


 

 

 

 

Zpravodaj 35 

Únor  2021 

Vážení a milí přátelé, 

srdečně vás pozdravujeme v novém roce. I tentokrát jsme si vědomy, že Zpravodajem míříme 
především k vám paní učitelkám a pánům učitelům, méně k dětem, protože jste asi opět s nimi 
v kontaktu jen prostřednictvím obrazovky.   A tak jsme se dnes zaměřily především na jedno téma, 
které, jak věříme, využijete i při práci „na dálku“.            

K našemu letošnímu tématu věnovanému dětem a jejich světu neodmyslitelně patří pohádky. A 

právě v zimě je na ně ten pravý čas. Můžeme si je povídat, číst, sledovat v televizi, ale můžeme se o 

nich také učit. Pohádka totiž, víc než jiné slovesné útvary ukazuje, že východiskem k národní 

literatuře byla lidová slovesnost. U pohádky to platí beze zbytku. 

Pojďte s námi do pohádky!  

 

A.Sch. + M. M. +  L.J.  

I. Aktuálně  

O pohádce 

Povídám, povídám pohádku, 

že pes přeskočil hromádku. 

 

Povídám, povídám druhou, 

že teče voda struhou. 

 

Povídám, povídám třetí, 

že na peci spaly děti. 

 

A když se vyspaly, 

po kusu chleba dostaly. 



 

Co je to pohádka?  

Pohádka je prozaický útvar, v němž je přirozený děj doplněn nadpřirozenými jevy. Pohádka je 

napínavý, ale smyšlený příběh. Základem je básnická fikce, podobenství. Vyprávěč ani posluchač 

nevěří tomu, o čem se v pohádce vypráví, a přece se obě zúčastněné strany tváří, že to tak bylo. 

Pohádka nepopisuje to, co je, ale to, co bychom chtěli, aby bylo: aby dobro vítězilo nad zlem, aby 

podvodník byl po zásluze potrestán, aby pravda zvítězila nad lží. 

 

Jaké jsou druhy lidových pohádek? 

1. Pohádka kouzelná (fantastická). Někdy se jí říká vlastní pohádka. Příběh v ní staví na etickém 

základě: bojuje se v ní proti zlu, násilí, lakotě, závisti, zradě. Naopak se oslavuje odvaha, 

přátelství, věrnost, dobrota, skromnost, dobré lidské vztahy. Tyto vlastnosti má hlavní 

hrdina, který je zpravidla nižšího sociálního postavení nebo je jinak ve společnosti 

znevýhodněný (selský syn, zahradník, třetí královský syn). Tito hrdinové vítězí svými činy, 

svým jednáním. V kouzelné pohádce hraje hlavní roli láska a příběh končí svatbou (např. 

Šípková Růženka). 

2. Pohádka realistická (novelistická). Tyto pohádky vychází z reality,  ubývá v nich fantastických 

jevů. Jsou to příběhy ze života, ale využívají čarodějných a nadpřirozených sil. Vítězí však 

zejména důvtip. Bystrou úvahou a důvtipem vítězí otrhaný žebrák (nebo vysloužilý voják, 

chalupník, cikán) nad lakomým sedlákem, krutým drábem. Důležitou roli hraje sociální 

spravedlnost. (Např. Chytrá horákyně.) 

3. Pohádka o zvířatech. Zvířata mají lidské vlastnosti. (Např. Jak šlo šídlo se zvířaty do světa.) 

4. Pohádka legendární. Zachycují náboženské náměty, vyprávějí o biblických postavách, ale o 

věrohodnosti příběhů lze pochybovat. (Např. Putování Krista Pána se svatým Petrem.) 

5. Pohádky žertovné. Někdy se jim říká „lhářské“. Využívají nadsázku. Uvádíme až na závěr, 

protože jich není mnoho. (Např. Byl jeden král,  

  ten měl na peci vál 

  a na vále kocoura – 

  poslouchejte, bude dlouhá! A vyprávěč se odmlčel.) 

Jaké jsou další znaky pohádky?  

1. Místo a čas jsou neurčité a uvádějí se ustálenými výrazy (před dávnými časy, za sedmero 

horami apod.) 

2. Také závěr má  ustálená rčení (..a jestli nezemřeli, žijí tam dosud šťastně., ...a na tom konci 

byl zvonec a pohádky je konec..) 



3. Pohádka má vždy dobrý konec. (Chudý synek získá nevěstu, lakomý kupec byl potrestán…). 

4. Pohádka pracuje s určitými čísly: 3 a násobky (tři bratři, tři úkoly, tři životy…, za devatero 

horami). Někdy je důležité číslo 7 (sedmero havranů). 

