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Měl bych znát 

 

 

 Rozeznat pohádky, pověsti a bajky. 

 Orientovat se v krátkém textu, hledat  a pokusit se najít hlavní myšlenku. 

 Porozumět přečtenému textu, umět ho převyprávět. 

 Sdělit své dojmy z četby, divadelního nebo filmového představení. 

 Získat kladný vztah k literatuře. 
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Loučení s prázdninami 

Jan Ryska 

 

       

      u babičky                   pro sebe                  kuliferda                         doprovázel 

      u dědečka                  od sebe                   vykutálený                      rozloučení 

      na cestu                     o ně                         neobejde                        odjížděla 

      na kozu                      v autobusu              statečně                          starala ses 

      na králíky                   na světě                  nepřemáhala                  slza ukápla 

 

 

      

 

Mnoho krásných dní prožila Anička u 

dědečka a u babičky. Jenže všecko 

musí skončit. I ty prázdniny tenkrát 

skončily a dětem nastala škola. 

Anička se musela připravit na cestu 

domů... 

Vyběhla na dvorek. 

Dědeček se za ní ohlédl a viděl, jak 

otvírá chlívky, jak se dívá na kozu,  

na králíky, na husy. 

Jen se s nimi rozluč, řekl si dědeček 

pro sebe, starala ses o ně a mají tě 

za to rádi. Horší bude loučení s 

babičkou. A potom s Jarmilkou a s 

tím kuliferdou vykutáleným – s Péťou. 

To se bez slz asi neobejde. 

A vidíte – obešlo. 

Anička měla sice u autobusu oči trochu vlhké jako nedávno, když se loučila  

s maminkou, ale odjížděla statečně. Dokonce se i trošinku usmála a mávala sama 

od sebe a skoro vesele. Dědeček, který ji doprovázel, ji nemusil v autobusu do 

mávání ani pobízet. 

Na silnici zůstala babička, Jarmilka s Péťou a pes Všudík. 

Kdyby se Anička nepřemáhala, asi by jí nějaká ta slza ukápla. Ale všecko se  

člověk musí naučit. Vítat se s přáteli, i se s nimi loučit, když přijde k rozloučení čas. 

Takové už je to na světě. 

 

 

Úkoly : 

1. Vyhledej v povídce názvy zvířat a napiš je do sešitu podle abecedy. 
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2. Najdi v této tajence dívčí jméno z povídky: 
 
 

Roční období            

Jméno dívky            

Začátek dne            

Potravina              

Část příboru              

Dopravní prostředek           

Ovoce               

Malý pták               
 
 

 

Na jabloni hrušky zrají 

Josef Kainar 

 

 

 piano                                                         frak                                                            

 kohoutek                                                   rejdovák (tanec)             

 limonádu                                                   z fiatky (z auta)                    

 kredenc (kuchyňský nábytek)                   fouká                     

 pozpátku 

 

 

Na jabloni hrušky zrají,   husa krávě šije frak, 

na piáno žáby hrají,              koník leze z fiatky,  

kočka píše úkoly,    vítr fouká pozpátky, 

kohoutek jde do školy,   po obloze mráček běží, 

ryba pije limonádu    běží, běží, až k té věži...      

kráva nosí rohy vzadu,   - Jaká je ta věž? -   

kredenc tančí rejdovák,   - Velká jak ta lež. - 

 

           

Úkol :  

Vyber si jedno povolání a splň úkol : 

Malíř               – namaluj obrázek  k básničce.   

Přírodovědec  – napiš, co víš o kočce 

Básník             – vypiš slova, která se rýmují.    
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                  Veselé povětří 

František Nechvátal 

 

Vítr křídly mává, 

vyplašil nám páva. 

Zvedá prach a listí, 

oblohu nám čistí. 

 

Zahnal všecky mraky, 

vypustíme draky. 

Ať si vzhůru letí 

pro radost všech dětí!   

 

 

                                                                  

 

Běží vítr 

František Branislav 

 

Běží vítr od kašny, 

až se celý udýchá, 

s listonoši pospíchá, 

kouká se jim do brašny. 

 

Co to oni dělají?      Jablíčko 

Chodí z domu do domu,     Jaroslav Seifert 

ale jenom někomu 

krásná psaní dávají.     Už krásný podzim podává 

        jablka sladká, voňavá. 

A když přijde listopad,     Vezmi si jedno do dlaní 

ať kdo věří, nevěří,      a kousni: Dobré chutnání! 

vítr sedí na keři,      Lék hořký bereš na lžičku 

listí sbírá napořád.      a ležíš nemocen, 

        oč sladší v každém jablíčku 

Krajinou se rozletí,      můžeš mít každý den! 

zastaví se u domu. 

Psaní nedá kdekomu. 

Ta jsou jenom pro děti.      
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O švestkové chaloupce       

a veselé školičce 

Alois Mikulka 
 

 

švestková chaloupka                           zaradovala se                          švestkové dveře                                    

švestková babička                               pochutnávala si                        z mísy 

švestkové knedlíky                              rozhoupala se                          na stoličku 

do veselého dvojstupu                        v té veselé školičce                  na talířek                                                                               
 

 

 

   Byla jedna švestková chaloupka, v té švestkové chaloupce bydlela švestková babička a 

ta švestková babička dělala tuze dobré švestkové knedlíky. A když jich jednou udělala 

notnou mísu, sedla si na stoličku a povídá smutně:,,Kdopak mi pomůže moje dobré 

švestkové knedlíky sníst?“ Ale protože to nikdo nevěděl, zůstala švestková babička i 

švestková chaloupka smutná a z mísy švestkových knedlíků se smutně kouřilo. 

    

   A byla jedna veselá školička a v té veselé školičce učila veselá paní učitelka veselé 

školáčky. A tu se stalo, že ti veselí školáčci dostali veselý hlad. I nechala veselá paní 

učitelka veselé školáčky nastoupit do veselého dvojstupu a všichni šli zvesela navštívit 

švestkovou babičku. 

 

   I zaradovala se švestková babička ve švestkové chaloupce, když to slyšela, 

a povídá: ,,I jen pojďte dál, pěkně vás vítám!“ A dala každému na talířek voňavé švestkové 

knedlíky. 

 

   Tak byla švestková chaloupka veselá, veselila se i švestková babička, veselily se i 

švestkové knedlíky, na kterých si pochutnávala veselá paní učitelka a veselí školáčci. Ba i 

veselá školička se veselila, protože k ní veselý vítr zafoukal švestkovou vůni. I rozhoupala 

veselá školička veselý zvonec a už je té švestkové pohádky konec. 

 

Úkol : 

 

Doplň :    Švestková byla ……. 

               Švestková byla …….. 

               Švestkové byly …….. 

               Veselá byla ………… 

               Veselá byla ………… 

               Veselí byli ………….. 

 

 
 

 
 



10 

 

Poznáš, co to je? 

  

1. Hádanky  

Visí to, neví kde,                                                 Černé zvíře vidím v díře : 

bije to, neví koho,                                               u hlavy růžky, 

ukazuje, neví kam,                                             v rukou má nůžky, 

počítá a neví kolik.                                    hladký má kabátek 

                                                                                     a chodí nazpátek.    

 

 Žijí spolu čtyři braši :                                          Bílou křídou klikyhák, 

 první seje, druhý hřeje,                                      zobák, nohy – a je pták. 

 třetí sklízí, dům uklízí,                                        Čáry máry – teď kam s ním ? 

 čtvrtý vaří bílou kaši.                 Postavím ho na komín.   

 

      

Zahradník – a nemá hrábě,                                 Zatroubil pán v lese, 

ryje nikdy nesází ,                                                strom na hlavě nese. 

sametový frak jak hrabě, 

černý jako od sazí.                                                                

 

 

Kuchař s hlavou v rendlíku,                                 Bez barev a bez palety, 

tlustý ze třech knedlíků,                                       na sklo kreslí bílé květy                            

před chalupou v mraze stojí,                                jeden známý malíř, 

kamen se jak čerta bojí.                            nechce za to halíř.  

 

 

I bez ohně spálí tě.                                              Klobouček má červený, 

Puchýře máš  určitě.                                            bílou tečkou kropený. 

U plotů se rozpíná                                                Do koše ji nesbíráme, 

ta pálivá rostlina                                                   Ale v lese rádi máme. 

 

 2. Ve škole 

 

Nevěříte? Je to tak –    Sešity má, a co více? 

školák, to je každý __________.    Knížky zvané _____________ . 

 

Musí chodit do ___________ ,    I když jich má skoro stovky, 

psát domácí _____________ .   všechny schová do _____________. 

 

3. Skrývačky – hledáme slova, která slýcháme hlavně v zimě. 

 

- Kdo z nás nemlsá někdy u televize?        

- Jana hezky zpívá, Karel krásně huláká. 
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Co to je? 

 

Nespokojený vláček 

Jiří Havel  

 

Kdybych měl křídla, vzdychá  vláček, 

mohl bych lítat jako __________ .    

 

Kdybych měl rychlé ploutvičky, 

honil bych v řece ___________ .  

 

Kdybych žil v boudě jako pes, 

zaštěkal bych si ještě ________ .  

 

Kdybych měl krátké kalhoty, 

chodil bych, Petře, jako _________ .  

 

Kdybych byl bratr hvězdiček, 

jmenoval bych se ____________ .  

 

A kdybych rostl jako tráva – 

brr! Mohla by mě vypást  __________ .  

 

Nechci být trávou ani  ptáčkem, 

zůstanu radši pořád __________ .  

 

 

2. V následujících větách, hledej ukryté dopravní prostředky. 

 

ALENĚ  SE  LÍBIL  BALET  A  DLOUHO  O  NĚM  VYPRÁVĚLA. 

 

JANA  U  TOHO  NEBYLA. 

 

3. Uhodni hádanku:  

Nejdřív je to bílé a voňavé, potom zelené a kyselé, nakonec červené a sladké. Co je to?   

 

4. Vyřeš rébus:  

 

                        Č        LÁDA    

           

                        P           J              

 

                        K         S           
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Co Indián zjistil 

 

 

uprostřed                          ukradl maso                 přistavil kameny                      k řece 

dřevěná                            dosáhl na jídlo              všiml si                                    v chatě 

vstupuje                            neviděli jste                  skupina bělochů                      s puškou 

rozhlíží se                         hlaveň pušky                spěchal                                   na nohou 

 

 

   Uprostřed lesa stojí malá dřevěná chata. Je to jediná chata 

v celém lese. Po cestě jde Indián. Vstupuje do chaty. Vtom vykřik – 

ne se smutkem ve tváři: 

   ,,Zloděj! Byl zde zloděj a ukradl mi sušené maso!“  

Indián se opatrně rozhlíží a hledá zloděje. Potom se vydá 

hledat zloděje v okolí chaty. Na cestě potká skupinu 

bělochů,kteří jdou lesem. Indián se jich ptá : 

   ,,Neviděli jste malého starého bílého muže s krátkou 

puškou, který měl malého psa  

s useknutým ocáskem?“ 

   ,,Ano. Viděli! Šel směrem k řece,“ říkají lidé. 

   ,,Ten darebák mi ukradl sušené maso, které jsem měl 

v chatě.“ 

   ,,Proč jste ho hned nechytil?“ 

   ,,Nikdy jsem toho člověka neviděl.“ 

   ,,Jak víte, že je malý?“ 

   ,,Protože si přistavil kameny, aby dosáhl na mé jídlo.“ 

   ,,Jak víte, že je starý?“ 

   ,,Protože jsem si všiml stopy jeho krátkých kroků na písku před chatou.“ 

   ,,A že je bílý jako my?“ 

   ,,Když jde obrací prsty nohou ven. To Indián nikdy nedělá.“ 

   ,, A že jeho puška je krátká?“ 

   ,,Všiml jsem si místa, kde hlaveň pušky odřela strom, když ji o něj opřel.“ 

   ,,A že je pes malý ?“ 

   ,,Podle jeho krátkých kroků.“ 

   ,,A jeho useknutý ocas?“ 

   ,,Viděl jsem otisk jeho ocásku v písku, kde seděl, když jeho pán šel pro mé jídlo.“ 

    Indián spěchal, aby chytil člověka, kterého nikdy neviděl, ale o němž mnoho zjistil. 

Úkoly : 
1. Přečtěte postupně nahlas, jak Indián zjistil, že zloděj byl malé postavy, že byl starý, 

že měl krátkou pušku, že jeho pes byl malý a měl useknutý ocas.  

2. Scénku si zahrajte. 

3. Pozorujte po skupinkách 3 minuty předměty vystavené na stole a pak napište do 

sešitu, co tam všechno bylo. 
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Ťukavá pohádka 

Daisy  Mrázková 

 

 

ŤUK ! udělal jednou kůrovec na kůru. 

- Smím jít dál? 

- Radši nechoď, řekla kůra. 

Ale kůrovec šel dál a zařídil se pod kůrou jako doma. 

Strom uschl .   

ŤUK ! Zaťukal myslivec na suchý strom. – Tak se mi zdá, že tady máme kůrovce ! 

A ŤUK ŤUK ŤUK ! udělal ten myslivec na dveře hájovny.  

- Pošlete mi dřevaře pokácet ten strom! 

ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ! udělali dřevaři sekerou, a ten strom se složil s velkým ťuknutím. 

ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ! ťukal tesař, když z toho dřeva tesal pěkné dveře. 

A co se s těmi dveřmi dalo dělat jiného než pořád na ně ťukat : 

ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ! 

- Je někdo doma ? 

ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ŤUK ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly : 

 

1. Vypiš do sešitu tři přímé řeči (3 věty). 

2.   Ilustruj pohádku. 
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Králíci z klobouku 

Jaroslav Pacovský, Jiří Šebánek – Vladimír Jiránek 

 

 

kouzelnický klobouk                                                      poslušně šel 

kouzelník Pokuston                                                       jen poroučí 

vždycky vyskočil                                                            před budovou banky 

z vyhřátého klobouku                                                    podezřelí muži 

košťata se prohýbala                                                    opatrně nakoukli 

v zápalu boje                                                                cvakla pouta 

na politém chodníku                                                     na mokru 

na naleštěném chodníku                                              uprostřed kaluže 

byli puštěni                                                                   vysvobodíme ho 

protáhnout svaly                                                           zkušenější Bob 

spouště fotoaparátů                                                      přijeli reportéři 

                                                                                        

 
Byl jednou jeden kouzelnický klobouk, který 

zapomněl na zelené louce kouzelník Pokuston. A 

v tom klobouku, jak ho tam kouzelník zanechal, žili 

dva králíci. Bob, který vždycky po ránu rychle 

vyskočil a Bobek, kterému se z vyhřátého klobouku 

vůbec nechtělo. 

_______________________________________________________________________ 

. 

Byli opuštění a tak jim 

nezbylo nic jiného, než si po 

ránu protáhnout svaly a pak 

se vydat za prací. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

                                                                                           

Zametali chodník, až se košťata 

prohýbala. „Moc prášíš!“ 

napomínal Bob Bobka. „Co říkáš? 

Já nevidím!“ ozval se Bobek 
 

________________________________________________________________________ 
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 Když se konečně zase 

našli, poslal Bob Bobka pro 

vodu. Bobek poslušně šel. 

Ale tak trochu pro sebe 

bručel, že Bob pořád jen 

poroučí. Sotva polil 

chodník, Bobovi ujeli na 

mokru nohy a už seděl 

uprostřed kaluže. 

________________________________________________________________________ 
 

Rozzlobil se a začala 

bitva. 

Ani si v zápalu boje 

nevšimli, že za jejich 

zády uklouzl na politém 

chodníku mistr, který se 

šel podívat, jak pracují. 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

„Co říká,“ ptal se Bobek. „Však 

nám to řekne, až ho 

vysvobodíme,“ pravil zkušenější 

Bob. 

