Nyní opět vládnu svému království.    
Byl jsem zlým čarodějem proměněn v červa a zachránit mě mohlo jen 
dobré srdce. To tys mě vysvobodila!“ obrátil se k dívence. 
   „A já…“ začervenal se chlapec. 
   „Ano, ty bys mě byl život připravil. Ale dal sis říct, proto pomohu i tobě!“ 
řekl král. 
   Mávl rukou a stromy se rozestoupily. Mezi nimi běží cesta, na jejím 
konci stojí červený domek s bílými okenicemi. A přede dveřmi čekají otec 
s matkou… „Děkujeme, malinový králi!“ volají děti a už běží domů. Už si 
to budou pamatovat: každý život, i ten nepatrný, má svou cenu! 
 
               (z knihy Kamarádi z velké dálky od Martiny Drijverové) 
 
 
 

1. Jaké lesní plody sbíraly děti v lese? 
2. Koho objevily v jedné malině? 
3. Co chtěl chlapec s červíkem udělat? 
4. Přečti, co dívka na to bratrovi řekla. 
5. Co se stalo, když děti v lese zabloudily? 
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Kouzelný džbán 
( vietnamská ) 
 
 

okopával políčko              klaněli se mu                      do džbánu 
vykopal džbán                  pracovali poctivě                v zahradě 
 

 
 
 
   Jeden chudý muž okopával políčko a vykopal džbán. 

Velký, pěkný, kdo ví, kde se v zemi vzal. Odnesl muž 
nádobu domů, ukázal ji ženě. Ta zrovna loupala rýži,     

a jak se naklonila, spadlo jí jedno zrnko do džbánu. 
A stal se zázrak: džbán byl z ničeho nic plný rýže! 
   „To je kouzlo dobrých duchů,“ řekl muž. Musíme si 
ho vážit.“ 

   Postavili tedy džbán na stoleček, klaněli se mu. Měli 
teď každý den dost jídla, rýže stále plno. Pracovali ale poctivě dál – na 
poli i v zahradě. 
   Jednoho dne žena stříhala látku na záplaty a kousek jí odlétl              
do džbánu. A stal se zázrak: džbán byl najednou plný plátna! „Takhle je 
to!“ řekla žena. „Ať dáš do džbánu, co chceš, všechno se ti zmnoží.“ 
   Teď bylo chudákům hej: dali do džbánu penízek a měli jich kopu. 
Začali si dobře žít. Ale přesto stále pracovali – na poli i v zahradě. 
Jednoho dne bylo velké horko a žena měla zalévat. Nechtělo se jí ale 
chodit k řece. Vleju trochu do džbánu a bude vody dost, pomyslela si. 
Nalila tedy pár kapek… ale to neměla dělat! Ze džbánu se začala prudce 
valit voda, než do něj stačila žena hodit něco jiného, podrazil jí proud 
nohy. Voda tekla a tekla…zaplavila domek, pole, zahradu. Odnesla         
i kouzelnou nádobu. Muž se ženou utekli na kopec…Když vlny opadly, 
byli ti dva chudí jako dřív, ba byli na tom hůře, protože teď neměli nic –     
a to všechno proto, že žena podlehla lenosti! 
 
             (z knihy Kamarádi z velké dálky od Martiny Drijverové) 
 
 

1. Kde našel chudý muž kouzelný džbán? 
2. Znáš jinou (českou) pohádku, ve které se objevuje kouzelný džbán? 
3. Obě pohádky můžeš vyprávět vlastními slovy a porovnat je. 
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Ďábelské listí 
(romská) 
 
 

poštval psa                         měkké srdce               v ďábelské zahradě 
sprovodím tě                       neexistovalo               k čertově zahradě 
co si počnu                          jde plačky                   za starou Romkou 
poskakuje radostí               tlustého berana          ke své zahradě 
proklela hraběte                  netušila                       na byliny 

 
 

 
   Byl jeden hrabě. Byl ohromně lakomý, pro 
chudáka by peněženku neotevřel. Jednou 
k němu přišla jedna stará Romka a prosila ho 
o kousek chleba. Hrabě na ni poštval psa. 
Romka ho proklela: „Čert tě vem!“ 
   Jakmile to vyřkla, čert je tu. „Tak hrabě,      
a jde se!“ „Kam se jde? Já nikam nejdu!“ 
Třese se hrabě strachy. „Půjdeš se mnou       
do pekla,“ povídá čert. 
   Hrabě pláče jako déšť, prosí čerta, aby ho 
nechal na živu, ale čert už ho chytá za ruku. 
Stará Romka jen kouká. Proklela hraběte,    
to je pravda, ale netušila, že čert opravdu 
přijde. Bylo jí hraběte líto – Romové mají 