5. Pro pohádku byla vždy důležitá interpretace, tedy ten, kdo děj vyprávěl a tím i předával dál. 

Záleželo na tom, jakou měl paměť a jak uměl vyprávět. Někdo uměl dobře volit slova, a tím 

udržovat posluchače v napětí. Jiný doplňoval vyprávění gestikulací, měnil hlas, jako by byl 

součástí příběhu. K dobrým vyprávěčům patřili lidé, kteří již měli životní zkušenost a dovedli 

příběh doplňovat. Dobří vyprávěči byli proto zváni na besedy, na přástky, prostě všude tam, 

kde se vyprávělo. 

6. Česká pohádka, tedy ta naše, má některé zvláštnosti, jak upozornil Oldřich Sirovátka: 

„Vytvořila si vlastní způsob vyprávění. Vznešený pohádkový svět je neustále konfrontován 

s plebejským – věcným postojem vesničana nebo městského řemeslníčka.  

Kouzla a zázraky nepůsobí vždycky nadpřirozeně a tajuplně, ale častokrát jen jako 

překvapující efekt nebo groteskní prvek.  

Prostředí a jednotlivé postavy…podává jako výseky vlastního známého života a prostředí…  

…Hrdinové… působí jako obyčejní lidé, kteří si vědí se vším rady.“(Pozn.Podtrhla A.Sch.) 

  

 

II. Co zajímavého proběhlo 

 

V Lažánkách se 4. prosince objevili čerti, kteří pro děti ve škole zanechali vzkaz s úkoly.   

 

Děti si tak díky úkolům procvičily netradičním způsobem český jazyk, matematiku, angličtinu, 

prvouku, přírodovědu, vlastivědu, výtvarnou výchovu a také si zvládly protáhnout celé tělo.  

 

I přes koronavirová omezení se tradiční Mikulášské vyučování vydařilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z Mělníku přišly fotografie, jak probíhaly Vánoce v době koronarivu. Ve 3. A si žáci povídali o 

tom, jaké tradice se dodržovaly v 19. století. Některé z nich si poté společně vyzkoušeli: 

pustili si lodičky ze skořápek, vyráběli svícínky z ovoce a zkoušeli také rozkrojit jablíčko. 

Jediné, co tento rok museli vynechat, bylo zpívání koled. Ani to jim ale krásnou vánoční 

náladu nezkazilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Pro učitele 

III. Čím se můžete inspirovat 

Pohádková píseň  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Zdroj: Český rok – léto, str.130 

 

Píseň v podání Dětského souboru Jarošáček: 

https://www.youtube.com/watch?v=aHK_zVPJG6Q 

 

Pracovní listy 

V příloze Zpravodaje naleznete pracovní listy věnované pohádkám. Dva ze souborů pracují 

s pohádkou a pohádkovým motivem napříč školními předměty. Třetí soubor je určem do literární 

výchovy a je zaměřen na znaky pohádek. 

 

 

IV. K úvaze 

Pokud chcete, aby vaše děti byly inteligentní,  
čtěte jim pohádky. 
Pokud chcete, aby byly ještě inteligentnější, 
čtěte jim více pohádek. 

 

Albert Einstein (1879 – 1955) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aHK_zVPJG6Q


mladší děti 

Pracovní list „Tady jsme doma“ – POHÁDKY 

 

 

 Řekni názvy pohádek podle pohádkových postav.  

 Vybarvi ten, na kterém je nejvíc postav. 

 Do zeleného kroužku dej ten obrázek, kde není žádné zvíře. 

 

 

 Utvoř dvojice pohádkových postav. Spoj slova, co k sobě patří. 



 

BUDULÍNEK   MANKA 

KARKULKA   TRPASLÍCI 

SNĚHURKA   VOCHOMŮRKA  

KŘEMÍLEK   LIŠKA 

RUMCAJS    PRINCEZNA 

HONZA     VLK 

 

 

 Co má Karkulka v košíčku? 

 

Povídám, povídám pohádku, 



že pes přeskočil hromádku. 
 

Povídám, povídám druhou, 

že voda teče struhou. 
 

Povídám, povídám třetí, 

že na peci spaly děti. 

 

 Najdi v textu písmeno P, p a červeně zakroužkuj 

 Najdi v textu A, a a žlutě zakroužkuj 

 Najdi v textu Í, í a zeleně zakroužkuj 

 

Na kolika řádcích je pohádka napsaná? ……………………….. 

O kolika pohádkách vypravěč mluví? …………………………… 

Namaluj obrázek k této pohádce. 

 



 Pomoz drakovi zpevnit jeho hrad. Obtáhni přerušované čáry 

v obrázku. 



 Najde princezna cestu do zámku? 



 Vymaluj královský zámek podle zadání 

 

 



 Výtvarný úkol 

Přečtěte si pohádku „Hrnečku, vař!“ a zkuste si představit, jak takový 

pohádkový hrneček vypadá. Jaké bude mít barvy? Jakou kaši umí uvařit?  