 

 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
Když se zastavili, řekl Bob: „ Tady uklidíme pořádně.“ 

„Ale pomůžeš mi!“ usmiřoval se Bobek. „Dobře, už se 

nebudeme hádat,“ slíbil Bob a oba se svorně pustili do 

díla. Chodník umyli a vyleštili, že byl jako zrcadlo. 

Radovali se, že dostanou výplatu, ale mistr na 

naleštěném chodníku zase upadl. 

 
 
 
 
_____________________________________________________________ 
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„Pojď, Bobe, raději se zase trošku 

proběhneme!“řekl Bobek, který už 

ani nechtěl vědět, co mistr říká. 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 

 
________________________________________________________________________ 

 
 

Zastavili s vozíkem až před 

budovou banky, kde zrovna 

vystoupili z auta dva velmi 

podezřelí muži. „Co tu chtějí?“ 

divili se králíci a opatrně 

nakoukli dovnitř. „Lupiči!“ 

zašeptal Bob Bobkovi a oba 

se pustili rychle do práce. Za              

chviličku se chodník jen leskl. 

________________________________________________________________________ 
 
„Ruce vzhůru!“ zvolal Bob. 

„Stůj nebo střelím!“doplnil ho 

Bobek. Pokladník zavolal o 

pomoc. Přijela policie a cvakla 

pouta. Přijeli reportéři a cvakaly 

spouště fotoaparátů. Bob a 

Bobek byli slavní a ještě získali 

spravedlivou odměnu. 

________________________________________________________________________ 

 

Koupili si zmrzlinu a pak se 

svorně vrátili domů, do svého 

klobouku, aby se hezky 

vyspali a měli sílu na svá 

další dobrodružství. 
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Pekařův tygr 

Josef Kožíšek 

 

 

po návsi                         nabažil se                     pekařův učedník             táhl 

ze školy                          umdléval                      lapal po dechu                sedl 

v párech                         byl zapřažen                rozkročil se                     sekl 

pro něho                         hlučně zahafal             schovával ji                     přisedl 

na můstek                      poškoláci                      hlásil Kopejska                lehl 

od dobrodinců                bezmála                       pohněval učitele              řekl 

 

 

 

   Když pekařův pes kráčel po návsi ke škole, kdekdo věděl, že budou tři hodiny. A Tygr 

věděl, že děti půjdou ze školy. V párech dojdou až na můstek. Tam se rozloučí s panem 

učitelem a potom se rozprchnou jako hejno kuřat. 

 

   Tygr čekával před školou každý den. Když vyšel pekařův Jarda, běžel mu pes naproti, 

plazil se, skákal, lízal mu ruku a někdy se mu ohnal jazykem po obličeji. Když se nabažil 

první radosti, pobíhal kolem ostatních dětí, jako by jejich průvod vedl on. 

 

   Školáci měli Tygra rádi. Komu zbyla kůrka v kapse, schovával ji pro něho. A Tygr lapal 

drobečky chleba tak ochotně jako kus buchty.  Zdálo se, že lapá sousta jen proto, aby děti 

měly radost. Házely mu je do veliké tlamy jako fazole do jamky. Každé bylo rádo, když ho- 

dilo kůrku tak obratně, aby ji Tygr chytil. Než se celá škola dostala až na můstek, Tygr vy – 

bral svačinu ode všech dobrodinců a vrátil se zase k Jardovi. 

    

   Po škole Jarda vozíval chléb do druhé vesnice. Tatínek narovnal bochníky do vozíku  

a Jarda si zavolal Tygra. Když ho strojil do řemenů, mazlil se s ním:,, Nastav hlavičku,po- 

dej pacičku, postav se rovně, počkej chviličku!“ A veliký Tygr poslouchal jako malé dítě. Ani  

nevěděl – a byl zapřažen. Jarda vzal potom oprátky do rukou a řekl: ,,Hý!“ Tygr zabral a ve 

vratech hlučně zahafal, aby celá ves věděla, že jede s Jardou. 

 

   Až ke Zlatému kopci byla cesta jako mlat. Tygr táhl náklad jako hračku. Hůře bylo pod  

kopcem. Cesta stoupala do vrchu a vozík byl stále těžší a těžší. Ale Jarda byl rozumný 

hoch. Rozkročil se za vozíkem a tlačil vší silou. Když vyjeli na kopec, Tygr se ohlédl na  

Jardu, jako by mluvil očima: „ Pohov si, chudáčku, pohov!“. Chvíli odpočívali oba a potom 

dovezli chléb ke kupci. 

 

   Když se vraceli, pes na Zlatém kopci zastavil sám. Podíval se na Jardu a zase mluvil  

očima:,,Vyskoč si, kamaráde, na vůz! Pojedeš jako pán.“ Jarda si sedl na vozík a ten se  

rozjel z vrchu, až se pod koly prášilo. Vesele přijeli domů Jarda i pes. 
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Někdy jel s Tygrem pekařův učedník. Hned za vsí přisedl si k nákladu a dal se táhnout 

až pod Zlatý kopec. Tam slezl, ale tlačit nepomohl. V Tygrovi se napínala každá žíla, jak  

táhl. Učedník jenom křičel a hrozil. Když Tygr umdléval, přetáhl jej hoch opratí nebo sekl  

proutkem. Po takové jízdě přicházel pes domů zpocený, s jazykem horkým bezmála jako 

plamen. Nerad jezdíval Tygr s učedníkem. 

 

   Jednou Jarda zůstal po škole. Seděl v zadní lavici a něco psal. Najedou, bylo slyšet, že  

někdo hmatá venku po dveřích. Pan učitel se šel podívat. Sotva otevřel, vrazil do třídy 

Tygr jako blesk. Několika skoky byl u Jardy a lehl si k němu pod lavici. Byl ustrojen do ře- 

menů a rychle dýchal.  

 

   Mezi poškoláky bylo haló!,,To si jde pro Jardu,“ hlásil panu učiteli Kopejska. ,,On nechce 

jezdit s učedníkem,“ dodával Vaněk. Jarda, červený jako rak, klopil hlavu k lavici. Obával  

se, že Tygr pohněval pana učitele. Ale pan učitel řekl s úsměvem:,,Jaká pomoc, Jardo, ne- 

smíme pokazit Tygrovi radost. Jdi domů!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přísloví o psech 

 

Pes, který štěká, nekouše. 

Starý pes neštěká nadarmo. 

Starého psa novým kouskům nenaučíš. 

Zahálčivý pes štěká na své blechy, ale pes,  

který honí, je necítí. 

Pes je nejlepší přítel člověka. 
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Hlasy 

Ladislav Dvorský 

 

 

vrabci                                   cvrlikají                          v různých podobách 

hrdličky                                čimčarají                        natahuje moldánky 

havrani                                 hýkají                            zbytečně breptá 

krocani                                 řehtají                            zbytečně brebentí 

kejhají                                  chrochtají 

krákají                                  kokrhají                         

 

 

Každé malé dítě ví, že psi štěkají, vrčí nebo vyjí. Kočky 

mňoukají nebo prskají. Vrabci  

cvrlikají a čimčarují. Krávy bučí, kozy mečí, osli hýkají, 

koně řehtají a žáby kuňkají. Kukačky kukají, prasata 

chrochtají, hrdličky cukrují, sloni troubí, holubi vrkají, 

krocani hudrují a slepice kdákají. Kohouti kokrhají, ovce 

bečí, kachny kvákají, husy kejhají, havrani 

krákají a sovy houkají. 

 

Lidský hlas doléhá k našim uším v různých podobách. 

Člověk mluví, hovoří a povídá. Ale také někdy řve, huláká,       

povykuje, křičí, volá, vříská, haleká a vřeští. Nebo naopak  

šeptá a špitá. Nebo třeba fňuká, naříká, vzlyká, kvílí, úpí, brečí a natahuje moldánky. 

Často však také zbytečně breptá, mele, žvaní a brebentí. 

 

   Člověk vydává ještě mnoho jiných zvuků, příjemných i protivných. Jsme rádi, když se ně- 

kdo směje, neboli chechtá, čili řehoní. Pokud se ovšem nesměje cizímu nezdaru. 

 

Líbí se nám, když někdo pěkně zpívá. 

 

Potěší nás, když někdo milým hlasem řekne: ,,Děkuji.“ 
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Čeho se bojí vrabec 

Daniel Hevie 

 

Vrabec Pišta se nebojí ničeho, kromě šepotu, šumotu, šustotu, praskotu, cinkotu, pleskotu, 

ťukotu, skřípotu, chřestotu, cvrnkotu, škrabotu, šplechotu, tleskotu, bleskotu, třepotu, 

vrzotu, klapotu, šramotu, klepotu, hlukotu, cupotu, chrapotu, hrkotu, tlukotu, dupotu, 

štěkotu, břinkotu, buchotu, bekotu, vřískotu, třeskotu, rachotu, skřehotu. 

Čeho by se jinak bál? 

Směle lítá světem dál. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Úkol : 
 
Přiřaď název zvířete ke zvuku, který vydává. 
 
 

 

KUKAČKA 

PRASE 

KOZA 

ŽÁBA 

VRABEC 

SLEPICE 

 

CHROCHTÁ 

MEČÍ 

KUŇKÁ 

KUKÁ 

KDÁKÁ 

CVRLIKÁ 

 

SOVA 

HUSA 

KOČKA 

HOLUB 

SLON 

OSEL 

 

TROUBÍ 

VRKÁ 

KEJHÁ 

HÝKÁ 

HOUKÁ 

MŇOUKÁ 
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Oříšek 

Josef Václav Sládek 

 

Říkali mu oříšek, 

huňatý měl kožíšek, 

Uši také, toť se ví -  

Jazýček měl růžový 

Hlídal celý den i noc, 

nedostával za to moc, 

ale každý ho měl rád, 

to je taky dobrý plat. 

 

Měsíček 

František Hrubín 

 

Měsíčku, můj měsíčku, 

pes na tebe vrčí, 

žes opustil hvězdičku 

do hustého smrčí. 

Než pomocný odtroubí, 

hledej mezi mraky, 

ráno půjdu na houby, 

pomohu ti taky. 

 

 Les 

 Jaroslav Seifert 

 

Kamení města šlapu rád, 

tvrdé už se mi nezdá. 

Každého jinam vede snad 

na nebi jeho hvězda. 

Lesníkem také chtěl jsem být, 

počítat kubíky dřeva. 

Les křížem krážem prochodit 

A čekat na tetřeva. 

 

Strašidla se zašila             Protiklady 

Jan Vodňanský                        Jan Vodňanský 

 

Strašidla se těšila,              Kulaté? A hranaté? 

že postraší Věru.  Co ty na to, volante? 

Do peřin se zašila  Už to otoč, už to zmáčkni, 

jednou k podvečeru.  už jde auto do zatáčky. 

    Pak je zase rovná čára 

Jedno malé v polštáři  jmenuje se autostráda. 

šimrá Věru po tváři  Rovník je však kulatý 

a to větší v peřině     kulatí jsme já a ty, 

zdá se ve snu Věřině.  protože jsme na světě

        

Zašijí se do peří    na kulaté planetě. 

a tam tiše láteří,   Na ní i ta rovná čára 

aby Věru nevzbudila                   

do kruhu se zamotává. 

jejich kouzla potměšilá.     

        

     

Polštářky a peřiny                            Úkol :    

neruší sny Věřiny.       

Věra se v nich nebojí                  Umíš použít slova volant, auto, 

v strašidelném pokoji.                  autostráda, rovník a kruh i v jiných                                                   

           větách? 

 

Úkol:                      

Namaluj obrázek k básni.      
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Pekelný stroj 

Donát Šajner 

 

 

Truhlářův motocykl                                          v celém městě 

startovací klika                                                 strojek na maso 

roztlačovat tátu                                                 za obchodem 

dělostřelectvo střílí                                           po hrbolaté silnici 

stokilometrovou jízdu                                        od benzínu 

rezervní konev                                                 na ďáblovu vynálezu 

nejkrásnější vyprávění                                      do Prahy 

 

 

 

   Mít motocykl, to nebylo tehdy jen tak. V celém městě byly dva. Raketa na Měsíc není 

dnes takovým divem, jakým byl páně Truhlářův motocykl. Bůhví, kde jej koupil. Když se 

rozjel, hotový pekelný stroj. Ale než se rozjel, to dalo chvilku práce. 

 

   Pan Truhlář měl v životě v ruce asi jenom strojek na maso nebo mlýnek na kávu a na- 

jednou měl takového lucipera. Startovací klika tenkrát u motocyklu nebyla. Muselo se s 

ním kus běžet, stroj zabral a jezdec rychle naskočil. Místo řetězu byl řemen. Řídítka 

roztažená, na motoru bylo všechno hranaté, zamazané od oleje, všechno bytelné. 

   Pan Truhlář jezdil za obchodem s nůší na zádech. S nůší nemohl stroj rozjet, všichni 

jeho kluci museli tátu roztlačovat. A někdy jsem pomáhal i já a třeba ještě někdo. Potom 

nastal výbuch, druhý, třetí, jako když dělostřelectvo střílí, za motocyklem se udělalo modro 

a stroj se trhavě rozjel. Přitom frkal, kvílel, ječel, zkrátka motocykl té doby byl horší než 

dnešní mlátička. Ale obdiv kluků měl. 

 

   I pan Truhlář byl někdo! Jel po hrbolaté silnici, na trubku mačkal co chvíli, aby mu uhnuli 

lidé, psi, husy, povozy a vůbec všechno, co bylo na silnici. Běželi jsme kus při něm. Ale 

starší lidé z města se zdaleka vyhýbali, rozčilovali se. Truhláře proklínali a někdy i holí 

hrozili. Taková hrůza, jezdit na ďáblově vynálezu! A hokynář – kdo to kdy slyšel! 

    

   Nejkrásnější bylo vyprávění pana Truhláře o tom, jak jel do Prahy. Byl ochoten vyprávět 

o této cestě znova a znova. Tenkrát se na to stokilometrovou jízdu připravoval celý týden. 

Konečně vyjel. V tmavých šatech a na zádech v batohu měl rezervní konev s benzínem. 

A když se druhý den vrátil, nebralo jeho chlubení konce. Ujel prý tu dálku za osm hodin. 

Ani tomu nikdo nechtěl věřit. Tak rychle: 

 

 

   ,,Ano, tak rychle,“ říkal pan Truhlář.,,Jel jsem, že patníky kolem silnice byly jedna bílá 

čára. Úplně splynuly!“ 
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  Jakou to asi pan Truhlář jel rychlostí, když dnešní závodníci v Závodě míru jedou na kole 

tutéž vzdálenost necelé tři hodiny? 

 

   Když tedy přijel, měl obličej od prachu černý a šaty hnědé. Na botách olej, na kalhotách 

fleky od benzínu. Ale byl nadšený. Paní Truhlářová méně. Nařídila motorku prodat. A 

všichni lidé s ní souhlasili. Pan Truhlář jezdil zase na kole, ale ztratil náš obdiv. Už nebyl 

motocyklista. 

 

 

 

Úkol : 

Vyřeš skrývačku. Je v ní ukrytý dopravní prostředek. 

 

 

ZAJATEC S HRŮZOU VYPRÁVĚL O ĎÁBELSKÉM PLÁNU PIRÁTŮ. 
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Správný kluk 

Helena Šmahelová 

 

 

nejblaženější                                     železné zdraví              polární kruh  

pod ledovou sprchu       okno dokořán                             Amundsen 

ve vnitřnostech                                 Hardagerskou vysočinou            polárník  

ustavičný strach                               před noční směnou                    Nansen  

před otevřeným oknem      svými polárními plány                Grónsko 

v koupelně na klíč       hned za kuchyní                        Norsko 

                                                                     Trója 

                                                                               Kobylisy 

 

   ,,Máš všechny úkoly?“ ptala se mě maminka šeptem. 