měkké srdce – a tak povídá čertovi: „Hele, čerte černej, nech ho, vidíš 
přece, že má malé děti.“ 
   „Dobře,“ povídá čert, „já tě s sebou teda nevezmu, ale jedině když mi 
řekneš, jak se jmenuje listí, co roste v mé ďábelské zahradě. Když mi to 
neřekneš, do zítra do rána, sprovodím tě ze světa.“ 
   Čert odnesl hraběte ke své zahradě. V zahradě rostly velké, široké 
listy. Hrabě v životě takovéhle listy neviděl. Dal si zavolat zahradníky, 
odborníky na byliny – všichni koukají, a tohle listí opravdu ještě nikdo 
neviděl. (Protože dříve tohle ďábelské listí na světě neexistovalo!) 
   Hrabě jde plačky za starou Romkou. „Ach, ach, Cikánko, co si teď 
počnu?“ 
   „Poslyš, hrabě,“ povídá ta stará Romka. „Dej mi jednoho tlustého 
berana, plný vůz jídla pro mou rodinu a já ti zítra řeknu, jak se to listí 
jmenuje.“ 
   Hrabě dal Romce všechno, oč ho požádala. Romka rozdělila jídlo mezi 
děti a ostatní Romy a pak zahnala berana k čertově zahradě. Sama se 
schovala do křoví a čeká. Beran vlezl do zahrady a pustil se do 
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ďábelského listí. Žere, žvýká, přežvykuje, poskakuje po zahradě, dupe 
po listí – a už je tu čert! 
   „Jedeš z mýho tabáku, ty berane pitomá!“ křičí čert a žene berana      
ze zahrady. 
   Když čert zmizel, jde Romka za hrabětem a povídá: „Jestlipak víte, 
hrabě, jak se to listí jmenuje? Jmenuje se tabák! (Tehdy ještě tabák 
neexistoval! To až ďábel to ďábelské listí zavedl na světě, aby lidem ničil 
zdraví.) 
   Hrabě poskakuje radostí a tleská: „Zavolejte čerta!“ 
   Čert přišel a hrabě povídá: „Tak si poslechni, čerte, jak se to tvoje listí 
jmenuje. Tabák.“ 
   „Máš štěstí, že si tu pěstuješ tak chytrou ženskou,“ povídá čert a pak 
zmizel jako dým. Hrabě dal Romce spoustu peněz. Romka šla ke svým 
dětem – a jestli neumřeli, žijou dodnes. 
                      
                          (Milena Hübschmannová: Romské hádanky, upraveno) 
 
 
 

1. Proč stará Romka proklela hraběte? 
2. Co musel hrabě udělat pro to, aby ho čert neodnesl do pekla? 
3. Jak stará Romka zjistila, jak se listí jmenuje? 
4. Jak se hrabě Romce odměnil? 
5. Víš, odkud tabák pochází? 
6. Vytvořte skupinky a napiš o tom, jak kouření lidem škodí. 
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Mikulášovy Vánoce 
René Goscinny 
 
 

s přípravami                         pár rozježených větví            autobusem 
v té tlačenici                         porouchalo se                        roztáhnout 
před prodavačem                pro protivu Durdu                   šašoure 
do svýho pelechu                 nespravedlivý                         rozchechtal se 
na zavěšení girland            zašprajcuje se                        naolejovat 

 
 