Vezměte si bílý papír a na něj namalujte hrneček. Pak jej vystřihněte a ozdobte 

podle své fantazie. 

 

 

 

 

 

  



starší děti 

Pracovní list „Tady jsme doma“ – POHÁDKY 

V následujících slovech se popletla písmenka. Dokážeš vyluštit 

pohádkové postavy? 

 

AZNRICENP _________________ 

RKAD  _________________ 

LAÍV   _________________ 

RLÁK   _________________ 

REČT   _________________ 

ŽBAEBIJA  _________________       

 

Doplň názvy pohádek: 

 

O perníkové     ________________ 

Čert a    _____________________ 

_____________    v botách 

_____________    Bajaja 

Sůl nad    __________________ 

Sedmero    _________________ 

________________    na hrášku 

Pyšná    ____________________ 



Vypočítej a vybarvi podle zadání. 
Kolik je v obrázku trojúhelníků ………..………….. a kolik obdélníků 
………..……………. (spočítej a dopiš). 
 
 

 



Do pohádek se přimíchaly postavy, které tam nepatří. Najdi je a 
vybarvi.  
Dopiš na volný řádek název pohádky. 
 
 

Jeníček Otesánek tatínek Mařenka ježibaba královna macecha 

 
…………………………………………………………………………. 
 

Maruška král trpaslíci Princezna babička rybář čarodějnice 

 
…………………………………………………………….…………… 
 

vlk královna myslivec Karkulka babička drak maminka 

 
……………………………………………………………………………… 
 

 

 

Vylušti jméno spisovatelky, která je autorkou mnoha pohádek 
 

BAOBŽCEČNDA  NĎĚEMFCGOHVCHÁ 
 

_______________ _____________________ 
 

 

 

 

 



Vylušti pohádkovou křížovku: 

 

Svisle:  

1. Bob a …………. 

4. Jeníček a …………… 

5. Pat a ……………… 

6. ………..…… a Vochomůrka 

 

Vodorovně:  

2. Bolek a …… 

3. Maková panenka a motýl ……… 

7. Gargamel a kocour ………… 

8. Tom a ……. 

9. Sněhurka a …………  

10. Pejsek a ………… 

 

       

 

 

 

 

 

 



Seřaď pohádku podle její osnovy (vpisuj čísla jejich pořadí)  

 

Zlá sudička jí předpověděla, že se v 17 letech píchne o trn a navždy usne. _______  

Králi a královně se narodila dcerka Růženka. __________  

Jednoho dne projížděl spícím královstvím odvážný princ. __________  

Celé království usnulo s ní a zámek obrostl růžovými keři. __________  

Hodná sudička chtěla sudbu zmírnit a předpověděla, že bude vysvobozena. ________  

Král nechal zničit všechny růže, a navíc hlídat každý Růženčin krok. __________  

Hustým křovím se prosekal ke spící Růžence. __________  

K sedmnáctým narozeninám dostala Růženka od zlé sudičky růži. __________  

Nikdy takovou květinu neviděla, chtěla si přivonět. __________  

Píchla se o trn a usnula. __________  

Polibkem probudil ji i celé království. __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kde se vzaly pohádky 

 

Tak to byla jedna myš. Běhala do velkých domů, běhala do chudých 

chýší. Všude nastavovala kulatá ouška a vyslechla mnoho příběhů. Z těch 

příběhů začala spřádat klubíčka. Červená, modrá, zelená i žlutá. 

          Jednoho dne klubíčka ožila. Proměnila se v malé barevné myšky. 

Každá myška byla jedna pohádka. Matka myš byla ráda, že může každý 

večer poslouchat nějaké vyprávění – a proto nepouštěla myšky ven ze své 

chýše. 

          Jednou se však zastavil u chýšky veliký beran. „Co to uvnitř šustí?“ 

podivil se. Opřel se mohutnými rohy do dvířek a vyvrátil je. Poděšené 

myšky se rozutekly do celého světa.        

A tak se pohádky dostaly až k nám. 

 

 

Vypiš z textu 5 podstatných jmen, 5 přídavných jmen a 5 sloves 

 

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

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

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

 

U vypsaných podstatných jmen urči rod a číslo 

 

 



Já a pohádky 

 

Jaká je tvoje nejmilejší pohádka? _____________________________ 

 

Co máš na pohádkách nejraději? _____________________________ 

 

Které kouzlo z pohádek bys využil/a, proč? 

________________________________________________________ 

 

Který kouzelný předmět bys chtěl/a mít a proč? 

________________________________________________________ 

 

Kterou pohádkovou postavu bys rád/a byl/a? __________________ 

 

Nakresli svoji oblíbenou pohádkovou postavičku 

 

 

 

 

 

 

 



Spoj všechna čísla a odhal pohádkovou postavu 

 



Vytvoř si loutku do vlastní pohádky 

 



Lidová pohádka 

 

 Jedním ze znaků lidové pohádky jsou magická čísla. Dopiš k číslům, v jaké spojitosti je 

najdeš v pohádkách. 