Tatínek se šel před noční směnou ještě natáhnout. 

 

   „Tak jdi raději spát, ať se pořádně vyspíš!“   

 

   Maminka je snad nejblaženější, když spím. Zavřel jsem se 

v koupelně na klíč. Pak jsem tiše vylil hrnek ohřáté vody, 

kterou mi maminka připravila, postavil jsem se pod ledovou 

sprchu a zvolna počítal do dvaceti. Od příštího pondělí 

postoupím k dvaceti pěti, každý den si přidávám pět čísel. Až 

se octnu u stovky, pocítím chlad snad až ve vnitřnostech, 

nebo ho ani nepostřehnu, což bude důkaz řádné otužilosti. 

   Spím naštěstí sám v nejmenší místnosti našeho bytu hned za kuchyní. Než si lehnu, 

cvičím ještě před otevřeným oknem. Pak okno zavřu, pro jistotu, kdyby maminka najednou 

vešla. Jakmile je vedle ticho, otevřu okno dokořán. Tak to dělal také Amundsen, když byl 

ještě mladý a žil se svou matkou, které se také nesvěřoval se svými polárnickými plány. 

Matky pro tohle nemají dost smyslu, řekl bych, a zvlášť moje maminka. Ta je na mne jako 

čert, má ustavičný strach, že nastydnu, onemocním a snad zemřu. 

   Protože polárníci musí mít železné zdraví, věnuju otužování mnoho času. Jezdím také 

hodně na kole, abych si vytrénoval nohy. Jakmile se dostanu se školou do hor, nesundám 

lyže z nohou. O letošních vánocích jsem jel v čerstvě napadlém sněhu z Tróje po kopcích 

až do Kobylis, abych uvykal pěším túrám na sněhu. Jenže jak mám provádět pořádná 

cvičení jako Amundsen, který jel pustou Hardagerskou vysočinou v Norsku na lyžích něko-

lik dní, nebo jako jeho vzor Nansen, jenž se zase pustil s lyžemi celým Grónskem, když je 

v Praze sníh tak vzácný – a ke všemu mám tak ustrašenou matku! 

To je tedy velká smůla! Musím si pomoci, jak se dá, a vystačit s málem! 

 

Úkoly : 

1. Najdi věty, které řekla maminka svému synovi. 

2. Najdi a přečti, z čeho měla chlapcova maminka strach. 

3. Vyhledej jména polárníků, svými slovy řekni několik vět na téma polárník. 
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Hokejista 

Josef Kainar 

 

 

Hokejista 

už se chystá. 

Obléká si bílé tričko, 

přes to tričko žluté tričko, 

přes to žluté modrý dres, 

už i do trenýrek vlez,   

připíná si první chránič, 

třetí, čtvrtý, 

také pátý, 

už je celý kulovatý, 

všude na něm vrže kůže, 

sotvaže se ohnout může, 

za velkého funění 

natáh boty s bruslemi, 

co jsou ostré jako nůž, 

potom jen ta přilba už, 

rukavice, hůl, 

a jede… 

Jak to jede na tom ledě? 

Bác, a leží. Bác, a zase. 

Leží v celé té své kráse. 

 

Je to s Mirkem, je to bledé. 

Má dres. 

Bruslit nedovede. 

 

 

Úkoly do sešitu: 

 

1. Napiš název básně a jméno básníka. 

2. Opiš dva první verše. 

3. Opiš tři poslední verše. 

4. Najdi rým ke slovům :  

 

    hokejista – __________       dres – __________ 
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Tři vrabčáci      Bíla zima 

Christian Morgenstern     Milena Lukešová 

 

V lískovém keři bez oříšků     Mráz olízl kliku dveří, 

sedí tři vrabci, bříško k bříšku.    mrak od rána dere peří, 

        mete, mete metelice, 

Napravo Frantík, vlevo Eda,    fujá, fujá fujavice, 

uprostřed Honzík – neposeda.    sotva vběhne na chodník 

        chundelatý černý psík, 

Zavřena očka, každý dřímá.    sníh hned za ním utíká. 

A padá sníh. Brrr! To je zima!    Převleče ho za bílého pudlíka. 

               

Tak se tu choulí ve větvoví. 

Nejtepleji je Honzíkovi. 

 

Srdíčka tlukou ťuk, ťuk, ťuk.   

Vrabčáci sedí, ani muk.       

 

 

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly: 

 

1. Řekni, jaké literární útvary jsme dnes četli?  

2. Přečti pátý a poslední verš v básni Tři vrabčáci. 

3. Kolik slok má báseň Tři vrabčáci? 

4. Přečti název básně od Mileny Lukešové. 

5. Najdi všechny rýmy v básni Bílá zima. 

6. Co znamená, že mrak od rána dere peří? 

7. Proč je z černého psíka bílý psík? 
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Sáňkujeme 

Astrid Lindgrenová 

 

 

Lasse                                       Erik                                       z Bullerbynu 

Bosse                                      Nils                                        ke Storbynu 

Ollův                                        Astrid                                     k nové jízdě 

Brittin                                       Lindgrenová                          Annin tatínek 

 

Pozor!    Zdvojené hlásky čti jako jednu. 

 

 

   Stráně z Bullerbynu dolů ke Storbynu jsou na 

sáňkování nejlepší, jaké si můžete představit. 

Celé vánoční prázdniny tam sáňkujeme. 

    Třetí vánoční den, když jsme přečetli všechny 

knížky, které jsme dostali, a snědli všechny 

perníčky, vytáhl Lasse naše velké saně na dříví. A 

pak jsme se pustili dolů, všechny děti 

z Bullerbynu. Saně řídil Lasse. 

   ,,Pozor, saně!“ křičeli jsme všichni najednou, jak 

jsme nejvíc mohli. Ono to vlastně ani nebylo 

potřeba, protože k nám nahoru málokdy někdo chodí. Ale přece jen to bylo zábavné, 

křičet, když jsme tak fičeli dolů. Potom to bylo hezky těžké, dostat zase saně nahoru  

k Bullerbynu, a Lasse se rozpovídal o kopci, který si vymyslí a který se bude moci otáčet. 

   ,,A nemohl by sis ho vymyslet hned?“ řekl Bosse. 

   Ale Lasse povídal, že je na takový kopec potřeba tolik střelného prachu a dynamitu a kol 

a šroubů, že by to trvalo deset let, než by byl hotov jeden. A tak dlouho jsme přece čekat 

nemohli. 

   Když jsme konečně vytáhli saně do všech kopců a právě chtěli u naší stodoly nasednout 

k nové jízdě, vyšel ze vrat tatínek a Ollův tatínek a Brittin a Annin tatínek. A náš tatínek 

řekl: 

   ,,Poslyšte děti, můžeme si půjčit ty saně?“ 

   A pak se na ně posadil, a strýček Erik a Nils taky. A rozjeli se s kopce dolů. My jsme 

čekali. Ale když se vrátili, chtěli si vypůjčit saně ještě jednou, že prý je sáňkování velká 

legrace. Vida, jak i dospělí jsou někdy jako děti!    

 

Úkoly: 

 

1. Vyhledej a napiš jména obcí, dětí a dospělých. 

2. Napiš, jaký literární žánr jsme přečetli: pohádka, poezie, povídka, román. 

3. Vyhledej a napiš přímou řeč.   

4. Zbude-li ti čas, nakresli jednoduchý obrázek.        
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Sněhurka 

Karel Jaromír Erben 

 

 

Přípravné čtení : 

rmoutily se   žalostně zavzdechlo  v plenkách 

všelijaké hry   selka     z vajíčka 

rusé vlásky   tílko     do světnice 

přívětivá   sedlák     po hodinách 

churava   skřivánek    za soumraku 

 

 

    Byl jednou jeden sedlák a selka a neměli děti. Rmoutili se proto velice. Jednou v zimě 

napadlo sněhu a děti venku stavěly sněhuláky. Sedlák se selkou se na ně dívali oknem. Tu 

povídá sedlák:,,Pojď, ženo, slepíme si také sněhuláka…“ - ,,Pojďme,“ řekla selka,  ,,ale 

nač sněhuláka lepit? Slepíme si raději děťátko, když nemáme živého..“ 

 

    Šli a začali lepit děťátko. Udělali tílko, ručičky, nožičky a nahoře přidělali hroudu jako 

hlavičku. Šel kdosi mimo a divil  se, co sedlák se selkou lepí ze sněhu. ,,Copak 

tu děláte?“ optal se. - ,,Inu, jak vidíte,“ řekl muž. ,,Sněhurku,“ usmála se žena. 

 

     Potom přidělali nosíček a bradičku, vytlačili dva důlky pro oči, a když sedlák vyznačil 

hubičku, začalo děťátko dýchat, otevřelo modrá očička, kroutilo hlavičkou jako živé a 

zatřepalo ručičkama a nožičkami ve sněhu, zrovna jako děťátko v plenkách. 

   ,,Podívejte se, máme děvčátko,“ volala radostně selka a začala Sněhurku objímat. 

A ze Sněhurky se sloupl sníh jako skořápka z vajíčka. ,,Ach, má drahá Sněhurečko!“ 

jásala žena a běžela s ní do světnice. 

 

 

   A Sněhurka rostla, ne po dnech, ale po hodinách. Družky ze vsi přicházely k ní, strojily ji, 

rozmlouvaly s ní, zpívaly jí písně a hrály s ní všelijaké hry. I vyrostla za tu zimu jako 

třináctileté děvče a byla velmi čiperná, všemu rozuměla, o všem hovořila. Byla běloučká 

jako sníh, oči měla jako pomněnky, a rusé vlásky až po pás. Jen žádného ruměnce 

neměla ve tváři, jako by v ní nebylo živé krve. Ale i tak byla krásná a přitom tak dobrá a ke 

všem přívětivá, až nad ní srdce plesalo. 

. 
 

   Minula zima. Slunéčko na nebi začalo hřáti, na lukách se zelenala tráva a v povětří 

šveholil skřivánek. Dívky si již hrály na návsi a zpívaly: ,,Jaro, to je krásný čas, rozvíjí se 

kvítí zas!“ Ale Sněhurka byla nějaká smutná ,,Co je ti? Nejsi churavá?“ 

říkala selka. ,,Nic mi není, matičko, jsem zdráva.“ 
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   Roztál poslední sníh, sady a luka se oděly květem, slavík a všelijaké ptactvo se ro –

zepělo na božím světě se rozveselilo. A Sněhurka byla pořád smutnější, vyhýbala se 

družkám a před sluncem se ukrývala do stínu. Jen když pršelo a za soumraku bývala ve-

selejší, a když jednou přišla bouřka a napadlo krup, měla z toho takovou radost, jako 

kdyby to byly perly. 

 

   Přišel první letní den. Děvčata ze vsi se ubírala do háje na veselí a přišla si pro 

Sněhurku. Selka se ji bála pustit a Sněhurce samé se nechtělo s nimi, ale nemohla jim 

toho odepřít. ,,Jen mi, děvčátka, dejte na Sněhurku pozor,!“ domlouvala jim selka.,,Dáme, 

dáme!“ křičely dívky vesele. Vzaly Sněhurku za ruku a běžely s ní do háje. Tam si vily 

věnečky, vázaly kytky a zpívaly písničky. A Sněhurka byla pořád s nimi. 

 

   Když zapadlo slunce, složily dívky z drobného roští hranici, zapálily ji a postavily se 

řadou za sebe, každá majíc na hlavě věneček. Sněhurku postavily vzadu poslední. ,,Dívej 

se,“ řekly, ,,jak my poběhneme, a běž taky za námi, pozadu nezůstávej!“ Poté skákaly 

jedna za druhou přes ohníček. V tom za nimi zašumělo a žalostně zavzdechlo : ,,Ach!“ 

 

   Uleknutím hleděly jedna na druhou a ohlížely se po Sněhurce, ale Sněhurky mezi nimi 

nebylo. ,,Snad se nám někde schovala a rozběhly se ji hledat. Volaly, hledaly, ale nikde ji 

nenašly. ,,Snad utekla domů,“ a již běžely do vsi, ale Sněhurky ani tam nebylo. Hledaly ji 

druhý, třetí den, prohledaly celý háj, po Sněhurce ani památky. 

 

   Kam se poděla ? 

 

   Když Sněhurka běžela za družkami a skočila přes oheň, tu proměnila se v lehounkou 

páru, svinula se v tenounký obláček a zaletěla vysoko, vysoko, až pod nebesa. 
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Panenka 

Daisy Mrázková 

 

 

babiččino okno                v malé džungli 

krabička kostěných knoflíků    v lakových střevíčkách 

šála vonící levandulí     s fotografem 

obrovské album                s vysokými účesy 

červenozlaté housle     v dlouhých šatičkách 

pásek s přaztičkou                v pouzdře 

 

 

   Alenka bydlela se svou babičkou v prvním pos- 

chodí starého domu. Babiččino okno se poznalo 

už zvenčí, protože bylo zdola až nahoru zaplněno 

velikými zelenými listy a rostlinami, které se pro - 

plétaly jako v malé džungli. Babičce nevadilo, že 

je v pokoji trochu šero. 

   Na okně byla stará růžová hedvábná záclonka. 

Kdysi dávno, když byla babička malé děvčátko, by- 

la ta záclonka nová a měli ji na okně do zahrady a 

slunce skrz ni svítilo a děvčátko šťastně pobíhalo 

v lakových střevíčkách a přehazovalo si přes ra - 

mena dlouhé vlasy. Je možno se s takovou záclonkou 

rozloučit? Nikdy! 

   A světnička byla plná věcí, s kterými se nebylo možno 

rozloučit. 

   Byl tam modrý hrníček, který vypadal jako soudek. Alenka ho vždycky umývala opatrně, 

protože měl tak krásnou barvu. Krásných věcí je větší škoda než ošklivých.  (Je 

 krásných lidí také větší škoda než ošklivých? Alenka někdy o tom přemýšlela. S lidmi je   

to asi jinak než s hrníčky.) 

 

   A také tam byl růžový hrníček a krabička kostěných knoflíků a malá čínská skříňka  

s prsteny a medailónky a uschlými květinami. 

 

   A lehounká vlněná bílá šála vonící levandulí. Stačilo schovat tvář do té šály a už byl člo-

věk jako na jiném světě. Když byla někdy Alenka nemocná a seděla v posteli, babička jí  

šálu půjčovala přes ramena. 

    

   A obrovské album s fotografiemi mužných tváří s kníry a dívčích tváří s vysokými účesy a  

dětí v dlouhých bílých vyšívaných šatičkách. Samé neznámé starodávné tváře. Ale babič - 

ka je všechny znala. Byli to její přátelé. 
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   A obrovská houpací židle a červenozlaté housle po dědečkovi v pouzdře, přikryté zele - 

nou sametovou pokrývkou. 

   To byly babiččiny věci. Všecky babičky mají takové věci. 

   A ještě měla babička velkou pannu Gvendolínu s dlouhými hnědými vlásky, co se daly 

česat, a na ni klobouček a kabátek s kapsami a malými knoflíky, které se zapínaly do 

pěkně vyšitých dírek, a pásek s přaztičkou a botičky a opravdový malý hřebínek. 

   Když měla babička na to náladu, vyndala Gvendolínu ze skříně a posadila ji na pohovku. 

Gvendolína tam seděla v plné kráse a Alenka ji směla česat. 

 Měla jsi ještě jiné hračky, babičko, když jsi byla malá? Vyptávala se Alenka. 