 
   Tatínek hned od rána začal s přípravami a maminka mu říkala, že se 
do toho měl pustit dřív, ale on ji ujistil, že to půjde jako po másle, on že 
už si poradí, protože přesně ví, co bude dělat, a vzal si auto, že pojede 
koupit stromek… 
   Čekali jsme na něj hodně dlouho, a nakonec se tatínek objevil              
u vchodu.  
   Nevypadal vůbec spokojeně, klobouk měl nakřivo a přes rameno 
dlouhou tyč a na ní pár rozježených, skoro holých větví. „Tohle je ten 
vánoční stromek?“ zeptala se maminka. Tatínek odpověděl, že je to tak, 
ale že se mu před prodavačem stromků porouchalo auto a musel se 
vrátil autobusem, což nebyla žádná legrace, poněvadž v autobuse bylo 
plno chlapů s vánočními stromky a průvodčí byl vzteky bez sebe             
a povykoval, že není placený za jízdu v lese a že mu strkají větve do očí, 
a tatínek se taky naštval a nakonec to dopadlo tak, že musel jít dál 
pěšky, a v té tlačenici ten strom trochu utrpěl, ale až se na to pověsí 
ozdoby, nebude to vidět a bude z toho stejně docela hezký vánoční 
stromeček. 
   „Pojď, Mikuláši,“ vyzval mě tatínek, „pomůžeš mi ho ozdobit.“ 
   Byl jsem moc rád, jelikož zdobení stromku je ohromná zábava, líbilo se 
mi to už vloni, když jsem byl ještě malý. 
   Maminka se přišla podívat a řekla, že je to moc hezké, ale že je ještě 
třeba roztáhnout jídelní stůl, aby se k němu mohli posadit všichni hosté. 
To tatínka rozladilo, protože k roztažení stolu potřebuje pomoc. Já se 
nabídl, že mu pomůžu, ale tatínek řekl, že jsem moc malý a nešikovný     
a že bych jenom překážel. 
   „Co se dá dělat,“ rozhodl se tatínek, „jdu pro toho protivu Durdu.“ 
   Otevřel dveře a vrazil rovnou do pana Durdy, který se chystal zazvonit. 
   „Co tady děláš?“ zeptal se tatínek. 
   „Přicházím ti pomoct,“ odpověděl pan Durda, „jelikož je mi jasný, že to 
sám nezvládneš.“ 
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   „Co jako že nezvládnu?“ zeptal se tatínek. „Žádnou pomoc 
nepotřebuju, šašoure, vrať se do svýho pelechu a ahoj večer.“ 
   „Ale tatínku,“ řekl jsem, „vždyť jsi šel pro pana Durdu, aby ti pomohl 
roztáhnout stůl.“ 
   Teď byl tatínek nespravedlivý, mám ho moc rád, ale byl nespravedlivý. 
Řekl mi, abych se nepletl do věcí, do kterých mi nic není, a že nikoho 
nepotřebuje. Pan Durda se rozchechtal, což tatínka nijak nepotěšilo.       
A do toho zavolala maminka z kuchyně: 
   „Byl jsi už za panem Durdou, aby ti pomohl s tím stolem?“ 
   Ještě jsem neviděl nikoho se tak pobaveně smát, jako se smál pan 
Durda, a měl jsem tisíc chutí se taky rozchechtat, a tak jediný, kdo se 
nesmál, byl tatínek. 
   „No dobrá, dobrá,“ řekl, „tak přestaň blbnout a radši mi pojď píchnout 
s tím stolem.“ 
   Stůl v naší jídelně je kulatý. Když se má prodloužit, vytahuje se           
na obou stranách, až jsou z něj dva kusy a do té díry mezi nimi se vloží 
prkna, kterým maminka říká nástavce. Roztahuje se moc ztěžka, ten 
stůl, a někdy se zašprajcuje. Tatínek se postavil na jednu stranu, pan 
Durda na druhou a pořád se smál. 
   „Přestaň se chechtat,“ řekl mu tatínek, „a až ti řeknu, začni tahat.“ 
   Pak zavolal „Hej rup!“ a stůl se naráz rozjel a tatínek upadl na stromek 
a pan Durda na zem, kde nepřestával hýkat smíchy. Přiběhla maminka    
a řekla, že zapomněla upozornit, že dala naolejovat kolejničky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Šli jsme zvednout tatínka, který seděl na stromku a hlavu měl obalenou 
řetězy a skleněnými koulemi; smůla byla, že elektrické svíčičky zase 
zhasly. „Vypadáš jako obrovský dárek,“ řekl pan Durda a začal kašlat, 
protože se smíchy zakuckal. Tatínek naštvaně vstal ze stromku a řekl 
panu Durdovi: „Myslíš?“ a pan Durda odpověděl: „Myslím.“ Začali do 
sebe strkat, dokud je maminka neokřikla: „Dost!“ Dobře jsme se bavili. 
   „Už tě nepotřebuju,“ řekl tatínek panu Durdovi. 
   Ale pan Durda, on je hrozně ochotný, chtěl za každou cenu zůstat. 
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   Tatínek si vylezl na schůdky, aby teď na zeď zatloukl pár hřebíčků      
na zavěšení girland. 
   „Pozor,“ varoval ho pan Durda, „to je jen sádrová přepážka, uděláš do 
ní díry.“ 
   Ale tatínek ho odbyl, že přece zná svůj dům a nepotřebuje žádné rady. 
Já jsem ovšem poznal, že si není moc jistý; první hřebík přitloukl velice 
opatrně, a ten hřebík držel pevně. „No vida!“ zahalekal tatínek a do 
druhého hřebíku už dal kladivem pořádnou ránu, až se celá ta zeď 
pekelně otřásla a na pana Durdu se sesypala spousta sádry, ale to ho 
tak nadchlo, až se smál fistulí, v životě jsem neviděl pana Durdu tak 
veselého. Tatínek se rozkřikl, že málem došlo k neštěstí, a maminka se 
přišla zeptat, co se děje, a tatínek dal na díru, co udělal ve zdi, ruku         
a odpověděl, že všecko jde výborně a že jenom žádá, aby ho všichni 
nechali v klidu pracovat. Chtěl jsem to mamince vysvětlit, ale tatínek po 
mně loupl očima, takže jsem pochopil, že by byl radši, kdybych mlčel. 
   „Tak jo,“ vzdychla maminka, „jdu zpátky do kuchyně, a tu ruku můžeš 
sundat, ona ta sádra opadala i na druhé straně.“ 
   Když maminka odešla, požádal tatínek pana Durdu, aby odešel domů 
a pan Durda souhlasil, protože jak tvrdil, taková dávka smíchu je při jeho 
vysokém tlaku nebezpečná. 
   Maminka, než se vrátila do kuchyně, připomněla tatínkovi, že hosté 
dorazí za dvě hodiny a že by bylo dobré si pospíšit. „Zvládnu to,“ řekl 
tatínek. 
   Byla to pro něj pekelná práce, pro chudáka tatínka. Znovu přilepil 
všechny girlandy, což nebyla žádná hračka, jelikož pořád moc nedržely, 
a když maminka pootevřela kuchyňské dveře, aby se podívala, jestli je to 
hotové, průvan to zase strhl. Nakonec jsme girlandy připevnili napínáčky. 
Pak šel tatínek do sklepa pro láhev vína a pak tam musel jít znovu 
vyměnit pojistky, poněvadž náš stromeček se překotil, když tatínek 
rozvěsil na větve dárky, a nakonec byl nucen tu spoušť, které byla plná 
podlaha ještě zamést. Ale tatínek si zaslouží obdiv: stihl všecko včas! 
 
                     (Nové Mikulášovy průšvihy, ilustroval Jean-Jaques Sempé) 
 

1. Jak vypadal tatínek, když se vrátil z nákupu vánočního stromku? 
2. Jak probíhala jeho cesta autobusem zpět? 
3. Koho si tatínek pozval na pomoc k roztažení stolu? 
4. Vyprávěj, jak probíhalo roztažení stolu. 
5. Vyhledej a přečti v článku, jak vypadal tatínek, když spadl na stromeček. 
6. Jak probíhalo věšení girland? 
7. Co vše ještě tatínek musel udělat, než přišli hosté? 
8. Vymysli Mikulášovo tatínkovi přezdívku. 
9. Nakresli obrázek. 
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Jak Neználek skládal verše 

Nikolaj Nosov 
 
 

v pohádkovém městě             šestnáct človíčků                nejprvnější 
z Neználka                              nerýmuje se                        Žejdlíček 
ve Zvonečkové ulici                takovéhle slovo                   doopravdy 
k básnictví vlohy                     zkřížil ruce                           okamžíček 
o Všeználkovi                          brumlal si                            kdovíjaké                                  

 
 
