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 VY_32_INOVACE_01 

Alíkovo dobrodružství 
 

Pes Alík se probudil ve svém psím košíku a zazíval. „Tohle je p íliš lehký 
a oby ejný život,“ povzdechl si. „Abych už dál netloustl, pot ebuji n jaké 
dobrodružství.“ Proto se tedy vydal na zahradu a za muchal. 

„Myslím, že projdu brankou ven ze zahrady,“ ekl si Alík. „A p jdu za 
první v cí, kterou venku uvidím. To by mohlo být docela dobrodružné.“ 

První, co Alík uvid l, byl podivný hn dý ptá ek. Alík se za ním rozb hl. 
Kamkoli let l ptá ek, tam ho Alík následoval: trávou, kv tinami, hustší trávou, 
zase kv tinami a dokonce ješt  hustší trávou. 

Za hodinu m l Alík toho b hání už dost. P edstavte si však, jak byl 
ekvapený, když se oto il a uvid l, že je jen kousí ek od své zahrady. Hn dý 

ptá ek zakroužil nad Alíkem. 
„Jsem rád, že nejsem daleko od domova,“ podíval se Alík š astn  na 

ptá ka, „protože jsem po tomhle dobrodružství dostal velký hlad.“ 

 

 

ti si lánek o Alíkovi a odpov z na tyto otázky: 

1. Pro  Alík hledal dobrodružství? 
 
2. Co uvid l Alík jako první a za kým se rozb hl? 

 
3. Kudy Alík b hal? 

 
4. Jak Alíkovo dobrodružství nakonec dopadlo? 
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VY_32_INOVACE_02 

astný klaun                                                       
 

Klaun Dodo pracoval v malém venkovském cirkusu. Každý ve er d lal 
legraci a lidi se smáli. B hem dne chodil Dodo asto na procházku do lesa. 

Zví átka pokaždé poznala, že je Dodo v lese, protože si pískal do kroku 
jednu zvláš  p knou melodii. 

Dodo procházky lesem miloval. Znal jména všech pták , strom  a kv tin. 
V kapse nosil k rku chleba a o íšky, kterými krmil lesní zví átka a ptáky… 

íšky rozdal veverkám a myškám, ptá m nasypal drobky. Klaun Dodo 
zví átka a ptá ky z lesa sice nerozesmíval jako lidi v cirkusu, ale pokaždé jim 
ud lal velkou radost. 
 
 

 

 
 
 
 
 

ti si lánek o klaunovi Dodovi a odpov z na tyto otázky: 

1. Kam chodil rád klaun Dodo? 
 

2. Podle eho poznala zví átka, že je klaun v lese? 
 

3. Pro  m la zví átka Doda tak ráda? 
 

4. Byli jste n kdy v cirkuse, a co se vám tam nejvíc líbilo? 
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VY_32_INOVACE_03 

Sestra Bára 
 

Leze mi do pokoje, 
tahá všechno,  
co je moje, 
když si jdu hrát s holkama, 

há všude za náma, 
do knížek mi márá 
moje sestra Bára. 
Rozsypala pomeran e, 
když jsme jeli k tet  An e, 
po ád svlíká mrka ku,  
spolkla moji žvejka ku, 
s ob dem se párá, 

 
 
Na m  se prvn  smála, 
se mnou si povídala, 
neb žela k mám  pla ky, 
když mi spadla z prolejza ky. 
Co na tom, že je malá, 
já jsem ráda, 
že je tady: 
Já bych Báru neprodala 
ani za vlak okolády! 

moje sestra Bára. 
 