 Měla jsem dřevěné kostky, vzpomínala babička. 

 A co ještě? 

 A pohádkovou knížku s obrázky. 

 Jenom jednu knížku? 

 Ano. Znala jsem ji zpaměti... 

 A byly ty obrázky v té knížce aspoň hezké? 

 Byly krásné, řekla babičky. - To si neumíš představit, jaké byly. 

 A co jsi ještě měla, babičko? 

 Už nic. To stačilo. 

 A do biografu jsi chodila? 

 Ach ne, u nás tenkrát ještě nebyly biografy.   

 A co kolo? Měla jsi svoje kolo? 

 Ne, kdepak kolo! 

 Ani tříkolku? 

 Ne, ani tříkolku. 

 Ani koloběžku? 

 Ani koloběžku. 

 Ani hodinky? 

 Ne. 

 Ani lyže? 

 Ne. 

 Ani stan? 

 Nic takového. Měla jsem tuhle pannu. Šila jsem na ni... Maminka mi pomáhala. 

 Maminka že ti pomáhala šít na pannu? 

 Ano, šít a vyšívat. 

 Copak maminky mají čas na hraní? 

 Tenkrát ano, prohlásila babička. 

       Alenka poslouchala a opatrně česala panenčiny pravé vlasy a velice babičce záviděla. 

 

Album, fotografie, biograf, medailonek, levandule, Gvendolína.        

 Úkoly : 
1. Utvoř věty se slovy za článkem  

2. Najdi v článku vlastní jména a také s nimi utvoř věty – ústně. 
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Pyšný macek 

Josef Václav Sládek 

 

Macek lezl ze vrátek, 

roztrhal si kabátek, 

máma mu ho vyspravila, 

chodil zas jak ve svátek. 

 

Macek, macek ušatý,   

kožich má až na paty, 

pyšně sobě vykračuje 

mezi všemi koťaty. 

 

Macku, macku, macíčku, 

vzhůru nosíš hlavičku - 

však ty by jsi jinak chodil, 

kdybys neměl mamičku. 

 

Úkoly : 

Vyhledej  rýmy a přepiš do sešitu. 

 

 

Sněhuláci ve Lnářích     Sníh ve Lnářích 

Miloš V Kratochvíl       Miloš V. Kratochvíl 

 

Musí to dát strašnou práci,     Ve Lnářích a ve Veselí, 

když se staví sněhuláci     nikdy v zimě nechumelí! 

- mráz vám rudne na tvářích,    Tam si pěstujeme sníh 

ruce zimou necítíte…     na loukách a na polích. 

Proč si to nezařídíte 

jako u nás ve Lhářích?     Na podzim se zaseje, 

        v zimě jsou z něj závěje, 

K nám přiletí sněhuláci,     na jaře se sveze z polí 

v hejnu jako tažní ptáci.     A schová se do stodoly. 

A uctivě prosí: 

„Upravte nám, laskavě, 

 staré hrnce na hlavě  

tak, jak se teď nosí!“  

                                                                

 

Úkol : 

Vyhledej a opiš verše, které se ti zdají být zábavné. 
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Jak je těžké si vybrat správné povolání 

Vojtěch Steklač 

 

odjakživa   na silnici   všemožně 
strojvůdce             na hlouposti   naštvaně 
fakticky   se džbánkem  laskavě 
detektiv   do hospůdky   výstražně 
ledabyle   od gangsterů   uraženě 
mlčenlivá   po dechu   smrtelně 
fantazírovat             na vojně   nešťastně 
 

 

 

   Když člověk může, rád potěší své rodiče, neboť ti se ho snaží dobře vychovat a koukají, 

aby z člověka něco bylo. Já odjakživa chtěl být strojvůdce, ale máma vždycky říkala: „ Ani 

nápad, copak nevíš, kolik se každý týden na silnici zabije lidí?“ A vždycky, když jsem 

mámě začal vysvětlovat, že koleje nevedou po silnici, tak jen mávla rukou a pravila, že je 

to to samé a abych přestal myslet na hlouposti. 

 

   Ačkoliv volba povolání je vážná věc, a ne žádná hloupost, jak říká naše paní učitelka. A 

ta to musí vědět, protože nám rovněž často říká: „Že já kdy byla tak hloupá a stala jsem se 

učitelkou! A že zrovna musím učit vás, vy malí ničemové!“ 

 

Z čehož je vidět, že jsem fakticky chtěl maminku potěšit, když jsem se rozhodl, že jí 

oznámím, že už nechci být strojvůdcem. 

„No dobře,“ usmála se na mne vlídně moje máma, „to mě těší. A čím bys teda chtěl být?“ 

„Detektivem,“ pravil jsem ledabyle,“neboť myslím, že je to práce, která by mě bavila, a taky 

se při ní občas střílí.“ 

Tatínek zvedl hlavu od novin a pravil: „To jsem sám zvědavý, kdy ten kluk pitomá dostane 

rozum. Jiní v jeho věku jsou už docela samostatní hoši, dokonce chodí svým utahaným 

otcům večer co večer se džbánkem do hospůdky, ale Bořík…“ 

Máma neříkala nic, protože lapala po dechu. Vždycky když máma lapá po dechu, tak je 

delší dobu mlčenlivá. A je zajímavé, že většinou lapá po dechu, když něco řeknu já. 

„A pak,“ řekl jsem, „detektiv je i dobrý zaměstnání, jelikož se dají vydělat těžký peníze na 

úplatkách od gangsterů, co pašujou alkohol v pohřebních vozech a bílé ženy na lodích do 

otroctví…“ 

„Ježíšmarjá,“ promluvila konečně máma a nenechala mě ani domluvit, „co to meleš, dítě?“ 

Normálně jsem se urazil. Člověk se všemožně snaží vysvětlit, proč si vybral takové 

zajímavé povolání, a místo toho, aby ho rodiče se zájmem vyslechli, tak táta se směje, 

máma obrací oči ke stropu a říká, že melu. 

„Já myslel, že budete mít radost,“ řekl jsem naštvaně, „když jsem chtěl být strojvůdcem, 

tak vám to nikdy nebylo vhod, strašně jste se rozčilovali a …“ 

„Tak ty bys chtěl být detektivem,“ pravil laskavě otec, „a chtěl bys brát úplatky za pašování 

alkoholu a bílých žen do otroctví. No to bys byl teda podařený strážce zákona. To by tě asi 

tví šéfové na to tata vyhodili.“ 
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„Jaký bílý ženy do otroctví, jaký alkohol?!“ zasténala matka, „V tvým věku Boříku, dítě…“ 

„Pr,“ řekl výstražně otec a obrátil se k mámě, „chceš mu snad doporučovat, aby pašování 

bílých žen do otroctví a konzumaci alkoholu odložil na dovršení své plnoletosti? Tos mi 

pěkná matka!“ 

„Cha-chá,“ ušklíbl jsem se, protože mi bylo jasné, že v řemesle detektiva se táta vůbec 

nevyzná. „To braní úplatků by bylo jen tak naoko, rozumíš,“ vysvětloval jsem shovívavě, 

„abych obstál v tý zkorumpovaný branži, chápeš? Ale ve skutečnosti bych byl poctivý a 

odhalil každýho zločince, i kdyby to třeba byl můj šéf, což jsou ostatně většinou ti největší 

úplatkáři a …“ 

„Já se z vás zblázním,“ řekla máma a udělala velké oči, jako že to, co říká, myslí smrtelně 

vážně. „Já se z vás zblázním, protože jste oba stejní. Tak,“ řekla máma a přísně se 

podívala na tátu. 

„Dovol,“ řekl táta, “kdo z nás působí na Boříka výchovně, aha? Kdo mu doporučoval 

odložit jeho šílený plány až na dovršení plnoletosti, aha? Já to nebyl, ne, já to nebyl, víš?“ 

Načež máma řekla „Ať vím co vím, jedno vím jistě. Oba jste cvoci, tak.“ 

„To si vyprošuju,“ pravil otec, “ty hlouposti má Bořík jistě z nějaké knížky.“ 

„Náhodou z televize,“ opravil jsem tátu, „a nejsou to podle mne žádný hlouposti.“ 

„Po kom to dítě je,“ zavrtěla máma nešťastně hlavou, „člověk žasne, kde se to v tý jeho 

hlavě líhne. Ale já vím, po kom to dítě je,“ dodala máma výhružně a nepodívala se na 

mne, nýbrž na tátu. 

„To si vyprošuju,“ pravil otec, „pašoval já snad někdy alkohol, či snad bílé ženy do 

otroctví?“ 

„To,“ pravila máma, „ještě to by mi scházelo.“ 

„Už vám nikdy nic neřeknu,“ pravil jsem smrtelně vážně, „už se vám nikdy s ničím 

nesvěřím.“ 

„To tak, řekla máma, „to se opovaž.“ 

„Než se staneš detektivem,“ ušklíbl se otec,“ budeš muset na vojnu. A vojna z tebe 

všechny tyhle nesmysly dostane, ta je z tebe vyžene.“ 

„Ano,“ řekl jsem, „já vím, že půjdu na vojnu. A budu letcem, nebo parašutistou a zásadně 

budu seskakovat v nepřátelském týlu a provádět…“ 

Jenže táta mě nenechal domluvit: „Nic nebudeš provádět, protože na vojně se musí 

poslouchat. A když budeš něco provádět, tak tě zavřou.“ 

„Ale já budu operovat v týlu nepřítele a…“ 

„On bude operovat,“ vzkřikla máma, „po kom to nešťastný dítě je?!“ 

„Pch,“řekl otec,“ mám pocit, synu, že sledování televize ti příliš nesvědčí. Mám pocit, že si 

načas budeš muset od televize odpočinout. Aby ses více soustředil na školu a přestal 

fantazírovat.“ 

„Konečně,“ řekla máma, „konečně rozumné slovo. Už jsem myslela…“ 

Co už máma myslela, nestačila říct, poněvadž já se strašlivě rozplakal. 

„Co je?“ pravil výhrůžně otec. 

A já řval a polykal slzy. Neboť mi přišlo hrozně smutné, jaké mám rodiče. Jak mě 

nechápou. To já, já až budu rodičem, tak budu docela jiný. Lepší. 

„Proč brečíš?“ řekla podezíravě máma. 

„Poněvadž mě nikdo nechápe,“ vyrážel jsem ze sebe, „poněvadž mě nikdo nemá rád.“ 
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„Ale co to povídáš,“ řekla káravě máma, „my tě přece, Boříku, máme rádi.“ 

„Jo,“ pravil jsem a rozšmidlal si po tváři slzy, „to vidím.“ 

„To se nestydíš,“ řekl mírně otec, „to chceš být detektiv, když takhle bulíš?“ 

„A dohromady pro nic za nic,“ řekla máma. 

„Já už nechci být detektiv,“ pravil jsem. „když jste na mě takoví.“ 

„Konečně rozumný slovo,“ řekl táta. „Čím bys teda jako chtěl být?“ 

„Strojvůdcem,“ pravil jsem, „už jsme o tom s klukama skoro dohodnutý. Budeme mít svůj 

vlak, já s Mirkem se po šichtách budu střídat ve strojvůdcování, Čenda zastane 

průvodčího a Aleš bude mít pro sebe jídelní vůz.“ 

Táta se usmál. „Ale víš, že máma…“ 

 

„Ba ne,“ řekla máma, „proč by nebyl strojvůdce. I když je na silnicích každý den tolik 

nehod.“ 

„Ale koleje po silnici…“ vysvětloval jsem mámě. 

„Já vím,“ přerušila mě máma, „ty budeš ten nejšikovnější a nejchytřejší strojvůdce na 

světě.“ 

 

Úkol : 

Zvol si  a namaluj postavu: strojvůdce, detektiva, letce nebo parašutisty. 

 

 
Čím budu 

 

Zedník       Švadlena 

Cihlu k cihle, cihlu k cihle,     Šije pláště, vesty, fraky, 

nabrat maltu na lžíci,     kalhoty a sukně taky. 

cihlu k cihle, cihlu k cihle,     Šije šaty na tělo, 

tak stavějí zedníci.      aby nám to slušelo. 

Dům je pevný jako hrad, 

můžeme se stěhovat. 

                                                                                    

Zahradnice 

                                                                                                         

Zahradnice krášlí svět, 

všude bude samý květ- 

tulipány, astry, růže, 

můžete si přivonět. 

                                                                                                 

 

Úkoly: 

1. Napiš, který řemeslník potřebuje k práci: maltu, vápno, cihly, kladívko 

2. Jaké šicí potřeby musí mít švadlena? 

3. Rýč, hrábě, motyku, konev potřebuje ……… 

4. Napiš, čím budeš ty a proč? 
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Kdy je tatínek nejmilejší? 

Helena Šmahelová 

 

 
úžasně ospalá              do pelesti   vajíčko 
zakuklila se               do chlívka             larva 
přisvědčila               z ohrady   hmyzí víla 
nepřemýšlela              na vlákně   mšice  
paní kastelánová                 smotek  

 

 

 

Tatínek je vždycky milý. Jakmile však onemocní, je nejmilejší. Nemaluje, nespěchá, je jako 

opravdový malý chlapeček. Nechá se česat, vázat stuhy do vlasů, všechno strpí, co Doru 

napadne. 

Dora si vzpomene, že jí čte, když stůně. Byla by si už ráda hrála s Lízou, ale přemohla se 

a navrhla, že bude číst. Tatínek řekl, pěkně děkuju, ale snad až později. Teď by rád v klidu 

podřimoval. 

„Také jsem už úžasně ospalá,“ řekla tatínkovi. „Protože jsi celou noc kašlal a já nemohla 

spát.“ 

„Kde jsi vzala to slovo úžasně?“ ptal se. „Všechno je teď u tebe úžasné.“ 

„Líbí se mi. Víš, že čápice snesla vajíčko? Není to úžasné?“ 

„Je! Opravdu je!“ Tatínek uchopil Dořinu nohu nad kolenem a prosil, aby mu netloukla 

patami do pelesti. 

„Tati, hmyzí víla už se nehýbá. Strčila jsem do ní prstem a ani se nehne.“ 

„Neruš ji, ona spí. Možná, že  má právě moc hezký sen.“ 

Dora si zas vylezla na tatínkovu postel. „Pověz mi ještě jednou, jak se hmyzí víla 

proměňovala.“ 

„Uf, Doro,“ vzdychl tatínek. „Nejdříve byla pouhé vajíčko. Viselo na vlákně na stromě. 

Z vajíčka se vylíhla larva a ta jenom jedla a jedla samé mšice. Jednoho dne se zakuklila. 

Obalila se spoustou závojů. Ztuhly v tvrdý smotek. A v něm se proměnila larva v naši 

hmyzí vílu.“ 

Dora se zamyslila: škoda, že jsem nebyla nikdy larvou, která jenom jedla a jedla. Teď bych 

měla vlastně pokoj. To by bylo úžasné. Kdyby se mohla proměnit, jak by si přála být aspoň 

na den králíkem, kačerem nebo kohoutem. Potom by věděla, co dělají kamarádi celý den 

a co si povídají. 

„Tati, chtěl bys být prasetem Pašákem?“ zeptala se. 

Tatínek překvapením otevřel oči. „Trochu složitá otázka,“ pravil. „A proč vlastně?“ 

„Pašáka se kamarádi bojí. I králík, a ten je hodně zlý.“ 

„Jsem raději, když se mě nikdo nebojí,“ mínil tatínek. „Takové bytosti, kterých se druzí bojí, 

to nemají lehké. Nakonec se musí bát samy. Rozumíš mi trochu?“ 

 

 

 

 



37 

 

„Rozumím,“ přisvědčila, ale nepřemýšlela o tom. Vypravovala tatínkovi, jaký je Pašák 

hlupáček. Každý den ho dostane paní kastelánová do chlívka stejnou lstí. Ukáže mu kbelík 

jídla a Pašák utíká. Když je zavřen, postaví se na zadní nohy, vystrčí hlavu z ohrady a 

naříká. Ale už je pozdě. Křik a pláč mu nepomůže. Kdyby byla Pašákem, nepovedlo by se 

paní kastelánové, aby ji takhle podváděla. 