 
   V pohádkovém městě Kvítečkově žijí malincí človíčkové. V jednom 
domku ve Zvonečkové ulici žilo šestnáct takových človíčků – malíčků.  
Každý z nich měl jméno podle svých vlastností a dovedností. 
   Nejprvnější byl malíček jménem Neználek. Říkali mu tak proto,           
že dočista nic neznal. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
   Když se z Neználka nestal malíř, rozhodl se, že bude básníkem a že 
bude skládat básně. Měl jednoho známého básníka, bydlel 
v Pampeliškové ulici a jmenoval se správně Žejdlíček. 
   Ale, jak známo, všichni básníci mají rádi krásná jména, a proto když 
Žejdlíček začal psát básně, vybral si jiné jméno a říkal si Květík. 
   Jednou k němu Neználek přišel a povídá: 
   „Poslyš, Květíku, nauč mě skládat básně. Chtěl bych být taky 
básníkem.“ 
   „A máš vůbec nadání?“ zeptal se Květík. 
   „Samozřejmě, že mám. A jaké!“ odpověděl Neználek. 
   „Musím to vyzkoušet,“ řekl Květík. „Víš, co je to rým?“ 
   „Rým? To nevím.“ 
   „No přece když končí dvě slova stejně,“ vysvětloval Květík. 
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   „Například: žert – čert, láska – páska. Rozumíš?“ 
   „Rozumím.“ 
   „Tak mi řekni rým na slovo kytka.“ 
   „Lopata,“ odpověděl Neználek. 
 

2. 
 

   „Prosím tě, jaký je to rým: kytka – lopata? To se přece nerýmuje!“ 
   „Proč by ne? Obě slova končí stejně!“ 
   „Jenomže to nestačí,“ řekl Květík. „Taky podobná si musejí být, aby to 
bylo pěkné a hezky to znělo: kytka – nitka, metr – svetr, pilka – chvilka.“ 
   „Už vím, už vím! Vykřikl Neználek. „Kytka – nitka. Metr – svetr, pilka – 
chvilka! To je něco! Chachacha!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   „Tak, a teď vymysli rým na slovo slunce,“ řekl Květík. 
   „Blunce,“ odpověděl Neználek. 
   „Blunce?“ podivil se Květík. „Copak je vůbec takové slovo?“ 
   „A není?“ 
   „Samozřejmě, že ne.“ 
   „Tak tedy žblunce.“ 
   „A co je žblunce?“ divil se znovu Květík. 
   „No přece, když něco spadne do vody, tak to žblunce,“ vysvětloval 
Neználek. 
   „Hlouposti!“ řekl Květík. „Žádné takové slovo není. Musíš hledat slova, 
která doopravdy jsou, a ne si je vymýšlet.“ 
 

3. 
 

   „A když nemůžu to druhé slovo najít?“ 
   „V tom případě nemáš k básnictví vlohy.“ 
   „Tak si vymysli ty nějaký rým,“ povídá Neználek. 
   „Okamžíček,“ souhlasil Květík. 
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   Zastavil se uprostřed pokoje, naklonil hlavu a začal přemýšlet. Pak 
zdvihl hlavu, koukal do stropu a přemýšlel dál. Potom se vzal za bradu, 
díval se na podlahu a zase přemýšlel. Když už to všechno zkusil, začal 
chodit po pokoji a tiše si brumlal“ 
   „Slunce, vlunce, dlunce, mlunce, plunce, klunce.“ Dlouho si tak brumlal 
a najednou řekl: „Fuj! Co je tohle za slovo? Nejspíš nemá žádný rým.“ 
   „Tak vidíš!“  Zaradoval se Neználek. „Dáváš mi slova, co nemají rým,   
a ještě řekneš, že nemám vlohy!“ 
   Neználek přišel domů a hned začal skládat verše. Celý den chodil      
po pokoji, koukal do stropu, díval se na podlahu, držel se za bradu a 
pořád si něco brumlal pod vousy. 
   Konečně byly verše hotové a Neználek řekl: 
   „Poslouchejte, kamarádi, jaké jsem složil verše!“ 
   „Podívejme, a o čempak?“ zajímali se všichni. 
   „O vás,“ přiznal se Neználek. 
 
      Šel Všeználek na procházku, 

      vedl ovci na provázku. 
 
   „Cože?“ začal křičet Všeználek. „Kdy že jsem vedl na procházku ovci?“ 
   „Ale to jen tak v těch verších, kvůli rýmu,“ rychle dodal Neználek. 
   „Tak ty si myslíš, že o mně budeš skládat kvůli rýmu kdovíjaké 
nesmysly?“ rozzlobil se Všeználek. 
 
   „A proč ne,“ odpověděl Neználek. „Proč bych skládal skutečnost? 
Skutečnost se skládat nemusí, ta je i tak.“ 
            (z knihy Neználkovy příhody) 
 

1. Jak se jmenuje městečko, ve kterém žijí malíčkové? 
2. O kterých malíčcích se v ukázce píše? 
3. Proč se Neználek jmenoval Neználek? 
4. Na koho se Neználek obrátil, aby ho naučil rýmovat? 
5. Vyhledej a znovu přečti v textu báseň, kterou Neználek složil o 

Všeználkovi. 
6. Proč se Všeználkovi tyto verše nelíbily? 