3 –  

 

7 –  

 

12 –  

 

 V pohádkách nalezneme „černobílé“ postavy – to znamená, že je postava buď hodná 

nebo zlá. Vyber si jednu kladnou a jednu zápornou pohádkovou postavu a popiš její 

vlastnosti: 

 

 

 

 

 

 

 Představ si, že máš kouzelnou moc (jako některé postavy v pohádce), jak tuto 

schopnost využiješ? 

 

 

 

 

 Autory lidových pohádek neznáme. Známe však jejich sběratele. Napiš jména 

spisovatelů, kteří se sběratelství pohádek věnovali.  

 



 

 

 

 

 Přečti si ukázku a splň úkoly: 

Rozum a Štěstí - Karel Jaromír Erben  

Jednou potkalo se Štěstí s Rozumem na nějaké lávce. „Vyhni se mi!" řeklo Štěstí. 
Rozum byl tehdáž ještě nezkušený, nevěděl, kdo komu se má vyhýbat; i řekl: „Proč bych já 
se ti vyhýbal? Nejsi ty lepší než já.“ 

„Lepší je ten,“ odpovědělo Štěstí, „kdo více dokáže. Vidíš-li tam toho selského synka, 
co v poli oře? Vejdi do něho; a pochodí-li s tebou lépe nežli se mnou, budu se ti pokaždé 
slušně z cesty vyhýbat kdy a kdekoli se potkáme.“ 

Rozum k tomu svolil a vešel hned oráčovi do hlavy. Jakmile oráč ucítil, že má v hlavě 
rozum, začal rozumovat: „Což musím já do smrti za pluhem chodit? Vždyť mohu taky jinde a 
snáze štěstí svého dojit!“ Nechal orání, složil pluh a jel domů. „Tatíku,“ povídá, „nelíbí se mi 
to sedlačení; budu se raděj učit zahradníkem.“ 

Tatík řekl: „Což jsi se, Vaňku, pominul s rozumem?“, ale pak se rozmyslil a povídá: „Nu 
když chceš, uč se spánembohem, dostane tu chalupu po mně tvůj bratr." 

Vaněk přišel o chalupu; ale nedbal na to nic, šel a dal se ke královskému zahradníkovi 
do učení. Nemnoho mu zahradník ukazoval, za to tím více chápal Vaněk. Brzy potom ani 
zahradníka neposlouchal, jak má co dělat a dělal všecko po svém. Nejprve zahradník se 
mrzel, ale pak, vida, že se tak všecko lépe daří, byl spokojen. „Vidím, že máš více rozumu 
nežli já," řekl, a nechal pak už Vaňka zahradničit, jak sám chtěl. V nedlouhém čase zvelebil 
Vaněk zahradu tak, že král veliké z ní měl potěšení a často se v ní s paní královou a se svou 
jedinou dcerou procházel. 

Ta královská dcera byla panna velmi krásná, ale od dvanáctého svého roku přestala 
mluvit nikdo ani slova od ní neslyšel. Král velice se proto rmoutil a dal rozhlásit: kdo 
způsobí, aby zas mluvila, že bude jejím manželem. I hlásilo se mnoho mladých králů, knížat 
a jiných velkých pánů, jeden po druhém; ale jak přišli, tak zas odešli: žádnému se nepodařilo 
způsobit, aby promluvila. "A proč bych já taky svoje štěstí nezkusil?" pomyslil si Vaněk. 
„Kdoví, nepodaří-li se mi ji k tomu přivést, aby odpověděla, když se budu ptát?“ 

 

………… 

 

 Zkus být na chvíli lidovým vypravěčem. Napiš, jak by mohl Vaněk princeznu rozmluvit: 

 



 V závěru pohádek se obvykle ukrývá ponaučení. Pracuj s textem a vylušti ponaučení 

v tajence: 

 

1. Štěstí s Rozumem se dohadovali, kdo z nich je …. 

2. Princezna od dvanáctého roku …. 

3. Jak se jmenoval chlapec, do kterého vstoupil Rozum? 

4. Co dostane Vaňkův bratr namísto Vaňka?  

5. Co dělal Vaněk, když ho pozorovalo Štěstí s Rozumem? 

6. Kdo princeznu uzdraví, stane se jejím …… 

7. Vaněk na zámku pracoval jako….. 

8. Kdo se potkal se Štěstím na lávce? 

     M       

            

            

            

            

            

            

     V       

            

            

 

Ponaučení: ………………………………………………………………………………………………………….. 

 No a na konec přeci nesmí chybět:  

Zazvonil ……………………………… a pohádky je ……………………………………….. . 
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