„To se podívejme,“ usmíval se tatínek. „Kdyby byl Pašák Dorou, ani by mu nenapadlo, aby 

se bál tmy.“ 

„Až mi bude devět, tak přestanu,“ řekla Dora. „Budu pionýrka a pionýři se už nebojí. 

„Tak dobrá. Beru to na vědomí,“ řekl tatínek a zas zavřel oči. 

Dora si vzpomněla na sluníčko sedmitečné. Na svých sedm teček. 

„Co mám, tati, udělat, abys byl se mnou spokojen?“ zeptala se a povzdechla si. 

„Jsem s tebou spokojen. Jen bych rád, kdybys mě nechala trochu spát. A došla k paní 

kastelánové. Slíbila mi uvařit lipový čaj s medem.“ 

„Jdu tam hned,“ řekla Dora a seskočila z postele. „A máš mě rád?“ 

„To víš, že tě mám moc rád.“ 

„A nikomu bys mě nedal?“ zeptala se a čekala. 

„To víš, že nedal.“ Protože tatínek věděl, co bude dál, sám odpověděl: „A samozřejmě 

nikomu bych tě nepůjčil. Ani na chviličku.“ 

Pak byla Dora spokojena. A šla za paní kastelánovou. 

 

 

 

 

 
 

 

Úkoly : 

 

1. Najdi větu, která odpovídá na otázku vyslovenou v nadpisu, a přečti ji. Pak odpověz 

proč. 

2. Vyhledej a potichu si přečti, jak paní kastelánová dostává Pašáka do chlívka. 

Příhodu vyprávěj svými slovy. 
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Skok 

Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

 

 

obeplula    na palubě   byl obratnější 
nakrucovala se                  po lidech    byl rychlejší 
přikrčovala se   na stěžeň    byl rozezlen 
přiskočila              bez klobouku   dva lokte 
obelstila              dvacet námořníků 
zřejmě 
s roztaženými pažemi 
 

 

 

Jedna loď obeplula svět a vracela se domů. Bylo tiché počasí 

a všichni byli na palubě. Uprostřed mezi nimi se nakrucovala 

velká opice a bavila všechny. Přikrčovala se, vyskakovala, 

dělala směšné obličeje, opičila se po lidech. Zřejmě věděla, 

že to lidi baví, a tím víc dováděla. Přiskočila k dvanáctiletému 

chlapci, synu kapitána lodi, strhla mu klobouk z hlavy, 

nasadila si jej a hned se vyšplhala na stěžeň. Všichni se dali 

do smíchu, ale chlapec zůstal bez klobouku a nevěděl, má-li 

se smát či plakat. Opice si sedla na první příčku stěžně, 

sundala klobouk a začala ho trhat zuby i rukama. Zřejmě chlapce dráždila, ukazovala na 

něho a šklebila se. Hoch na ni házel a volal, ale opice ještě zuřivěji trhala klobouk. 

Lodníci se rozesmáli, ale chlapec zrudl, shodil kabát a lezl za opicí na stěžeň. Ve chvilce 

se vyšplhal na první příčku. Opice však byla obratnější a rychlejší. Když si hoch myslil, že 

popadne svůj klobouk, vystoupila výše. „Však mi neutečeš,“ vzkřikl hoch a lezl za ní. Opice 

ho zase obelstila a popolezla ještě výše. Ale chlapec se rozhodl a nevzdal se. A tak se 

opice i hoch ve chvíli dostali na samý vršek stěžně. Tam se opice vytáhla, jak nejvíce 

mohla, zachytila se zadní nohou za lano a zavěsila klobouk na konec poslední zadní 

příčky. Pak se vyšplhala na špičku stěžně a odtud se šklebila, cenila zuby a měla radost 

z toho, co provedla. Od stěžně na konec příčky, kde visel klobouk, bylo asi dva lokte. Aby 

se chlapec dostal ke klobouku, musil se přestat držet lana i stěžně. 

Ale chlapec byl velmi rozezlen. Pustil se stěžně a stoupl si na příčku. Na palubě se všichni 

dívali a smáli se tomu, co opice a kapitánův synek prováděli. Ale když spatřili, jak se pustil 

lana a stoupl na příčku a roztaženými pažemi si pomáhal udržet rovnováhu, všichni strnuli 

strachem. 

Stačilo udělat chybný krok, a hoch by se roztříštil o palubu. Ale i kdyby neudělal chybný 

krok a došel až na kraj příčky a vzal klobouk, těžko by se tam obrátil a došel zpět ke 

stěžni. Všichni pohlíželi mlčky a čekali, co se stane. 

Náhle kdosi strachem vykřikl. Chlapec si při tom výkřiku uvědomil, kde je, pohlédl dolů a 

zakolísal. V tu chvíli vyšel z kajuty kapitán, chlapcův otec. Měl v ruce pušku, chtěl střílet 

racky. Jak však spatřil syna na stěžni, namířil na něj a zavolal: „Hned skoč do vody, nebo 
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tě zastřelím!“ Ale chlapec nerozuměl a kolísal se na příčce dál. „Skoč, nebo střelím! Jedna, 

dvě…“ A než řekl „tři,“ hoch se sklonil a po hlavě skočil dolů. 

Jako dělová koule plesklo chlapcovo tělo o hladinu vody. Ještě je ani nepřikryly vlny, a už 

dvacet srdnatých námořníků skočilo z lodi do moře. Asi za čtyřicet vteřin- všem se zdály 

dlouhé- se chlapcovo tělo vynořilo. Zachytili je a vytáhli na loď. Za několik okamžiků mu 

vyšla z úst i z nosu voda a chlapec začal dýchat. Když to kapitán viděl, vykřikl, jako by ho 

něco dusilo, a odběhl do své kajuty. Nechtěl, aby někdo viděl, jak pláče. 

 

Úkoly: 

1. Kterými slovy přiměl kapitán syna, aby skočil do moře? 

2. Mohl celý příběh skončit i jinak? Vypravuj. 

 

 

 

 

Děťátko spí                                                          Ráj domova                                                                                           

Jan Čarek                                                                  
                                                                                                                                 
Položili maličkou                                                               Jen si, děti, všimněte, 
na vyhřátou mez           co je krásy na světě! 
a nad její hlavičkou           Jen se děti rozhlédněte, 
šumí, šumí les,                                                                  co tu kolem kvítí kvete! 
není to les jako jiný, 
jsou to samé kopretiny.                                                     Kolik je tu zvířátek, 
                                                                                         kolik ptáků, ptáčátek! 
Přiběhla k ní koroptvička: 
Co tu dělá ta maličká?                                                      Kolik je tu dobrých lidí, 
Přiběhla k ní mandelinka:                                                 co si radost nezávidí! 
Co tu dělá ta malinká? 
Nic nedělá - pěkně spinká.                                                Jen si děti všimněte, 
                      co je krásy na světě! 
Nic nedělá - tiše spinká, 
samotinká, maličká, 
líčka,jako jablíčka, 
koníci jí sladce hrají, 
ptáčkové jí cvrlikají.                                      
                                                                           

 

Úkoly : 

1. Napiš kolik slok má báseň. 
2. Napiš, kolik veršů má báseň. 
3. Najdi rýmy k těmto slovům. 
 
VŠIMNĚTE         KOROPTVIČKA       

ZVÍŘÁTEK         MANDELINKA 

LIDÍ                     HRAJÍ 

 

4. Namaluj k básni ilustraci (zvířátka, ptáčátka, kvítí). 
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Příchod Čechů 

Martina Drijverová 

     

  

    za tatranskými velehorami                 vladykové a starostové rodů   

    ozbrojenci                                                 došli k hoře 

    pokyn k zastavení                                     nejdůležitější   

    obětovali bohům                                      utábořili se  

    přebrodili řeku                                           prozkoumali okolí       

    hrady sroubené z dřevěných klád            nesmírně unaven 

 

 

 

Kdysi dávno žili za tatranskými velehorami u řeky Visly rodiny dvou bratří – Čecha a 

Lecha. Země to byla krásná. A přece se v tom kraji lidé necítili dobře. Nebylo dne, aby 

nemuseli o své území bojovat. 

Strhly  se vády a krvavé boje o meze a dědiny. Vstal rod na rod, příbuzní bojovali proti 

příbuzným a hubili se navzájem. 

Proto se bratři rozhodli vyhledat novou zemi. 

„Vyhledejme sobě nových sídel, kdež by náš rod žil s pokojem.“ 

Svolali všechny příbuzné a obětovali bohům, aby jim cestou štěstí přálo. Pak se vydali 

k západu. V čele dlouhého průvodu šli zvědové a ozbrojení silní muži. Za nimi vůdcové 

Čech a Lech. 

Vojvoda Čech, sivé brady, ale statný a silný, jako jeho bratr Lech. 

Po nich následovali vladykové a starostové rodů. Ti všichni jeli na koních. Ve vozech jely 

ženy s dětmi a za nimi pasáci hnali stáda dobytka. Průvod uzavírali další ozbrojenci – 

vždyť hrozilo nebezpečí, že je někdo napadne zezadu, všude mohli číhat obyvatelé cizích 

krajin, kožemi odění, smělí a srdnatí, se zbraní v ruce… 

Cesta byla dlouhá. Přebrodili řeku Odru a octli se v neznámé, hornaté krajině. Tady žili 

ještě lidé, jejichž jazyku Čech a Lech rozuměli. Ale jak pokračovali v cestě, osad ubývalo. 

Přebrodili další řeku – Labe -  a ocitli se v pustině. Putování bylo čím dál horší. 

Zlá byla cesta hlubokými hvozdy, luhy a bažinami plnými rákosí, ostřice, rozlehlých 

mechových trsů a různých křovin. 

V noci museli lidé zapalovat velké ohně, aby zaplašili z okolí tábora šelmy a ovšem také 

proto, aby se zahřáli, opekli si maso… Netrvalo dlouho a došli k třetí řece – byla to Vltava. 

Jenže to už měla většina lidí putování dost. 

Všechna čeleď si počala stýskati, že není konce klopotné cesty a nikde stálého odpočinutí. 

Vojvoda Čech uznal, že mají pravdu. Unaveni byli lidé, unavena byla zvířata. Dal pokyn 

k zastavení pod jakousi horou. 

„Podejděme pod tuto horu, tam dětem i skotu odpočineme.“ 

Došli k hoře, utábořili se. Lidé si všimli, že půda kolem hory vypadá úrodná… To bylo 

důležité, protože tito lidé chtěli půdu pilně vzdělávati, všelijaký druh obilí pěstovati a 

chovati koně a stáda bravu i skotu. 

Všichni byli nesmírně unaveni a tak, sotva se snesl soumrak, usnuli. Ráno se první vzbudil 
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Čech a vydal se na vrcholek hory – dnes jí říkáme Říp. Bylo ještě šero. Ale když stanul na 

hoře, vyšlo slunce. A tehdy Čech uviděl, jak nádherná země se před ním rozprostřela. 

Široširý kraj, až k modravým horám rovný a volný, les a chrastina, nivy a luka. 

Pro život je ovšem nejdůležitější voda, proto se Čech rozhlížel dál. A uviděl, že v tom kraji 

svítí bujnou zelení řeky jako rozlité stříbro. 

Čech sestoupil z hory a vyprávěl ostatním, co všechno viděl. Samozřejmě se jim to 

zamlouvalo, ale nechtěli se unáhlit. Prozkoumali tedy ještě nejbližší okolí – jsou 

v rybnících ryby? Je v lesích dost zvěře? A je půda skutečně úrodná? Po několika dnech 

se rozhodli, že tento kraj se hodí na sídla.. 

Teprve pak vyvedl praotec Čech všechny na horu Říp a řekl jim: „Již si nebudete stýskati, 

neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme.“ 

„Je to dobrá země?“ ptali se někteří. A tu se Čech zasmál: „To je ta země zaslíbená, zvěře 

a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete mít hojnost.“ 

„Ale jak se jmenuje?“ptali se lidé. 

„Jména nemá, rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována.“ Tu lidé začali volat: „Po 

tobě ať se jmenuje!“ To Čecha samozřejmě potěšilo. Poklekl, políbil novou zemi a zavolal 

do kraje: „Zachovej nás zdravé, bez ourazu a rozmnož nás od národu do národu až na 

věky!“ 

Pak lidé zapálili velký oheň a obětovali bohům, aby se jim v Čechách dobře vedlo. A pustili 

se do práce – káceli pralesy, obdělávali půdu, stavěli vesnice. Ženy vařily, tkaly látky a šily 

z nich šaty, staraly se o děti. Život v nové zemi se všem líbil, přibývalo vesnic, přibyly i 

hrady, sroubené z dřevěných klád. 

„Hle, země po vaší vůli,“ říkal svým lidem praotec Čech. 

 A co bylo s Lechem? Po čase sebral své příbuzné a že bude putovat dál. Možná ho 

mrzelo, že si tehdy ráno přispal a že země nedostalo jeho jméno. Rozloučil se s Čechem 

v dobrém a vyrazil. Kdoví, kam došel a co se s ním stalo. Žádná země se Lechy 

nejmenuje… 

 

Čas plynul… Jak probíhal život našich předků v těch dávných dobách? Jistě znáte pověsti 

o Krokovi a jeho dcerách, moudré Libuši, která věštila slávu města Prahy, a po jejím muži, 

Přemyslu Oráčovi, byl pojmenován rod Přemyslovců. O Kazi, která se provdala za silného 

Bivoje, co přinesl na Vyšehrad zlého kance. O Tetě a jejím hradě Tetíně…o dívčí válce, 

vedené bojovnou Vlastou, o Ctiradovi a proradné Šárce. 

Mnoho, mnoho dalších pověstí a legend najdeme v našich dějinách. 

 

V textu bylo použito ukázek z díla Aloise Jiráska Staré pověsti české – četli jste je? 
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Golem 

Adolf Wenig 

 

 

 

četné věci                                                      RABBI  LÖW ( židovský duchovní)                                                                                              

lístek pergamenový                                       GOLEM (lidská postava z hlíny)                                          

sedmiramenný svícen                                   ŠÉM ( lístek s kouzelným nápisem) 

bohoslužebné náčiní                                     SYNAGOGA ( židovská stavba – kostel) 

u dceřina lože                                                KABALA ŠABAT ( sobotní motlitba ) 

k pobožnosti                                                  ŠÁBES ( pobožnost ) 

      

 

 

Mezi četné věci podivné a hodné paměti, které vytvořil 

rabbi Löw, patřil také golem.                                                 

To byla lidská postava z hlíny udělaná, kterou rabbi 

svým uměním ožil, a to tak, že jí vložil do úst šém, lístek 

pergamenový s kouzelným nápisem. Tohoto tvora 

ustanovil za sluhu v synagoze. Každého pátku večer 

bylo třeba lístek obnovit, aby Golem, ten podivný 

služebník, mohl sedmého, sobotního dne odpočinout; 

jinak by zdivočel. 