 
 

Hra – vyber si jedno povolání a splň úkol: 
 
Básník                                                             Malíř 

Pokusí se napsat krátkou                                Namaluje obrázek k textu. 
báseň. 
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Zachránil mě Franta Šramota 

Josef Kolář 
 
 

u lesa                             vyhříval jsem se                        tlamička 
na hlavičce                    upřeně se dívají                        zdřevěněl 
k zemi                            zachrochtal                               zamžourala 
v chaloupce                   šramotím                                   nerozfoukal 
pod nos                          kousnutím                                 zdvihl 
do křoví                          Modroočko                               dvojnožec 

 
 
 

Kdo z vás si myslí, že rozhodnutí „budu si psát deník“ může udělat 
jen kluk nebo holka, ten je na omylu. Kocourek Modroočko si to 
řekl dost brzo po svém narození a psal, nu jak píší kocourci? 
„Oběma předníma tlapkama“. A kam? „Nu, do toho velkého, 
měkkého, co v tom dvojnožec odpočívá“…že by to bylo lehátko, 
nebo křeslo, či dokonce postel s peřinou? 
Ale to už je jedno. Hlavní je, že „dvojnožec“ Josef Kolář uměl to 

psaní přečíst a přepsal všechny ty příhody Z deníku kocoura 
Modroočka pro nás, po lidsku. Tady je jedna z nich. 
 
 
 

Den kvetoucích ostružin 

 
   Bylo pěkné teplé odpoledne. Vyhříval jsem se u lesa. Najednou 
koukám, v trávě se sune nějaký ocásek. Lezl a lezl a vůbec nikomu 
nepatřil. Lezl docela sám. Ocásek začal lézt rychleji. Vzal jsem ho trochu 
drápkem a on lezl ještě rychleji. Začalo to být velice zajímavé. Ocásek 
uháněl a já pořád do něho ťaf, ťaf. 
   
   Ocásek se najednou zastavil, stočil se do kolečka a já koukám, 
uprostřed toho kolečka se zvedá hlavička, na hlavičce dvě malé oči,    
pod očima tlamička a z ní každou chvíli vyběhnou dva červíčci. 
Vyběhnou a zase se schovají. Malá očka se na mne upřeně dívají            
a tlamička dělá jen: „Sssssss.“ 
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   Sedím a koukám, jak se ta hlavička pořád víc zvedá. Její oči se na 
mne dívají velice zle. Já sedím a sedím a dívám se do těch zlých očí, 
jako bych docela zdřevěněl. Tlamička se blíží k mému čumáčku a já 
vidím, že z ní nevybíhají dva červíčci, ale tenký jazyk na konci 
rozdvojený. Tlamička říká velice zle. „Ssseknu, ssseknu!“ 
   Kočky, věděl jsem, že je velice zle, ale nemohl jsem se ani hnout. 
Čuměl jsem na tu tlamičku, která pořád říkala: „Ssseknu.“ 
 
   „A nesekneš!“ zachrochtal, zafuněl nějaký hlas. Pak to chruplo              
a hlavička klesla k zemi. Vidím, že za tou hlavičkou je zakousnutý dlouhý 
špičatý rypáček a za tím rypáčkem a kolem něho samé pichláčky. 
Rypáček pořád chrup a chřup a za chvíli z toho ocásku nezbylo docela 
nic. Rypáček se otočil ke mně, pichlavá očka na mne zamžourala            
a rypáček řekl: 
 

 
 „Máš štěstí víc než rozumu, Modroočko. Kdybych byl náhodou nepřišel, 
dostal jsi rovnou do čumáčku a bylo po tobě.“ 
 
   Velice mě udivilo, že mě špičatý rypáček zná, ale divil jsem se ještě 
víc, když řekl: „Ty bydlíš tady s tím člověkem v chaloupce a první noc jsi 
spadl do rybníka. Náhodou jsem byl při tom. Ty se divíš, ale já náhodou 
vím o tobě všechno.“ 
 
   „A kdopak jsi ty?“ ptám se špičatého rypáčku. 
   „Já jsem Franta Šramota.“ 
   „Franta Šramota? To je divné jméno, takové nějaké ne naše, ale 
člověčí.“ 
   A on povídá: 
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„Však mi ho také dal ten tvůj člověk. Já jsem náhodou ježek. Loni jsem 
s tvým člověkem žil v chaloupce zrovna tak pohodlně jako ty. Každý den 
miska mléka a jiné dobroty. Nakonec mě to omrzelo a utekl jsem           
na svobodu. Nemohl jsem se s tvým člověkem dohodnout. On v noci spí, 
já náhodou nejraději v noci lovím. Celé noci jsem po jeho chaloupce 
proběhal, ale ani kobylky, ani švábi, zkrátka nic pořádného tam nebylo.     
A tvůj člověk ještě huboval, že celou noc šramotím, že jsem Franta 
Šramota. Tak jsme se rozešli. Víš, Modroočko, není nad svobodný život.“ 
    
   „A co je to svobodný život, Franto Šramoto – ježku?“ zeptal jsem se.  
   Ježek nakrčil čelo, až mu bodliny zakryly skoro celou tvář, a povídá: 
 
   „Víš co, říkej mi Fanouši. To je hezčí. Tak mi říkal tvůj člověk, když se 
na mne náhodou nezlobil.“ 
 
   Ježek potom vykládal, že žít na svobodě znamená nepatřit vůbec 
nikomu, všechno si sám udělat, o všechno se postarat, nečekat, až 
někdo všechno připraví pod nos. Ukázalo se, že Franta Šramota, totiž 
Fanouš, je veliký lovec, že loví myši, šváby, brouky a že se nebojí ani tak 
zlého zvířete, jako je ocásek s hlavičkou, kterému se správně říká zmije. 
Franta Šramota tvrdil, že zmije dovede kousnutím zabít i člověka, a já byl 
velice rád, že ji Fanouš snědl. Co bych si počal, kdyby zmije zabila mého 
člověka? Já nedovedu žít na svobodě. A ježek mi pak vyprávěl, že žít   
na svobodě je zajímavé, ale že to není žádná legrace, protože když se 
jeden zmýlí, nikdo mu nepomůže. Jak si kdo ustele, tak si lehne. 
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Vyprávěl, jak někteří kamarádi si na zimu špatně ustlali, a na jaře, když 
se měli probudit, tak se neprobudili, protože byli zmrzlí. 
 