 

 
 
 

ti si básni ku o sest e Bá e a odpov z na tyto otázky: 

1. Co všechno provedla Bára? 
 

2. Máš i ty sourozence nebo malé kamarády? 
 

3. Jaké lumpárny ti provedli? 
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VY_32_INOVACE_04 

Klokaní pohádka o bázlivé Pusince 
 

Klokaní holka Pusinka byla malá jako rukavice, ale starostí s ní bylo víc 
než dost. Ani chvíli necht la být sama, po ád se n eho bála a f ukala: 

„Mami, ten motýl m  chce kousnout do ucha. Bu  u m ! Co kdyby na m  
spadl z nebe mrak?“ 

Klokanice byla moudrá máma a v la, že dokud je klokaní holka malá 
jako rukavice, trošku se bát m že. Ale nemohla p ece celý as sed t u své 
Pusinky a ekat, až jí vyroste? Vzala ji tedy k sob , do kapsy na b íško, a všude 
ji nosila s sebou: z kopce na kopec, na louku i k ece. 

Když to ostatní malí klokani uvid li, cht li se nosit také tak. A mámy 
klokanice jim to p ání vyplnily… 

Ale kdo je v tší než mámina kapsa, ten už se bát nemá. 
Leda by byl všem pro legraci strašpytel! 
 

 

 
 

 
ti si Klokaní pohádku a odpov z na tyto otázky: 

1. Jak se jmenovala klokaní hol ka? 
 

2. eho se bála? 
 

3. Kam ji maminka schovala? 
 

4. Byli jste v ZOO a vid li klokany? 
 

5. Které zví e se vám p i návšt  ZOO nejvíce líbilo? 
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Hádanky 
 

Leze, leze po železe, 
 nedá pokoj, až tam vleze.                 
 
 
 Zelená jsem, tráva nejsem, 
 ervená jsem, krev nejsem, 
 tvrdá jsem, kost nejsem, 

 sladká jsem, med nejsem, 
 vlasatá jsem, panna nejsem. 
 
 
Sedí panna na hrádkách, 
v devatero kabátkách,  
a t m, kdo ji svle ou, 
slzy z o í te ou. 
 
  
 Znám kouzelný dome ek, 
 tiky, tiky, tik, 
 na st eše má zvone ek, 
 cililinky crrrr… 
 
 
 
Bílé to vyhodíš 
a když to spadne,  
je to žluté. 
 
 Kuka ky vedle sebe sedí, 
 jedna druhou nevidí. 
 
 
 
 

ti si hádanky a ekni co to je. 
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VY_32_INOVACE_06 

i cyklisti 
 

Králík Ušák m l kamaráda myšáka Fouska. Ušák m l malé kolo a Fousek 
ješt  menší t íkolku. 

Jednou se jeli na svých vozidlech projet po okolí. A když tak šlapali do 
pedál  a cesta ubíhala, zahlédli p ed sebou medv da Chlupá e. Medv d jel na 
velkém kole. Když si Chlupá  všiml králíka Ušáka a myšáka Fouska, zastavil a 
po kal na n , až ho dojedou. 

„Co kdybychom jeli všichni spole ?“ navrhl Chlupá . Ušák s Fouskem 
souhlasili. Medv d vyrazil první, za ním jel králík a nakonec myšák. 

„Chlupá i!“ vypískl myšák Fousek, „ty bys m l p ed odbo ením dávat 
rukou znamení, protože moje signály nikdo neuvidí!“ 

 

 

 

 

 

ti si lánek a odpov z na otázky: 

1. Na em jel králík Ušák? 
 

2. Na em jel myšák Fousek? 
 

3. Koho potkali? 
 

4. Pro  ukazujeme p i jízd  na kole rukou zm nu sm ru jízdy? 
 

5. Jezdíš na kole po silnici a dodržuješ pravidla silni ního provozu? 
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Jak to má být správn ? 
 

Hana snídá ve van .  Zákusek jí Evu. 

Ko ka sedí na st .    Ko ka hladí Janu. 

Obraz visí na okn .    Pes Alík vede tátu. 

Jakub se koupe v jídeln .    Kv tina zalévá maminku. 

Slunce svítí v potoce.    íví seká tátu. 

Ryba žije na souši.     Košile šije mámu. 

V lét  padá sníh.     Pacient lé í doktora. 

Kráva má k ídla.     Komín vymetá kominíka. 

Pes m ouká.     Kost si hraje se psem. 

Ko ka má št ata.     Žáci u í u itelku. 