Jednou se zastonala rabínovi dceruška a starostlivý 

otec se nechtěl od jejího lože ani hnout. Léky, které jí 

podával, nepomáhaly. Přišel páteční večer, a dceřina 

nemoc se nelepšila. Rabbi Löw těžce sklíčen seděl u 

lože, když tu zpěvák ze synagogou přišel oznámit, že je čas, aby se rabbi dostavil 

k pobožnosti svatvečera, šábesu. Rabbi, jemuž se nechtělo od dcery, vzkázal po 

zpěvákovi věřícím, aby sami toho dne pobožnost vykonali. Zpěvák odešel, rabbi 

rozžehl svícen sedmiramenný a počal se o lože dceřina modliti motlitbu sobotní, která 

kabala šabat říkají. 

Uprostřed motlitby zaslechl rabbi náhlé chvatné kroky v síni, a do dveří v té chvíli vpadl 

zpěvák. Udýchán byl, bled jako stěna, tvář plnou hrůzy. Ani mluvit nemohl, jen jediné 

slovo ze sebe vypravil : „ Golem !“ 

Rabbi věděl hned, co se přihodilo. Byl tě docela zapomněl na Golema, který se, když 

mu šém z úst vyňat nebyl, v synagoze rozzuřil. I spěchal rabbi do synagogy, kde spatřil 

obraz zkázy. Náčiní bohoslužebné rozmetáno, světla zhaslá, Golem jako zběsilý 

pobíhal kolem, až se všecka budova otřásala. 

Rychle přiskočil vysoký rabbi k zuřivému služebníkovi, zachytil jej a šém mu z úst 

vytrhl. Golem v té chvíli byl bez života, pouhá socha hliněná. Svíce byly opět 

rozžehnuty a ustrašení věřící vrátili se zase na svá místa. Pokračováno  pobožnosti a 

ke konci všichni vroucí motlitbou prosili, aby bůh zachoval dceru rabínovu při životě a 

vrátil jí zdraví.  
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Když pak se rabbi ze synagogy domů vrátil, poznal, že se dceři valně ulevilo. Za 

krátkou dobu se uzdravila. 

Golemovi však rabbi Löw nikdy už života nevrátil; hliněná socha byla odklizena na 

půdu synagogy, kde se po čase rozpadla v prach. 
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Jarní slunce                 

Václav Čtvrtek 

 

Vozilo se na jaře,   

tralalalala, 

slunce v zlatém kočáře, 

tralalalala. 

Trala, trala, tralalalala. 

 

Kampak jedeš, sluníčko, 

tralalalala, 

za tři hory, Ančičko, 

tralalalala. 

Trala, trala, tralalalala. 

 

Přivezu ti zlatý klíč,  

tralalalala, 

jmenuje se petrklíč, 

tralalalala. 

Trala, trala, tralalalala. 

 

Tato báseň je text písně. Poznáš proč? Umíš ji zazpívat. 

 

Apríl                                                         

Jitka Dolejšová  

 

Hodiny jdou pozpátku,               Na nákupy taška kráčí,                                                  

medvěd si čte pohádku,             houska tátu zrovna svačí                                                       

kočka píše úkoly,                        auta mají čtyři nožky                                                         

kapr spěchá do školy.                 já se vejdu do ponožky.                                                       

  

Na modřínu hrušky zrají,            Myška vrčí, mňouká pes,                                            

dospělí si jenom hrají,                apríl, apríl máme dnes.                                                

pes jde venčit rodinu,                                                              

slunce svítí ve stínu.                                                               

 

   

Úkoly: 

1. Vyjádři jarní náladu kresbou. 
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Co všechno umí udělat jaro 

František Halas 

 

      

     nazeleno natřít                                      načesat louky 

     načernit                                                 spočítat lístky 

     nachystat                                               leštit pruty 

     vysmát                                                   rozmíchat barvy 

     svléci z kůže                                          kdeco zrosit 

     probudit larvy                                         květy sladit 

 

 

 

       Vytáhnout trávu z hlíny                           

        a nazeleno natřít. 

 Načernit pěkně stíny 

 a všechno živé sbratřit. 

    

Nachystat noty ptáčkům, 

obléci nahé stromy, 

vysmát se poškoláčkům, 

pozlatit střechy, domy. 

 

  Všem hadům svléci kůži,  

   načesat řádně louky, 

  spočítat lístky růží   

  a pruty leštit brouky. 

 

  Rozmíchat v lese barvy 

  a kdeco z rána zrosit,  

  probudit v zemi larvy 

  a teplo do děr nosit. 

              

           Včeličkám květy sladit 

 a děcka nutit vstávat 

            a kožich kočkám hladit 

 a peckám jádra dávat. 

  

                        

Úkoly: 

1. Napiš seznam živočichů, o kterých se v básni píše. 

2. Vyhledej a napiš dvojice slov, která se rýmují: 
 
           z hlíny,  natřít,  ptáčkům,  stromy,  kůži,  louky,  barvy,  zrosit 
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Zajíčkova koleda 

Josef Kožíšek 

 

Hody, hody, doprovody,   

já jsem malý zajíček, 

Utíkal jsem podle vody, 

nesl kopu vajíček. 

 

Potkala mě koroptvička, 

chtěla jedno červené, 

že mi dá lán jetelíčka, 

a já řekl: „Ne, ne, ne!“ 

 

Na dvorečku za potokem 

mám já strýce králíčka, 

tomu nosím každým rokem 

malovaná vajíčka. 

 

Hody, hody, doprovody, 

já jsem malý zajíček, 

dojdu-li tam bez nehody, 

dám mu kopu vajíček. 
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Malý koledníček                                    Hody, hody, doprovody 

 

Já jsem malý koledníček,                                  Hody hody doprovody, 

Tetičko,       dejte vejce malovaný. 

přišel jsem si pro červený ,   Nedáte-li malovaný, 

vajíčko.      dejte aspoň bílý, 

Pro vajíčko červený,    slepička vám snese jiný. 

pro koláč bílý, 

jsem-li já vám, tetičko, 

koledníček milý? 

 

 

Velikonoční pro kluky   Velikonoční pro holky 

                                       

Upletl jsem pomlázku,    Kropenatá slepička 

Je hezčí než z obrázku,    snesla bílá vajíčka, 

všechny holky, které znám,   obarvím je,vymaluji, 

navštívím a vymrskám,    všechny chlapce podaruji, 

než mi dají vajíčko,     pentličky si nastříhám, 

vyplatím je maličko.     na pomlázku jim je dám. 

 

 

 

 

Panímámo      Pomlázka 

 

Panímámo zlatičká,     Pomlázka se čepejří, 

darujte nám vajíčka,    panímáma nevěří, 

nedáte-li vajíčka,      poženem se do dveří 

uteče vám slepička     a ze dveří do kuchyně 

do horního rybníčka     a z kuchyně do síně, 

a z rybníčka do louže,    tam je hodně vyšupáme! 

kdo jí odtud pomůže?    Dáme-li se do toho, 

       budem šlehat kdekoho. 

 

Úkol: 

Nakreslit několik symbolů 

Velikonoc. 
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Sestra k popukání 

Jaromíra Kolárová 

 

 

přes pískoviště                                                     regma 

po znečištěné podlaze                                         marmeláda 

čišela lhostejnost                                                  plk 

pro laboratoře                                                       neodolal 

nebetyčná drzost                                                  zošklivělo 

odevzdaným tónem                                              síťovka 

jaksepatří                                                              omakat                       

netrpělivě                                                              vyvzpomněla si 

 

 

   Mezi krabicemi sídliště běží děvčátko. Sotva se dotýká země, radost jí nadnáší. Nika 

svírá pravou ruku, občas k ní pohlédne, v druhé mává prázdnou síťovkou. Zachytí se 

okem za větvičku keře, ale nezastaví se, nechce se zdržovat, jen prudce trhne, síťovka se 

uvolní, bude tam asi díra, ale co na tom záleží. 

„Niko!“ 

„Niko! Kam letíš?“ 

„Počkej, Niko!“ 

„Niko! Niko!“ 

   Volají na ní děti ze školy, Nika se jim vymkne, namíří si přes pískoviště, přeskočí žlutý 

kbelíček, v letu se usměje na pár škvrkat, ani je jaksepatří nerozezná, přeběhne po 

trávníku, někdo za ní křičí, raději se neohlédne, málem se střetla s kočárkem, jak vyrazila 

z houští na cestu, ale bystře se vyhnula, pár okvětních lístků sprchlo na zem. Usmála se 

na překvapenou paní a běží dál… mrkne nahoru po okně a cosi ji pudí k tomu, aby si 

přihladila vlasy, jenže má obě ruce plné. 

   Nika prolétla dveřmi domu, odemkla, shodila v síni střevíčky plné písku a bosa vtrhne do 

kuchyně. 

   „Martine! Martine! Slyšíš, Martine! Honem!“ 

Martin slyšel, ale ze židle se nezvedl. Ani ho nenapadlo. Ani nemohl, pečlivě rýsoval tuší. 

   „Tak Martine! Honem!“ 

Tón byl naléhavý. Nika se ocitla v tísni. Síťovku sice pohotově hodila na zem, padni kam 

padni, uvolnila si jednu ruku, chňapla po lžíci, hrábla dolů do kuchyňské linky po míse a 

jala se levou rukou dost neobratně dolovat z velké sklenice marmeládu. 

   „Martínku, prosím tě, rychle! Rychle, Martínečku!“ 

 

Starší bratr neodolal. Vyšel z pokoje 

   „Co je? Hoří?“  

   „Tobě všecko trvá, podrž mi to!“ 

Napřáhla k němu pěst. 

   „Rýsuju, ne? Co zas patláš, Niko? Co chceš dělat s tou marmeládou?“ 

   „Potřebuju sklenici přece. Podrž mi to, tak na!“ 
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Nika je netrpělivá, kus marmelády spadlo do dřezu, kus na umakart, dostalo se i na 

linoleum. V posledním čase se s Martinem stalo něco divného, začal růst jak blázen, 

najednou se na ni kouká svrchu. A co je horší, jak se zvětšil, prodloužilo se mu i vedení, 

nic nechápe. 

   „Nastav dlaň, ale opatrně.“ 

Konečně se rozhoupal. Rozevřel svou velkou, ne právě vzorně čistou dlaň.Zhoupla se, 

trhla sebou, když na ni přistála myš. 

Ale Martin se ihned ovládl, od Niky se člověk mohl nadít všelijakých překvapení. Se 

zájmem pohlédl na hezké zvířátko, ale hned mu zošklivělo pomyšlením na rodiče. Zas 

budou řeči a řeči snášel ze všeho nejhůř. 

   „Co jsi zas dotáhla, Niko?“ řekl odevzdaným, skoro dědečkovským tónem, „co sis to zas 

vyvzpomněla?“ 

   „Že je nádherná, viď?“ Koukni ty pacičky! A očička. Že má očička jako korálky?“ 

Martin neodpověděl. Nakrčil nos a balancoval rukou, aby zvířátko nespadlo, mračil se, ale 

dotyk malých drápků mu nebyl nepříjemný. Nika zatím vyškrábala sklenici, odstrčila mísu. 

A teď chytla Martinovu ruku za zápěstí a vší silou mu ji přistrčila blíž k očím. 

   „Když ty se na ni pořádně nepodíváš.“ Nakrčil nos. 

   „Smrdí.“ 

   „Myslíš?“ 

Byl silnější, strčil jí myš až k obličeji. 

   „Nemyslím, čuchni si.“ 

   „Trošinku,“ připustila Nika, „uložíme ji do sklenice.“ 

Martin kriticky zhodnotil zbytky marmelády na skle, Nika v životě neudělala jednu věc 

pořádně, tím si byl jist. 

   „Vždyť si slepí vousky, Niko.“ 

 

 

   „No a co? Když si je slepí, zas je olíže, ne? Taková myš je náhodou inteligentní.“ 

   „Přesně jako ty.“ 

   „Fakt?“ 

Nika se nikdy neurazila, nebo téměř nikdy, brala bratrovy výpady sportovně. Konečně měl 

pravdu, myšce by se asi v marmeládě nelíbilo. Pustila do sklenice vodu a vymyla ji.    

   „A je to. Už ji tam můžeš spustit.“ 

   „A utopí se. Chudinka malá.“ 

Martin pohladil myšku jedním prstem, zlehounka, štítivě. Nika vychrstla zbytek vody ze 

sklenice, vytřela ji utěrkou. 

   „Ukaž! Ty máš řečí. Aby ti udělal pelíšek, to ne.“ 

Myška panáčkovala ve sklenici. Běhala kolem dokola a hledala východ. 

   „Dostane regma,“ utrousil Martin. 

   „Tak mi podej vatu, já na lékárničku nedosáhnu.“ 

   „Vem si židli!“ 

Sklouzl po znečištěné podlaze, odlepil se a odtrhl podrážku o trnož stolu. 

   „Kuchyň máš ty, vážená sestřičko.“ 

Nesnášela, když jí říkal vážená sestřičko. Tenhle nesmyslný plk pochytil od Tomáše. Co se 

spřáhl s Tomášem, nedá se s ním rozumně promluvit. 
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   „A co chceš podniknout s marmeládou?“ 

Nika se zalíbením pozorovala myšku. Červená očka jí žhnula. Růžový ocásek byl půvabně 

lysý. 

   „Co s tou marmeládou, Niko?“ 

   „Nic. Můžem ji sníst. K večeři.“ 

   „K párkům?“ 

   „Párky budou zítra.“ 

   „Máma říkala, že dneska.“ 

   „Tak říkala. Stejně nemáme chleba. Hořčice tu není ani trošku.“ 

   „ A kdo měl nákup? Kuchyň a nákup máš přece ty. A máma říkala, že máš koupit chleba 

a hořčici.“ 

Nika strčila do sklenice nesměle prst. Myška se ho chytla předními tlapkami, očichávala 

jej, vousky jemně šimraly. 

   „Niko! Proč si nekoupila chleba?“ 

   „Chleba mají pořád,,, řekla Nika klidně a táhla myšku vzhůru, „chleba se dostane 

vždycky, hořčice taky, ale myš prodávají jednou za čas. Takže bylo rozumné koupit co?“ 

Martin jen vydechl. Dívčí logika ho zmohla. 

   „Za kolik? Za kolik, Niko?“ 

   „Za deset korun. To je skoro zadarmo, ne? To jsem dostala z protekce.“ 

   „Od koho?“ 

   „Od jednoho známého,“ odsekla Nika a vylezla na židli k lékárničce. Stála na špičkách, 

vzala balíček vaty, utrhla kus na hnízdečko. 

   „Jak se jmenuje?“ zeptal se Martin ostře. 

   „Jak se jmenuje ten tvůj známý?“ 

Usmála se. Zavřela skříňku a vystlala dno sklenice. Něžně uložila myšku. Hnědé vlasy ji 

přepadly přes obličej, propustily jen zář velikých očí. 

   „Jak se jmenuje?“ opakoval Martin mírněji 

   „Normálně. Zuzana. Z béčka. Oni mají doma chov pro laboratoře, to jsi nevěděl? Na tom 

se dá vydělat spousta peněz.“ 

   „Jo?“ 

Na víc se nezmohl. Nika ho vždy znovu překvapila svou pohotovostí. Dokázala přímo 

mistrně zmotat pravdu se lží, a když spustila svou kulometnou palbu, nevěděli si rady ani 

rodiče. 

Hodila vlasy dozadu na ramena, upřela na něho nevinný pohled. 

   „Jenže jsem se zapomněla zeptat, čím je krmí. Nevíš, co žere?“ 

   „Co žere myš bych věděl, ale co budeme večeřet my, je ve hvězdách.“ 

   „Přece lívance. Lívance s marmeládou. 

   „Abys začala zadělávat.“ 

   „Já?“ To by dopadlo. 