   Tak jsem se dověděl, že ježci spí celou zimu pod kupou suché trávy     
a listí. Ta kupa listí a trávy musí být nejen veliká, ale musí být na 
takovém místě, aby ji vítr nerozfoukal. Musí být právě na takovém místě, 
aby tam vítr ještě více listí nafoukal, aby se spalo v teple. A taky že je 
veliká starost s tím, aby se v létě hodně jedlo, aby se tloustlo, aby bylo 
při dlouhém zimním spánku z čeho trávit. Bylo to všecko velice podivné a 
já jsem se chtěl ještě na mnoho věcí zeptat, ale Franta Šramota 
najednou zdvihl rypáček, zavětřil a řekl: 
 
   „Jestli mě můj nos nemýlí, a já mám náhodou moc dobrý nos, tak je 
nablízku ten tvůj člověk. Já raději zmizím. Tak buď zdráv, Modroočko,     
a zmijím se vyhýbej, ty nejsou na hraní.“ 
 
   Franta si to odšramotil do křoví a mne vzal můj člověk do předních 
tlapek a hladil mě, protože měl radost, že jsem se mu neztratil. Protože 
jsem pořád musel přemýšlet o svobodném životě, zapomněl jsem na 
předení a tak můj člověk ani nepoznal, že je mi s ním dobře. 
 
          (Z deníku kocoura Modroočka) 
   
 
 
 
 

1. S jakým nebezpečným živočichem se kocourek u lesa potkal? 
2. Vyhledej v textu a přečti, jak tohoto živočicha kocourek popisuje. 
3. Kdo kocourka zachránil? Vyprávěj. 
4. Proč mu kocourkův člověk říkal Franta Šramota? 
5. Jak se ježci připravují na zimu a kde musí být umístěna jejich kupka trávy a 

listí? 
6. Co bys dělal, kdyby tě uštkla zmije? 
7. Víš, že zmijí jed také pomáhá? Pokus se zjistit jak. 
8. Přečti z čítanky, kdo tuto knihu ilustroval. Znáš další knihy, které tato 

ilustrátorka doplnila svými obrázky. 
9. Namaluj svůj obrázek k tomuto příběhu. 
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Seznamte se s ilustrátory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Helena Zmatlíková ( 1923 – 2005) 
 
   Již během studií si přivydělávala jako módní kreslířka. Po studiích 
nejprve pracovala v ateliéru Melantrich, pak se osamostatnila, a nakonec 
přešla pod nakladatelství Albatros. 
   Ilustrovala přibližně 250 knížek, hlavně pro děti. Za svá díla získala 
řadu ocenění. 
   Nejznámější jsou její ilustrace knihy B. Říhy Honzíkova cesta, Děti 
z Bullerbynu od A. Lindgrenové. 
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Test – Jak znáte ilustrátory? 
 
Zakroužkuj na folii autora dané ilustrace. 
 
 

1. Krteček                                                        2. Mach a Šebestová 
 

a)  Helena Zmatlíková                                       a) Zdeněk Smetana 
b)  Radek Pilař                                                  b) Adolf Born 
c)  Zdeněk Miler                                                c) Josef Lada 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
     3.  Bob a Bobek            4. Ferda Mravenec 
 

a)  Vladimír Jiránek                                           a) Josef Lada 
b)  Adolf Born               b) Ondřej Sekora 
c)  Alois Jirásek                                                 c) Helena Zmatlíková                          

 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. Honzíkova cesta                                    6. Rumcajs 
 
 a) Josef Lada                                              a) Adolf Born 
 b) Zdeněk Miler                                           b) Radek Pilař 
 c) Helena Zmatlíková                                  c) Josef Lada 
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Jak se Cipísek narodil 
Václav Čtvrtek 
 
 

z lesa Řáholce                      je měkčí                     lopuchovým listem 
do města Jičína                    ještěřička                   odnesl ho jestřáb 
od jeskyně                            nezaslechl                  popadl ho jezevec  
na svědomí                           tichoučce                   chruní jezevec 
po Cipískovi                          bezstarostně              loupežnickým krokem 
za pasekou                           poohlídl se                 křížem krážem 
s třemi veverčaty                  přičísl obočí               ořechová skořápka 

 
 