 

 

 

 

Popletené v ty ekni správn .  
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Pta í budka 
 

Malý Jožka chodil roznášet noviny, aby si vyd lal n jakou korunu. 
S novinami chodil za každého po así. N kdy svítilo sluní ko a to se Jožkovi 
samoz ejm  líbilo. Jindy foukal vítr anebo dokonce sn žilo, ale Jožka byl 
otužilý kluk a na špatné po así nedbal. 

Každý týden dal Jožka n jaké peníze z toho, co vyd l, své mamince. Další 
peníze šet il na dárek k narozeninám pro svoji sestru.  

Jožkova sestra se jmenovala Lenka. Velmi ráda se dívala na ptá ky na 
zahrad . Pozorovala je z domu oknem. Ze všech ptá  se jí nejvíc líbil jeden 
malý modrý ptá ek. 

Když p išel den Len iných narozenin, Jožka jí koupil p knou d ev nou 
pta í budku. Lenka m la z takové dárku velikou radost. 

Brzy po Len iných narozeninách p ilétl ten modrý ptá ek na zahradu a 
v budce se zabydlel a to byl zase dárek k narozeninám pro celou rodinu, která se 
z n j radovala po celý rok. 

 

 
 

ti si lánek a odpov z na otázky: 

1. Kam chodil malý Jožka? 
 

2. Co d lal s vyd lanými pen zi? 
 

3. Jak se jmenovala jeho sestra? 
 

4. Co ráda d lala? 
 

5. Jaký dárek koupil Jožka jeho sest e k narozeninám? 
 

6. Kdo se ješt  radoval z Len ina dárku? 
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Pale ek a jeho kamarádi 
 

„Mámo, usmaž kobližky!“ 
 
„Až mi dojdeš na šišky,  
nemám už ím topit, synku,  

lej n co pro maminku!“ 
 
V lese bum, bum, bum,  
šiška jako d m,       
za ní druhá, po ní t etí  
z vysokého smrku letí. 
 
Pale ek je dávno v lese,   
sám však šišku neunese.  
 
Jde okolo školá ek 
jménem Ukazová ek.  
Okoukne ji, pak se sehne,  
ale šikou ani nehne. 
 
Zavoláme Prost ední ka: 
„Prost ední ku, pomoz nám!“ 
Chlape kovi zrudla lí ka: 

 
 
 
Zavoláme Prstení ka: 
„Prstení ku, tak co ty?“ 
Chlape kovi zrudla lí ka: 
„Šiška d lá drahoty.“ 
 
Zavoláme na Malí ka:  
„Poj , Malí ku, pomoz nám!“ 
 
Malí ek je chytrá hlava, 
kamarád m rady dává: 
„Ty jdi sem a ty jdi tam, 
ekejte, až zavolám! 

 
Tak te ! Hej rup! Už ji nesem…“ 
Vracejí se dom  lesem, 
máma jim dá za šišku 
cukrovanou kobližku. 
 
 

„Nadarmo se namáhám!“ 
 

 

ti si básni ku a odpov z na otázky: 

1. Ukaž na své ruce palec, ukazová ek, prstení ek, prost ední ek a malí ek. 
2. Který z t chto prst  byl v básni ce nejchyt ejší? 

 
3. Jakou odm nu dostali všichni od maminky za šišku? 
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Honzík v papírový drak 
 

Honzík šel poušt t draka, jenže toho dne st ží zafoukal vánek, natož pak 
po ádný vítr, který by vynesl draka do mrak . Honzík se snažil b žet, jak um l 
nejrychleji, ale draka m l stále na patách. 

Honzík se už chystal s drakem dom , když k n mu p išel kamarád Pé a. „Mám 
nápad,“ ekl Pé a. „P ivezu t íkolku. Ty si stoupneš dozadu za m , budeš držet 
draka a já budu po ádn  šlapat. Takhle bychom mohli draka dostat do vzduchu.“ 

Když se Pé a vrátil na t íkolce, Honzík si stoupl za Pé u a pevn  držel provaz od 
draka. Pé a za al šlapat do pedál , co mu síly sta ily. Brzy jeli z kopce. Míjeli 
lesík, hol ku skákající p es švihadlo, kluka s obru í i dva malé psíky. Pé a 
s Honzíkem byli rychlí jako vítr. 