   „A kdo? Máma? Už vidím, jak se hrne k plotně. Určitě se vrátí z třídní schůzky ve 

výborné náladě:“ 

Nika zamžikala, málem se jí podlomila kolena. Myška jí zastínila obzor tak dokonale, že 

smazala i každou myšlenku na schůzku rodičovského sdružení. Vzduch v kuchyni zhoustl, 

Nika nemohla popadnout dech. Provinile postavila sklenici s myší na chladničku, ale ještě 

se vzchopila k útoku. 
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   „Tys zas něco vyved, Martine?“ 

Pohlédl na ni s němým úžasem. Drzost malé sestry byla nebetyčná. 

   „Já? Já? Ty jsi tedy číslo, Niko, to se ti zas povedlo.“ 

Odstrčil ji a opustil. Zavřel za sebou dveře jejich společného pokoje. Nika se za ním 

rozběhla, dveře se jí postavily nepřátelsky do cesty. Otevřela je. Martin seděl, rýsoval. 

Z jeho zad čišela lhostejnost. 

   „A já ti chtěla udělat radost,“ broukala Nika uraženě. 

Nebyla to pravda, když spatřila myš, nezavadila o Martina ani cípečkem myšlenky, chtěla ji 

pro sebe, ale musela nějak uhasit jiskřičku svědomí. Máma na třídní schůzce a myš místo 

večeře, to je nadělení. A marmeláda, kam člověk koukne. 

 

 

Úkoly : 

1. Vyhledejte v textu jméno dívky, její kamarádky, bratra a jeho kamaráda. 

2. Nakresli podle své fantazie postavu Niky se zvířátkem, kvůli kterému se v příběhu vše 

odehrálo. 
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Barevné pentličky 

Václav Čtvrtek 

 

    

     podkalená voda                                                 začal štěkat 

     nenapíchneš                                                      shýbla se 

     alespoň trochu                                                   rozběhl se 

     splachoval špínu                                                být rozespalý 

     pořádně se probudil                                           samoobsluha 

     barevná pentlička                                              zrcadýlko 

 

 

 

Začal jsem Tondu učit, jak se chytají ryby. Napíchl jsem na háček kousek knedlíku a 

nahodil jsem. Sotva knedlík dopadl do vody, pes Breberka se za ním rozběhl. On je zvyklý 

běhat za vším, co mu kdo hodí. Katka se musela zout a Breberku vylovit. Radši ho 

odvedla na louku, na myši. 

Zůstali jsme s Tondou u vody sami. Vykládal jsem mu o rybách, a jak se chytají. Přitom 

jsme se dívali na splávek. Ani se nepohnul. Katka na mě z louky asi třikrát zavolala, jestli 

už pro ni mám rybu. Splávek se ale ani nepohnul. 

„ To vždycky trvá takovou dobu, než zabere?“ zeptal se Tonda. 

Poučil jsem ho: „Dnes by kapr zabral spíš na žížalu, je podkalená voda.“ 

„Tak proč ji tam nenapíchneš,“ řekl Tonda. 

Zas jsem ho poučil: „Protože touhle dobou jsou hluboko v zemi.“ 

A začal jsem mu vykládat, jak se žížaly chytají večer v trávě. 

„Už máte rybu?“ křikla na nás z louky Katka. 

Tonda už měl docela maličké oči. Dostal jsem strach, že mi usne, než z něho alespoň 

trochu udělám rybáře. Přemýšlel jsem, o čem začít, aby se pořádně probudil. 

A v tom vidím, jako by po vodě plavala barevná pentlička. Byla modrá, zelená, žlutá a 

červená, měla všecky barvy. Všelijak se stáčela, bylo z ní duhové zrcadélko, a pořád větší, 

za chvíli ho bude plná zátočina. 

Vrazil jsem Tondovi do ramena. „Nějaký olej!“ 

Tonda rozloupl oči. „No a co?“ povídá, jak byl ještě rozespalý. 

„Někdo něco vyvádí s olejem a kazí řeku,“ řekl jsem 

„Jenže kdo a co?“ řekl Tonda, jako by si opakoval mluvnické pády. Už byl úplně čilý. 

„Musí se to vypátrat!“ 

Rozběhl se po břehu proti vodě. Já hned za ním. A za mnou Breberka, před tím se 

nesmělo rychleji hnout nohama. Katka za námi křikla: „Kluci, kam utíkáte?“ 

Pak se rozběhla taky, aby tam nezůstala sama. 

Běželi jsme stále podle barevných pentliček, co plynuly dolů po řece. Najednou Tonda 

rozpřáhl ruce a tiše vykřikl: „Stát.“ 

 

 

 



55 

 

Skočili jsme za vrbový keř. A už to vidíme. O kousek výš proti proudu myl pan Hrábek své 

auto. Houbou a hadrem. Špínu splachoval do řeky. 

Katka se shýbla pro kamínek a hodila ho po barevných pentličkách na vodě. 

„A tím se kazí řeka?“ 

„To se ví, ty chytrá,“ řekl jsem. 

Stáli jsme za keřem. Radili jsme se, co dál. Jenže je dost těžké napomínat vedoucího 

samoobsluhy. Než jsme se uradili, nasedl pan Hrábek do auta a spustil motor. Breberka 

vyskočil Katce z náruče a začal štěkat na výfuk. Pan Hrábek vykoukl z okna. 

„Už je nachytáno? Jen račte, jede se domů.“ 

Všichni tři najednou jsme řekli: „Jenže mi s vámi nejedeme.“ 

Domů jsme šli pěšky. 

 

 

Úkoly: 

1. Napiš, jak vypadala barevná pentlička? 

2. S kterou postavou tohoto příběhu nemůžeš souhlasit? Proč? 
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Matka a jabloň  

František Hrubín 

 

Od hříbátka do poupátka 

všichni víme, kdo je matka. 

Kolem jarem voní svět, 

ty jsi jabloň a my květ. 

 

Stejně letos jako loni 

kvete jabloň za jabloní. 

Jednou zbude matičko, 

po tom květu jablíčko. 

 

Jablíčko si jádra chová, 

z jádra vyroste tu znova 

jabloň, máma, na ní květ, 

aby voněl celý svět. 

 

 

 

 

Úkoly: 

1. Doplň rým ke slovu - hříbátko  

2. Namaluj rozkvetlou jabloň. 

3. Namaluj jabloň s jablíčky. 
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O tom, jak Mach a Šebestová jeli s Jonatánem na školní výlet 

Miloš Macourek 

 

 

Jednou šli Mach s Šebestovou do školy, pes Jonatán 

je uviděl a hned paní Kadrnožkové utekl, aby je do té 

školy doprovodil. A jak je tak doprovázel, všiml si, že 

Mach Šebestová si nesou místo aktovek chlebníky. 

A tak kroutil hlavou, co je to za nesmysl, proč 

chlebníky, a byl z toho celý vyjevený, až mu 

Šebestová řekla víš, Jonatáne, dneska s sebou 

žádné učení nemáme, paní učitelka s námi jede na 

výlet k rybníku Krajáči, a proto máme s sebou ty 

chlebníky, víš? 

A Jonatán začal smutně kňučet, asi takhle, kňou, 

kňou, kňou, a Mach řekl, slyšíš Šebestová, jak ten pes kňučí? 

Já ti mám takovej dojem, že by jel nejradši s náma, je ti to jasný, ale Šebestová řekla, 

prosím tě, psa by přece paní učitelka nevzala a taky paní Kadrnožková ho s náma nepustí, 

koukni, už si pro něho běží. A opravdu, paní Kadrnožková běžela, jak nejrychleji uměla, a 

křičela, Jonatáne, domů, ale honem! 

Jenomže Mach dostal v tu ránu nápad a řekl, člověče, Šebestová, a na co vlastně máme 

to bezvadný sluchátko? Uděláme z Jonatána kluka a hotovo. 

A hned taky do sluchátka řekl, prosím vás, my bysme potřebovali, aby Jonatán vypadal 

jako kluk z chlebníkem, a když paní Kadrnožková přiběhla blíž, viděla Macha, Šebestovou 

a nějakého ušatého kluka s chlebníkem a hrozně se divila,jak to, on tady není Jonatán? Já 

myslela, že je s vámi! 

A Šebestová pokrčila rameny, no vidíte, paní Kadrnožková, před chvilkou tady ještě byl, 

což je pravda pravdoucí, takže Šebestová vlastně vůbec nelhala. 

A paní Kadrnožková šla domů a bručela si, no počkej, Jonatáne, já tě dneska přetrhnu, jen 

co se vrátíš domů, a Jonatán se mohl zbláznit radostí, že má 

od paní Kadrnožkové pokoj, běhal, skákal kolem Macha a Šebestové a samou radostí 

dokonce počural dvě lucerny, každou trošku. 

A Šebestová vrtěla hlavou, tak nevím, nevím, Machu, tohle se mi nějak nelíbí, fakt je. že 

Jonatán vypadá jako kluk s chlebníkem, ale chová se jako normální pes, a Mach se 

podrbal za uchem a vzdychl si, no jo, Šebestová, máš pravdu, taky se mi zdá, že to 

dopadne všelijak. 

A měl pravdu, protože když přišli k autobusu a Šebestová se ptala paní učitelky, jestli by 

jejich kamarád Jonatán mohl jet taky, Jonatán všecko pokazil, choval se úplně nemožně, 

kňučel a skákal, olizoval paní učitelce pusu a nos, začal dokonce štěkat, a paní učitelka si 

myslela, ten chlapec má nějaké prapodivné způsoby, to asi bude pěkné kvítko. Já ho 

vezmu na výlet a on mi tam bude dělat psí kusy, to tak, stačí, že jede Horáček, ten 

darebák, a tak řekla, je mi líto, ale v autobuse není místo, nasedat, děti, nasedat, a jelo se. 
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Jenomže Jonatán byl s Machem a Šebestovou kamarád, a být s někým kamarád, to není 

legrace, kamarád kamarády jen tak neopustí, a tak Jonatán upaloval za autobusem, až se 

za ním prášilo, běžel přes všechny možné vesnice, bral zatáčky jako závodník a děti 

v autobuse na něho zadním oknem mávaly a všechny ukazovaly, jak mu drží palce. 

A když autobus konečně zastavil u rybníka Krajáče, nejen Mach a Šebestová, ale celá 3.B. 

jásala, že to Jonatán dokázal že běžel takovou dálku, aby mohl být celý den se svými 

kamarády, a paní učitelka si říkala, je to vskutku zvláštní chlapec, tenhle Jonatán, chování 

nemá zrovna nejlepší, ale přece jenom v něm bude cosi dobrého, v každém bývá cosi 

dobrého, a tu ji napadlo, že i v chlebníku bývá cosi dobrého, a tak tleskla do dlaní a řekla, 

tak děti, a teď si sníte svačinky, které vám připravily vaše maminky. 

A všechny děti si začaly pochutnávat na všelijakých buchtičkách a závinech, jenom 

Šebestová, chudinka, nenašla v chlebníku vůbec nic, přestože jí maminka upekla na výlet 

jahodový koláč, takovou dobrotu, a Šebestová z toho byla celá nešťastná a řekla, prosím, 

paní učitelko, někdo mi vzal můj jahodový koláč a nenechal mi ani kousíček, ani docela 

málo na ochutnání, a to se přece nedělá! 

A paní učitelka řekla, tak to se tedy opravdu nedělá, zvedněte ruku, kdo to byl, ale nikdo 

ruku nezvedl a všichni si říkali, tak a co teď, máme mezi sebou zloděje a nevíme, kdo to 

je, jenomže pro Jonatána to nebyl problém, pro něho to byla úplná maličkost. V tomhle byl 

Jonatán opravdu mistr, to víte, pes je pes, chvilku čmuchal tuhle a pak zase tamhle a už 

nesl jeden chlebník paní učitelce. 

A paní učitelka chlebník otevřela, našla v něm jahodový koláč a řekla, no ovšem, Horáčkův 

chlebník, to jsem si mohla myslet, styď se a nechoď  mi na oči, a před všemi dětmi chtěla 

Jonatánovi poděkovat, jenomže Jonatán neměl momentálně čas, uviděl na stromě kočku a 

hurá za ní, to víte, pes je pes, když vidí kočku, tak je konec, a paní učitelka si říkala, já 

žasnu, takový chytrý chlapec, zloděje odhalí jako nic a přitom se chová jako šílenec. A 

kroutila nad tím hlavou, celá v rozpacích. 

 

 

Úkoly : 

 

Přečíst tuto ukázku pro vás nebude lehké. Nic si z toho nedělejte, že to nedokážete jako 

herec Nárožný ve známém večerníčku, ale zkuste alespoň odlišovat přímou řeč a 

vyprávění. 
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Vrána a liška 

Antonín Jaroslav Puchmajer 

 

 

Na vysokém dubě,    Vrána, jíž ta marná chvála 

držíc sejra v hubě,    pravdivá se býti zdála, 

paní vrána seděla,    chutě zazpívati chtěci 

sejr svůj snísti hleděla.   Tato k vráně pravila:   

V tom ho liška uctívši   „Ne tvůj ,sestro, hlas a peří, 

honem z doubky běžela,   ale sejr mi mile voní. 

a se k vráně přiblívši,   Pochlebníku kdo co věří, 

tuto řeč jí držela:    věz, že pozdě bycha honí. 

„Jakž jsi pěkná, sestro zlatá!  Podruhé ty, majíc sejra, 

Jakž jsi všecka hezoučká!   střez se lišky hůř než vejra.“ 

Žlutá, modrá, kropenatá, 

červená i běloučká! 

Kdybys hlas jak peří měla, 

tuť bych tobě věřit chtěla, 

že jsi nejpěknější ptáček, 

v  našich lesích ohniváček.“ 

 

 

Nové z utkání havrana s liškou 

Petr Rákos 

 

  Havran, sedící na stromě, třímá pod křidélkem kousíček sýra. 

Jde o sýr eidam nebo gouda, na tom nezáleží – zkrátka a 

dobře, jde o dobrý skrojek tvrdého, poněkud – až značně – 

okoralého sýra. Havrani rádi okoralý. Takoví jsou už havrani, 

matinko! 

   Nuže, k tomuto stromisku přistupuje lišák ryšák, ocasem 

cestičku mete, ušima lumpácky stříhá, vousky na čenichu 

naježuje, pobrví lišácky přimhuřuje. A když se byl, takto 

charakteristicky prezentoval, přistupuje lišák k věci. 

   Havrane, havrane, praví lišák pod stromem, zapěj mi s chutí, 

od plic mi zanotuj, neznám hlasu lahodnějšího, srdci mému 

vemlouvavějšího. Lichometně se přitírá lišák. Myslíte, že uspěje? 

   Havran naslouchá lichotkám ryšákovým a dává se omámit. Havran je ješita, vavřín mu 

hlavu mate. Však to sami znáte! 

   Havran přikládá pravé křídlo na levou krajinu srdeční a vyšpuleným, exatickým, 

sardinským a kalábrijským hlasem vystřihne vévodovu árii z Rigoletta: Ó, jak je měnivé. 

   Lišák naslouchá havranovu zpěvu absolutně uchvácen. Pocit hlubokého uměleckého 

zážitku v něm doznívá, ještě když trhá na kusy na zem slétnuvšího havrana, a přetrvává 

v něm, ještě když odchází zamyšleně si pokopávaje kouskem okoralého sýra. 
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Proč se sova ve dne skrývá 

  Japonská lidová pohádka  

 

Před dávnými časy byla sova barvířem. Všichni ptáci si u ní dávali barvit šaty. Sova 

byla dobrý barvíř a barvila ptákům peří tisícero krásnými barvami, jak si kdo přál. 