   Jednou vyšla Manka z jeskyně a povídá: 
   „Rumcajsi, narodil se nám synek a budeme mu říkat Cipísek.“ 
   „To si musím na radost vystřelit z pistole!“ křikl loupežník Rumcajs. 
   Nabil do pistole žalud a silně vystřelil, že to bylo slyšet z lesa Řáholce 
až do města Jičína. 
   „A teď se na našeho synka podívám.“ 
   Cipísek ležel v kolíbce z dlabaného borového polena, protože borovice 
je měkčí než dub a tolik netlačí. Pod hlavou má polštář z mechu              
a přikrytý je lopuchovým listem. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  „Víš co, Manko, já mu udělám střevíčky,“ povídá Rumcajs. 
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   Manka mu řekla, že nemá rozum. 
   „Vždyť Cipísek udělá první krůček nejdřív za rok.“ 
   „Ten kluk bude chodit už od neděle za týden,“ povídá na to pyšně 
Rumcajs. 
   „Jednou jedna ještěřička utíkala do věříčka,“ usmála se Manka             
a odešla hloub do lesa Řáholce poprosit lesní včely o vosk, aby bylo 
Cipíska čím natírat po koupeli. 
 Rumcajs se dal do šití střevíčků. Protože kdysi býval ševcem, ušil je 
snadno z mladé habrové kůry a na špičce ozdobil sojčím pírkem. Obul ty 
střevíčky Cipískovi, opatrně ho zas přikryl lopuchovým listem a šel 
odkrojit kousek kůry javorové a kousek bukové, aby bylo Cipískovi         
na kazajku a na kalhoty. Nic se mu nezdálo dost dobré, šel od stromu   
ke stromu, a když už byl hluboko v lese, zaslechne, jak Manka od 
jeskyně volá: 
   „Kdepak s tím Cipískem chodíš? Hned ho dej zpátky do kolíbky!“ 
   Rumcajs se rozběhl k jeskyni a už cestou volal: 
   „Já bych ho tam, Manko, rád vrátil, jenže já ho neodnesl!“ 
   Manka obrací v prázdné kolíbce lopuchový list a naříká: 
   „Tak ho odnesl jestřáb. Nebo si pro něho přišla liška. Nebo ho popadl 
jezevec. Nebo ho ukradla vrána.“ 
   Rumcajs jen tiše sedí na pařezu a nabíjí pistol nejtvrdším žaludem,      
co našel v kapse. 
   „Kdo ho vzal, ten ho taky vrátí.“ 
   Nabil pistol, shrnul si vousy z uší a poslouchá, jestli by Cipíska 
nezaslechl odněkud z lesa Řáholce. Napravo bzučí včely a chruní 
jezevec. Nalevo klapou jelení kopýtka a tlapou zaječí tlapky. Vzadu není 
slyšet nic, to tam tak tichoučce chodí lišky. Shora šelestí jestřábí a vraní 
křídla, ale tak bezstarostně, jako když vrána a jestřáb nemají nic            
na svědomí. To všecko slyšel Rumcajs levým uchem. Pravým 
poslouchal, jak někdo daleko za pasekou louská ořechy.  
   „Slyším, co slyším,“ povídá, „ale náš Cipísek to není.“ 
   Pohladil Manku pěkně po tváři a lehkým loupežnickým krokem jde 
křížem krážem lesem Řáholcem, aby se po Cipískovi poohlídl. Očima 
jako jehly prohledává každé houští a tmavý kout. A zase nic. Jen           
za pasekou pořád někdo louská ořechy. 
   Přešel po pasece do sousedního lesa, kde rostou červené borovice.    
A vtom mu shora sletí na klobouk ořechová skořápka. Ona tam v hnízdě 
na borovici sedí veverka s třemi veverčaty. A je tam s nimi Cipísek, 
louská ořechy a krmí starou i mláďata. 
   Rumcajs si dlaní přičísl obočí a namířil na veveřici pistol nabitou 
žaludem. 
   „Tak to tys nám ukradla Cipíska!“ 
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   „Já?“ povídá veverka. „Vždyť on přišel sám. Přiběhl po cestičce            
a vylezl k nám na borovici.“ 
   „Já vím,“ povídá Rumcajs, „když se na veveřici míří pistolí, tak ona se 
obyčejně vymlouvá.“ 
   Ale když vylezl na strom a sáhl si pro Cipíska do hnízda, vidí, že 
veverka nelhala. Cipísek měl podrážky u prvních střevíčků už málem 
prochozené! 
   „Přišel sám,“ řekla veverka. „A protože jsem byla od louskání ořechů 
už celá polámaná, tak mi pomáhá.“ 
   Rumcajse popadla taková pýcha nad synkem Cipískem, že musel 
třikrát vystřelit z pistole. 
   Poprvé střelil, aby Manka věděla, že Cipísek už není ztracený. 
   Podruhé střelil, aby se Manka dověděla, že Cipísek prošlapal první 
střevíce. 
   A třetí rána, ta byla jen tak pro radost. 
 
             (z knihy Cipísek) 
 

1. Kde žil Rumcajs s Mankou? 
2. Jak vypadala Cipískova kolébka a kdo ji vyrobil? 
3. Co Rumcajs Cipískovi ještě vyrobil? 
4. Kam se Cipísek ztratil a co tam dělal? 
5. Rumcajs radostí třikrát vystřelil. Proč? 
6. Znáš nějaké další příhody Rumcajse, Manky a Cipíska? Vyprávěj. 

 
 
 

Jak Cipísek stavěl knížepánovi kuželky 
Václav Čtvrtek 

 

z kolčaví kůže                      povyražení                    poražené kuželky 
po císařské silnici                trhovkyně                      vznešenou zdvořilost 
na rynk                                holoubátka                    pardon, silvuplé 
na ošatce                            knížepánovi                   rumcajsí silou 
ze sloních klů                      jenerál                           borovým kloboukem 
za celé odpoledne              francouzsky                    odskočila 
v kuželníku                          hrabátka                         nerozuměl jim 
k narozeninám                    vévoda                            strčili ho 
vytrakslovat                       krejzlíků a kadrliček 

 