„Letí! Drak kone  letí!“ volal Honzík. „Kdybychom jeli ješt  o trochu 
rychleji, t íkolka by možná taky vzlétla!“ smál se Pé a. 

 

 

 

 

ti si lánek a odpov z na otázky: 

1. Kdo šel poušt t draka? 
 

2. Jak se jmenoval jeho kamarád? 
 

3. Co vymyslel Pé a? 
 

4. Let l drak? 
 

5. Pouštíte taky draky? 
 

6. V kterém ro ním období se nejvíce pouští draci? 
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Liška a vrány 
 

Hladová liška stála na kraji lesa. 
Nad lesem létaly t i vrány. 
Lišce se sbíhaly sliny. 
To by byla chutná ve e! 
 

Liška si lehla u lesa na zem. 
Ležela jako zabitá. 
Vrány lišku zpozorovaly.             
Byly také velmi hladové. 
Myslily, že lišku zabil hajný. 
Pomalu se k lišce blížily. 
 
Vrány už byly skoro u lišky. 
Liška se po ád nehýbala. 
Jedna vrána si sedla až k lišce.  
Liška rychle sko ila a vránu chytla. 

 

ti si lánek a odpov z na otázky: 
 

1. Kdo byl chyt ejší, liška nebo vrány? 
 

2. Pro  se íká, že je n kdo vychytralý jako liška? 
 

 

Zazpívej si písni ku: 

ží liška k Táboru, 
nese pytel zázvoru. 
 
Ježek za ní pospíchá, 
že jí pytel rozpíchá. 
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Kohoutek a slepi ka 
 

Kohoutek a slepi ka šli do lesa. 
ekli si: 

„Co najdeme, o to se rozd líme napolovic.“ 
Slepi ka našla zrní ko a s kohoutkem se rozd lila. Potom kohoutek našel o íšek. 
Dal si ho celý do zobá ku, aby to slepi ka nevid la. 

íšek mu z stal v krku. 
Kohoutek se za al dusit a padl na zem. 
„Te  honem pro vodu, a  se nezadusí,“ volala slepi ka. Utíkala rychle ke 
studánce pro vodu a dala kohoutkovi pít. 
Kohoutek se napil, vysko il a zakokrhal: 
„Ky-ky-ry-ký! D kuji ti.“ 
Od té doby se d lil se slepi kou o všechno napolovic. 
 
 
 

 
 

 

ti si p íb h a odpov z na otázky: 

1. Kdo byl lakomý? 
 

2. Jak na to doplatil? 
 

3. Co znamená rozd lení na polovic? 
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átelský pavouk 
 

Myška Klára a myšák Karel dostali do teti ky Matyldy badmintonové 
rakety. Byl kv ten, venku svítilo sluní ko, a tak si vyšli hrát ven na palouk. 

Za ali si pinkat jen tak sem a tam. Jenže zanedlouho je to pinkání p estalo 
bavit. „Pot ebujeme sí ,“ ekl Karel, „bez sít  to není ono.“ 

„Ano, pak to bude ta správná hra!“ vypískla myška Klára. 
„Nazdar!“ ekl pavouk Šimon a spoušt l se na vlákn  k myškám z v tve 

mohutného dubu. „Co kdybych vám tu sí  upletl, co vy na to?“ 
„Ano, prosím! Jestli vás to nebude moc obt žovat,“ ekl Karel. 
„Ale kdepak,“ ekl Šimon. „Já asto splétám sít  na badminton.“ A za p t 

minut už m  Šimon sí  hotovou! 
„Mohl bych se dívat, jak hrajete?“ zeptal se potom pavouk Šimon. 
„Ano, samoz ejm !“ ekla Klára. „A jestli chcete, m žete být rozhod í.“ 
 
 
 

 

ti si lánek a odpov z na otázky: 

1. Kdo hrál badminton? 
 

2. Jak se jmenovali? 
 

3. Co jim chyb lo ke h e? 
 

4. S kým se skamarádili a pro ? 
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Kouzelná sloví ka 

 