Všichni s ní byli spokojeni, jedině havran barvířským uměním milé sovy pohrdal a 

pořád se chlubil svým bílým peřím. Ale jednoho dne už ho ta bílá barva omrzela. I on 

přiletěl k sově a povídá:“ Tak mi tedy ty šaty taky obarvi, ale takovou barvou, jakou 

nemá nikdo na světě.“ 

Sova dlouho přemýšlela, jakou barvu dát havranovi - a nakonec mu peří nabarvila 

načerno a povídá:“ Tady máš barvu, jakou nemá nikdo na světě.“ 

Když havran uviděl své šaty celé černé, strašně se rozčílil. Ale co mohl dělat, když 

neměl jiné? Musil si je vzít, jak byly. A od těch dob lítají všichni havrani v černém. 

Ale barvířce sově to dodnes neodpustili. Kdykoli ji zahlédnou, sletí se k ní, začnou jí 

nadávat a nejraději by ji uklovali. A proto se sova po celý den schovává co nejhlouběji 

v lese a létá na lov až v noci, kdy už havrani a ostatní ptactvo spí. 
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Havran a lišák 

Jean de La Fontaine 

 

 

      

     seděl kdys                                                  hold teď vzdávám mu 

     v štěstí svém                                             skutečným fénixem 

     hlas překrásný                                           bez sebe radostí 

     lišák děl                                                     sýr k zemi pad 

     lichotník                                                     se zpožděním 

 

 

 

 

Seděl kdys mistr havran na větvi a v zobanu 

měl kousek sýra. Pan lišák, na tu vůni citlivý, 

hned touto řečí se mu vtírá: „Dobrý den, 

pane z Havranů, váš zjev mě okouzlil a hold 

teď vzdávám mu. Lze-li snad váš hlas 

srovnávati s oblekem vaším, nechci lháti, 

pak v těchto lesích jste skutečným fénixem.“ 

 

Bez sebe radostí, chtěl havran v štěstí svém 

hlas překrásný mu ukázati. Jak zobák 

otevřel, sýr k zemi ihned pad. Lišák jej 

uchopil a děl: „Měj, pane, dík a věz, že každý 

lichotník na účet všech svých posluchačů 

žije. To poučení mé nad tvůj sýr vzácnější 

je.“ 

Pln studu havran přísahá, byť i se 

zpožděním, že už si pozor dá. 
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O lese 

Karel Bouček 

 

    

     v pravěké přírodě                 lesem stinných loubí 

     vyrůstá z vláhy                 prochází lidský věk 

     krovky brouka       ohryzává je šnek 

 

 

    To nejsou jenom stromy,        Tím lesem stinných loubí 

    palouky s jahodami.         prochází lidský věk. 

    A zákoutí a ticha,                   V mechu tam rostou houby, 

    kde jsme tak rádi sami.                  ohryzává je šnek. 

 

    Les dýchá jako člověk                  Les malé království je, 

    v pravěké přírodě.         kde vládne lesní král. 

    Vyrůstá z vláhy země                  I když tam žijí zmije, 

    a žízní po vodě.                   kdo by se lesa bál? 

 

    Les kvete jako louka 

    a voní právě tak. 

    Najdeš tam krovky brouka, 

    staví tam hnízdo pták.                             Záhada 

         Zdeněk Adla  

 

 

podívali se vzhůru  nerozpakoval se  
namouduši   napíchnutý na větvičce 
čiperné zvířátko  zásoby potravy 

 

 

Chlapci šli lesem a hledali houby. „Klucíí, podívejte!“ volal najednou Michal a ukázal do 

koruny stromů. „Na dubu roste hřib!“ Chlapci se podívali vzhůru. Namouduši, byl tam. Kde 

se v té výšce vzal? Copak hřiby rostou na dubech? Michal se nerozpakoval, vylezl na 

strom. Po chvíli snesl hřib dolů. „Nerostl, ale byl napíchnutý na větvičce. Kdo ho tam mohl 

napíchnout?“ Chlapci přemýšleli, jak se hřib dostal na strom, ale nepřišli na nic. Později 

potkali hajného a ten jim pověděl, že jedno čiperné zvířátko si tak dělá zásoby potravin na 

zimu. Víte které? 

 

Úkoly: 

1. Najdi a napiš, která slova jsou v obou ukázkách.  
2. Nakresli zvířátko, které si ukládá zásoby na zimu v korunách stromů. 
3. Doplň slova, která se rýmují: 
    stromy - ______    louka -     _______   loubí -    ______ 
    přírodě -  _______        tak -       ______   věk -         _______   
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Malá pohádka o řepě 

František Hrubín 

 

 

     Dědek řepu zasadil,             Myšce byla dlouhá chvíle, 

                u pole se posadil,             hopsala si rozpustile, 

                čekal, čekal,              trhla kočkou, 

                mráz ho lekal,              kočka pejskem, 

                sluníčka se bál,              pejsek vnučkou, 

                dešti jenom lál.              vnučka bábou, 

                 bába dědkem –  

                Bez večeře, bez oběda             dědek prázdné ruce měl 

                čeká dědeček,              nikoho se nedržel, 

       najednou se hlína zvedá,            udělali bác…    

     roste kopeček. 

               „Bábo, roste řepa!“             Kopeček se ještě chvěje, 

               „Prosím tě, co vidíš!“             jak se pod ním krtek směje. 

               „Bábo, což jsi slepá?“ 

               „Dědku, ty mě šidíš!“  

 

               Zavolali vnučku, 

               vnučka pejska, 

               pejsek kočku, 

               kočka myš. 

 

               Chytli se a čekají, 

               šepty, šepty, šeptají – 

               neslyšíš? 

 

 

 

 

 

 

Úkoly: 

1.  Doplň :  
     Veršovaná pohádka má ___ slok. 
     První sloka má ___ veršů. 
     V pohádce jsou tato zvířata : _________________________. 
2.  Najdi a napiš 2 věty, které říká dědek. 
     Najdi a napiš 2 věty, které říká bába. 
3.  Nakresli ilustraci k této veršované pohádce. 
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Červená Karkulka 

Josef Brukner 

 

    

    prozpěvuji si do chaloupky na hřbetě 

    set sakramente za babičkou do honičky 

    zubiska za bukem na honěnou 

    ukrutánský hlad u vytržení za babičkou 

    lokomotiva v břiše do postele  

    jitrocel z houštiny o vlka 

 

 

„Tralala,“ zpívá si Karkulka na lesní cestě. Potká ji myslivec a tuze se tomu diví: „Karkulko, 

Karkulko, cožpak se nebojíš sama v černém lese?“ 

„I toť se ví, že bojím. Proto si tak prozpěvuji. Musím do chaloupky za babičkou. Nesu ji 

k svátku bábovku, víno a pečené holoubátko.“ 

„Víš co, Karkulko, počkej tu na mne. Nakrmím hladové jeleny a pak tě vyprovodím. Se 

mnou ti v lese nikdo neublíží,“ řekne myslivec a spěchá za jeleny, aby byl co nejdříve 

zpátky. Všechno to slyší vlk, který tu číhá za bukem. A velmi ho to rmoutí: 

„Set sakramente! Kdyby se nepřipletl Karkulce do cesty myslivec, všechno by šlo jako na 

drátku. Běžel bych teď do chaloupky, snědl babičku, po ní Karkulku a nakonec holoubátko, 

bábovku i víno. Mňam, mňam, inu i tak si mohu dopřát pěknou snídani v trávě. Jen co 

Karkulku odlákám z cesty, aby mi myslivec nepřekazil hody.“ 

Na to sebou vlk praští do mechu pod bukem a skučí a fňuká, jako by ho na nože brali: 

„Au, au, au!“ 

„Kdopak tu tak naříká?“ podiví se Karkulka. 

„Au, au, au, pokračuje vlk, dokud ho Karkulka za bukem neobjeví. 

„Copak se ti stalo, že tak pláčeš?“ 

„Au, au, au, celý den jsem běhal po lese, a teď mě náramně bolejí nohy.“ 

„To je mi líto, takový krásný pejsek…“ 

„Opravdu myslíš, že jsem krásný?“ začervená se vlk. 

„Moc krásný. Jsi dokonce hezčí než náš Alík. Jaká máš pěkná ouška a veliké oči. Jen 

jazyk bys nemusel pořád plazit.“ 

„A co zuby?“ otevřel vlk zničeho nic obrovskou tlamu. A Karkulka je u vytržení: 

„To jsou ale zubiska!“ 

„Víš, proč mám takové zuby?“ spustí vlk výhrůžně. „Abych tě mohl sníst!“ 

„Jsem já to ale hloupá holka,“ poleká se Karkulka. „Když jsi celý den běhal po lese, musíš 

mít ukrutánský hlad. Víš co, babička se určitě nebude zlobit, když se s ní podělíš o její 

dárky. Necháme jí bábovku a víno a ty si vezmi pečené holoubátko.“ 

„Chlamst,“ udělá vlk, a má holoubátko v břiše. „Mňam, to byla dobrota.“ 

„A teď si lehni na zádíčka, a já ti pofoukám bolavé packy.“ Než se vlk nadá, už leží na 

hřbetě a Karkulka mu fouká do chodidel. 

„Hi,hi,hi…to to šimrá, to to škydlá,“ směje se vlk packama vzhůru. 

„Myslím si, že už je ti zase dobře. Ale můžeme to vyzkoušet. Zahrajeme si na honěnou.“ 
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A tak se spolu pustí do honičky. Rovně, klikatě i dokolečka. Nejdřív honí vlk Karkulku a pak 

zase Karkulka vlka. Až toho má vlk dost. Vyplazuje jazyk a oddychuje jako lokomotiva. 

„Tys mi dala.“ 

„Nezlob se na mne,“ chlácholí ho Karkulka. „Víš, ještě nikdy jsem si s nikým tak nepohrála. 

Nevím, jak se jmenuješ, ani komu patříš, ale chtěla bych s tebou kamarádit.“ Do vlka jako 

když hrom uhodí: 

„Co? Ty bys chtěla se mnou kamarádit?“ 

„Ano, což ty nechceš?“ 

„Víš, Karkulko, až ti řeknu, kdo jsem, určitě si to rozmyslíš. Já jsem… já jsem totiž… vlk.“ 

„Tak ty jsi tedy vlk!“ spráskne ruce Karkulka. „Víš, co mě o tobě napovídali? Že jsi zlý a že 

si mám na tebe dávat pozor. Abys mě nesežral. Ale to bys přece ty nikdy neudělal.“ 

„Neudě…neudě…neudělal,“ rozpláče se vlk, až se mu záda třesou. „Cožpak bych mohl 

sníst svou kamarádku?“ 

„Tak to vidíš, a už neplač,“ chlácholí ho Karkulka. „Za chvíli tu bude myslivec, a co by si o 

nás pomyslel.“ 

Jenomže myslivec už je tu. Když vidí Karkulku a vlka, hrůza ho poleje, vyskočí z houštiny 

a -  bum bác – praští vlka sukovicí. 

„Co jste to udělal,“ vykřikne Karkulka. „Cožpak jste ještě nikdy neviděl hodného vlka? Má 

teď bouli jako vejce. Musíme honem za babičkou. Snad najde na takovou bouli lék. Ach, 

myslivče, co si teď o nás vlk pomyslí!“ 

A tak teď všichni tři míří k babiččině chaloupce. Uprostřed vlk jako v mátohách. Z jedné 

strany ho podpírá myslivec a z druhé Karkulka. 

„Au, au, au,“ naříká vlk a Karkulka mu utírá kapesníčkem slzy. Slzy bolesti i blaženosti. 

Vždyť babička mu ošetří bouli jitrocelem, uloží ho do postele a přikryje peřinou, až mu 

sotva uši budou koukat. Ne, nebojte se o vlka. Až mu pak Karkulka bude číst pohádky, 

nebude šťastnějšího v celém černém lese. 
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Červená Karkulka 

Josef Brukner 

 

 

Hraje: Karkulka 

            Maminka 

          Babička 

   Vlk 

           Myslivec 

    

(Karkulka s maminkou doma) 

 

Maminka :  Karkulko! Karkulko! Kde jsi! 

Karkulka :  Tady, maminko, co potřebuješ? 

Maminka :  Tady máš láhev vína a koláč. Dones to babičce do lesní chaloupky. Už  

                   je stará a slabá, ať se posilní. Ale buď hodná a jdi rovnou k babičce, 

                  abys k ní brzy došla. 

 Karkulka:   Dojdu, maminko, dojdu. Buď bez starosti. A mám od tebe babičku   

                   pozdravovat? 

Maminka :   To víš, že ano. Vyřiď jí, že jí všichni přejeme mnoho zdraví. 

Karkulka :    Tak sbohem, maminko! Za hodinu se vrátím.  

                    (Karkulka potká vlka) 

Vlk :             Zdravím tě, Karkulko! 

Karkulka :    Dobrý den! 

Vlk :             Kampak tak brzy, Karkulko? 

Karkulka :    Jdu k babičce. Maminka jí posílá láhev vína a koláč. Babička už je stará  

                    a slabá a potřebuje se posilnit. 

Vlk :            A kde bydlí babička? 

Karkulka :   Kousek odtud v lesní chaloupce. Není to daleko 

Vlk :            A to já tě doprovodím. Také bych rád viděl tvou babičku. 

Karkulka :   To můžeš. Aspoň mi nebude smutno. 

Vlk :            Podívej se, Karkulko, jaké jsou tu krásné květiny! Mohla bys babičce   

                   natrhat velkou kytici. 

Karkulka :   Vidíš, na to jsem zapomněla. Hned to udělám. 

Vlk :            Tak trhej! Já se zatím doběhnu napít ke studánce. 

                   (Odbíhá.) Proč bych pil vodu? Čeká mě větší pochoutka. Nejdříve  

                   spolknu babičku. 

                   (Karkulka vchází do chaloupky) 

Karkulka :    Babičko! Babičko! Jsi doma? 

Vlk :             I jsem, Karkulko, jsem. Musím ležet v posteli. Bolí mě nohy. 

Karkulka :    Přišla jsem tě navštívit. Maminka ti posílá láhev vína a koláč. A  přinesla  

                    jsem ti také kytici. 

Vlk :             Dobře, dobře. Polož to na stůl a pojď ke mně blíž! 

Karkulka :    Už jdu, babičko! - Ale, babičko, proč máš tak dlouhé uši? 
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Vlk :             Abych lépe slyšela. 

Karkulka :    Babičko, proč máš tak velké oči? 

Vlk :             Abych lépe viděla. 

Karkulka :    Babičko, proč máš tak velké ruce? 

Vlk :             Abych vše lépe držela. 

Karkulka :    Babičko, proč máš tak veliká ústa? 

Vlk :             Abych tě mohla lépe spolknout. 

Karkulka :    Ale  babič… 

Vlk :            (Spolkne Karkulku.) To jsem si pochutnal. Trochu si schrupnu. 

Myslivec :   Kdopak to tady chrápe? To přece není babička. Musím se podívat. A  

                   hele! To je vlk. – I ty chytráku! Tak dlouho už na tebe číhám v lese a ty jsi  

                   zatím v posteli! A jaké má veliké břicho! Snad nespolkl babičku? Nu,   

                   podívám se. Šmik, šmik… Kdo je to tam? 

Karkulka :   To jsem já, Červená Karkulka. Vlk mě spolkl. 

Myslivec .   A kdo je tam ještě? 

Babička :    To jsem já, babička. Vlk mě spolkl. 

Myslivec :   To je ale dareba! Teď mu stáhnu kůži a víckrát už nikoho nespolkne. 

Babička :    To bude dobře. Je to opravdu dareba! Už jsem si myslela, že se udusím. 

Karkulka :   A já jsem se tolik bála! 

Myslivec :   Teď už se nemusíš bát. Ale pamatuj si, že se s cizím nezastavujeme a   

                   nepovídáme mu, kam jdeme.  
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