 
   To už Cipísek trochu povyrostl, přišel k Rumcajsovi a povídá: 
   „V Řáholci už to znám. Já bych chtěl do světa.“ 
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   „Jsi pořád ještě maličký,“ řekl Rumcajs, „ale když máš svůj rozum, tak 
si jdi.“ 
  „A jdi radši hned,“ povídá Manka, „než si to rozmyslím.“ 
   Rumcajs čerstvě Cipískovi podrazil střevíčky z kolčaví kůže a Manka 
mu nasypala plnou kapsu bukvic, aby měl ve světě co louskat. A tak 
Cipísek louskal bukvici za bukvicí a šel po císařské silnici do Jičína. 
  Došel až k zámku na rynku, kde bydlel knížepán s kněžnou. Ti dva si 
pro dlouhou chvíli našli povyražení, každý podle své chuti. 
   Kněžna celé dny vyhlížela z okna na rynk. Když se jí na trhu zalíbila 
husička na ošatce, kněžna jen zavolala: 
   „Tu chci do kuchyně!“ 
   Trhovkyně musela s husou do zámku, kněžna se na ni za husičku 
usmála a to bylo všecko. Husy a kachny, krůty i holoubátka, nač se 
kněžna podívala, to bylo její. 
   Knížepán, ten se zas staral jen o kuželník. Dal ho postavit vzadu        
na zahradě z drahého dřeva, kuželky rozkázal vytrakslovat ze sloních klů 
a koule z ostatních sloních zubů. Celý den koulel knížepán v tom 
kuželníku a s ním baroni a hrabátka, a taky jeden jenerál a jeden 
vévoda. Knížepánovi pro zlost se ale v celém Jičíně nenašel kluk, co by 
poražené kuželky dokázal stavět po knížecí chuti. Museli je rovnat hrabě 
nebo baron, a to pak bylo pořád: 
   „Pardon, silvuplé, kdybyste ráčil.“ 
   Pro samou vznešenou zdvořilost se koulelo třikrát za celé odpoledne. 
 
   Taky toho dne, když šel Cipísek poprvé do světa, vyhlížela kněžna 
z okna a v kuželníku měli začít hrát. A v tom kněžna uviděla Cipíska. 
Vyšel z věžové brány na rynk a rozhlíží se kudy dál. Kněžna si povídá: 
   „Zítra má knížepán narozeniny a tamhle jde kluk jako jarní mrkvička.   
Já toho kluka dám knížeti k narozeninám, aby mu stavěl v kuželníku.“ 
   Kývla na lokaje Fricka, ten vyběhl z vrat, popadl Cipíska a rovnou 
s ním před kněžnu. 
   „Budeš stavět knížepánovi kuželky,“ řekla kněžna a o víc se nestarala. 
   Fricek svlékl z Cipíska lesní šaty a pořád na něho: 
   „Co se se mnou pereš jako loupežník, já ti dám lepší.“ 
   Navlíkl Cipíska do krajek, krejzlíků a kadrliček a postříkal ho voňavkou, 
až se v něm zarazil dech. Potom s ním rovnou na kuželník před 
knížepána. Ten se podíval a povídá: 
   „Bon.“ 
   Baroni, hrabátka, vévoda a jenerál po knížepánovi: 
   „Bon.“ 
 
   A Cipísek jim musel stavět kuželky a oni pořád na něho: 
   „Tak ne!“ 
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   „Jinak!“ 
   Říkali to francouzsky, Cipísek jim nerozuměl, nakonec zahodil kouli     
do rybízu a povídá: 
   „Dělejte si to sami.“ 
   Strčili ho do vězení, i když byl tak maličký. A kouleli dál kuželky, stavěl 
zas ten hrabě. 
   Jenže v tu chvíli Manka doma v jeskyni povídá: 
   „Je mi nějak do pláče. Cipískovi v Jičíně je zle.“ 
   Rumcajs se tam hned vypravil. Sotva vstoupil na rynk, odskočila 
kněžna od okna. A z vězení kývá na Rumcajse borovým kloboukem 
Cipísek. 
   „Hned,“ povídá mu Rumcajs, „jen co si to vyřídím tamhle.“ 
   A rovnou ke kuželníku. 
   „Co tu chceš?“ povídá knížepán. 
   „Synka,“ řekl Rumcajs. 
   „Tak si ho vezmi,“ vysmál se mu knížepán a houpá v ruce s koulí ze 
sloního zubu a chce ji hnát proti kuželkám. 
   „Taky že vezmu,“ řekl Rumcajs a vymáčkl kouli knížepánovi z ruky. 
   Knížepán, kněžna, baroni, hrabata, i jeden vévoda a jeden jenerál se 
už jen dívali, jak Rumcajs velikou rumcajsí silou hodil kouli proti vězení. 
Vyrazilo to v kamenné zdi branku a Cipísek vyšel ven. 
   Rumcajs si ho vedl domů do lesa Řáholce a povídá mu: 
   „Pořád jsi ještě maličký. Než tě, Cipísku, znovu pustím do světa, musíš 
povyrůst.“ 

                                                                 (z knihy Cipísek) 
 

Jak víte, podle televizního večerníčku- Rumcajsovy loupežnické příhody 
začínají tím, že ještě jako jičínský švec urazí nafoukaného pana starostu. 
„Pro urážku starostenský nohy“ má pak nadosmrti krámek zavřený a 
musí žít v jeskyni v lese Řáholci. 

 
1. Pokus se přijít na to, co je rynek, ošatka, 

jenerál a kly (tučná slova v rámečku). 
2. Co dala Manka Cipískovi na cestu do světa? 
3. Kam se Cipísek vydal? 
4. Co dělala kněžna celé dny? 
5. Co dělal knížepán? 
6. Z jakého materiálu měl knížepán vyrobený 

kuželník, z čeho kuželky a koule na kuželky? 
7. Co si povídala kněžna, když uviděla Cipíska? 
8. Vyhledej v textu a přečti, jak vypadal Cipísek, když ho lokaj Fricek oblékl. 
9. Co udělali s Cipískem, když nechtěl stavět kuželky? 
10. Jak Rumcajs Cipíska vysvobodil? 
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