Maminka p inesla d tem veliký makový kolá . 
Rozd lila ho na t i díly. 
Jeden díl dala Jan , jeden Alen  a jeden Milanovi. 
Jana a Alena pod kovaly. 
Milan vzal kolá  a ne ekl nic. 
Maminka proto zase Milanovi kolá  vzala a ekla: 
„Milane, na n co jsi zapomn l. Nedostaneš zatím nic.“ 

ata si pochutnávala na kolá i. Milan se na n  smutn  díval. 
Marn  p emýšlel, na co zapomn l. Potom mu Alena n co pošeptala. 
Milan volal: „Mami, já už vím, na co jsem zapomn l. Prosím t , dej mi ten 
kolá .“ Maminka mu tedy podala kolá  a Milan hlasit  pod koval. 
 

 

 

 

Nezapomínejte na kouzelná sloví ka! 

 

Která to jsou? 

 

Pro  jsou kouzelná? 
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Lev a myš 

 

Král džungle-mocný lev odpo íval po jídle, když mu p ed nosem prob hla malá 
myška.  
Lev vymrštil tlapu a myšku chytil. Cht l ji rozma kat za to, že rušila jeho klid. 
Myška za ala prosit: „Nezabíjej m , mocný lve, n kdy ti t eba pom žu zase já.“ 
Lva pobavila její , jak by mu malá myška mohla pomoci! Ale myšku p ece 
jen pustil. 
Zanedlouho p išli do džungle lovci a chytili lva do sít . Bezmocný lev se svíjel v 
síti na zemi.  
Zatímco lovci poodešli, potichu p išla malá myška a ekla lvovi: „Neboj se, já ti 
pomohu, jsem ti p ece zavázána.“ 
 Lev si jen smutn  povzdechl, nev il jí. Ale myška už svými ostrými zoubky 
hryzala sí  a rychle se jí poda ilo p ekousat n kolik provaz , až díra byla 
dostate  velká a lev p es ni mohl utéci. 
 
 

 
 
 
Vysv tli ponau ení, které z toho p íb hu vyplývá: 
 
 
 I slabý m že pomoci silnému. 
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Liška a áp 
 

Liška se sp átelila s ápem a rozhodla se, že ho pozve na ve i. P emýšlela, co 
ápovi nabídne. áp liš ino pozvání p ijal a na ve i p išel, ale netušil, co na 
j liška p ichystala. Liška p ed n j postavila ídkou kaši na velikém m lkém 

talí i. V la, že áp jí nebude mít, jak sníst. Ta si nad kaší pochutnávala a talí  
olizovala. Pobízela ápa: Jen jez! Chutná ti?“ A  to zkoušel, jak cht l, z 

lkého talí e se ani nenapil. Aby nevypadal p ed liškou jako hlupák, omluvil 
se jí, že mu není dob e a že ztratil chu  k jídlu. Liška se pousmála a radovala se, 
jak na ápa vyzrála a ápovi odpov la: „To je ale škoda! Taková dobrá kaše, 
snad tedy p íšt ! áp odpov l: Ano jist . Zítra pozvu na ve i já tebe. áp 
odešel nakonec dom  hladový. 

  

Lišku pozvání p ekvapilo a podivila se, že se na ni áp nezlobí za ten podvod, 
který na n j p ichystala. Druhý den ve er šla tedy k ápovi na ve i. Liška se 
samou v ní jen olizovala. áp p ed ní na oplátku postavil velmi dobrou rybí 
polévku ve vysokém a úzkém džbánu. Ale a  d lala, co d lala, nemohla 
ochutnat ani sousto, protože do úzkého hrdla nedostala umák. áp zatím ve i 
sn dl svým dlouhým zobákem. „Ochutnej! Jen ochutnej, liško!“ pobízel ji. 

ápov  lsti porozum la a samou zlostí mohla z k že vylet t. Te  se zase smál 
áp lišce a ekl jí: „Jako ty m  si pohostila svým pokrmem, tak já jsem oplatil 

zase tob ! Jestli se ti to nelíbí, odpus  mi, ale jen jsem ud lal to samé, co ty m . 

 

 

Vysv tli ponau ení:  

 

Ned lej druhému to, co nechceš, aby on d lal tob . 
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O veliké ep  
 

Žili, byli, d d a bába.  

Jednoho dne d d zasadil epu, která mu po ase vyrostla a byla p eveliká. Snažil 
se ji vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nem že. 

ivolal si tedy na pomoc bábu. Bába se chytla d dka, d dek epy, táhnou, 
potahují, vytáhnout nem žou.  

Pozvala babka na pomoc vnu ku. Vnu ka se chytla babky, babka d dka, d dek 
epy, táhnou, potahují, ale vytáhnout nem žou. 

Vnu ka zavolala pejska. Pejsek se chytil vnu ky, vnu ka babky, babka d dka, 
dek epy, táhnou, potahují, ale vytáhnout nem žou. 

Pejsek zavolal na pomoc ko ku. Ko ka se chytla pejska, pejsek vnu ky, vnu ka 
babky, babka d dka, d dek epy, táhnou, potahují, ale vytáhnout nem žou. 

Ko ka zavolala myš. Myš se chytla ko ky, ko ka pejska, pejsek vnu ky, vnu ka 
babky, babka d dka, d dek epy, táhnout, potahují…a epu vytáhli! 

 

 

 

ti si pohádku a vypravuj. 
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Dokon i v tu 
 

Na hlavu si dám                 . 

Kolem zahrady je                 . 

Na nohy si obouvám                   . 

V ece plavou                  . 

Ve dne je na obloze                   . 

V noci je na obloze                . 

Na ja e kvetou                   . 

V lese žijí                            . 

Dopravní prost edky jsou                               . 

V zim  padá                       . 

áp má veliký                       . 

Ko ka loví                  . 

Na hlav  nám rostou                    . 

Koza má malá                    . 

Na poli roste                      . 

V kamnech topíme                      . 

Na Vánoce zdobíme                     . 

Na Velikonoce barvíme                      . 

Slune nice se otá í za                       . 

Po kolejích jezdí                       . 

Po silnicích jezdí                                 . 
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Želva a zajíc 
Zajíc byl rychlý b žec jako všichni z jeho rodu a nejednou se kv li tomu 
posmíval želv .  
A protože zajíc želvu velice provokoval, dali si spolu závod. Zajíc b žel 
zpo átku velice rychle, když se mu želva ztratila z dohledu, usoudil, že má 
náskok a tak se rozhodl, že si odpo ine. Lehl si pod strom a za chvíli usnul. 
Želva zatím rychle postupovala dop edu. Minula zajíce, který tvrd  spal a tak se 
dostala do cíle první.  

Zajíc se vzbudil, až když ostatní zví átka gratulovala želv  k vít zství. 

   

 

 

 

 

Vysv tli ponau ení: 

 

Pokud jsi vytrvalý, dosáhneš cíle i pomalu. 

 

 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-Xchange

w

ww.pdfxchange.c
z Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-Xchange

w
ww.pdfxchange.c

z

http://pdfxchange.phpshop.cz
http://pdfxchange.phpshop.cz


20 
 

VY_32_INOVACE_20 

lov k a synové 
Žil jednou jeden lov k, který m l p t syn .  
Synové se mezi sebou neustále hádali, a proto se lov k rozhodl, že jim ukáže, 
jak jsou vlastn  hloupí. Vzal z hromady p t dlouhých klack  a svázal je do 
otýpky.  
Pak zavolal své syny a rozkázal jim, aby vzali svazek prut  a zlomili ho p es 
koleno. Každý syn to zkoušel, ale žádnému se to nepovedlo.  

lov k tedy vzal otep, rozvázal ji a každému podal jeden klacek, který synové 
snadno zlomili.  

lov k jim tím ukázal, že pokud budou držet spolu a nebudou se hádat, nic je 
nezlomí. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vysv tli ponau ení: 
 
 
V jednot  je síla. 
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