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Ahoj kamarádi,  

už se mi po Vás stýskalo. Čekají nás teď zimní měsíce 

s krátkými dny, kdy brzy přichází tma. Ale zato napadne 

sníh, dorazí mráz a začnou ty pravé zimní radovánky. Když 

budete celí prokřehlí ze sáňkování, lyžování nebo třeba 

bruslení, zahřejete se u nového čísla časopisu. Pokud máte 

rádi krásné české pohádky, nudit Vás určitě nebude. 

Slyšeli jste už někdy o spisovatelích Boženě Němcové 

a Karlu Jaromíru Erbenovi? Vy starší určitě ano a vy mladší 

asi ne, ale krásné pohádky, které tito naši nejznámější 

sběratelé lidových pohádek pro všechny děti, a ne jen pro ně, 

posbírali a sepsali, znáte určitě všichni. Některé jsou 

oblíbené či známé víc, jiné míň.  

Bohužel jsem musel vybrat jen pár z nich. S množstvím 

různých zábavných úkolů si je spolu připomeneme. Jak už 

víte, nové zimní číslo časopisu najdete na pultech oddělení 

pro děti a mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, 

Kylešovice a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, 

může si ho stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz. 

 

 

  

www.kpbo.cz


2 

Božena Němcová 

Tato česká autorka povídek, próz i pohádkových sbírek se 

narodila 4. února roku 1820 ve Vídni. Záhy se rodina 

přestěhovala do Ratibořic na panství vévodkyně Kateřiny 

Zaháňské, kde pro kněžnu rodiče začali pracovat. Tady malá 

Barunka prožila své dětství. Velmi ji ovlivnila babička. Už 

v sedmnácti letech se provdala za úředníka Josefa Němce, 

který byl o mnoho let starší než ona. Nebyl to sňatek z lásky. 

Až narození dětí situaci trochu zlepšilo.  

Zemřela v Praze 21. ledna 1862, dožila se tedy pouhých 41 

let. Rozloučit se s ní přišly tisíce lidí. Nesmazatelně se 

zapsala do povědomí lidí, její dílo, Babička, V zámku 

a v podzámčí, pohádky a další, se stalo naším národním 

klenotem. Měla velký kulturní rozhled, také bojovala 

o ženskou nezávislost. V literárních kruzích našla mnoho 

přátel. 

Svou tvorbu začala jako básnířka. V povídkách i dalších 

dílech se objevuje mnoho hrdinů, kteří pocházejí z prostého 

prostředí. To už se hodně zajímala o lidové tradice. Byla 

výborná vypravěčka se skvělou pamětí, řadu pohádek si 

pamatovala z dětství. Než se dostaly na papír, tak je 

upravila. První sešit pohádek vyšel 1. července 1845.  

Pokud byste náhodou neznali Prince Bajaju, Neohroženého 

Mikeše nebo O zlatém kolovrátku, tak rychle pro knížku 

a pusťte se do čtení.  
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Karel Jaromír Erben 

Narodil se 7. listopadu 1811 v Miletíně. Původně se jeho 

příjmení psalo Erban. Základní školu vystudoval ve svém 

rodném městě. Nastoupil na hradecké gymnázium. Rodiče 

neměli peníze, a proto si přivydělával a doučoval hru 

na klavír. Původně se rozhodoval pro profesní dráhu učitele, 

ale díky své vadě řeči nakonec nastoupil na filozofickou 

fakultu v Praze, po jehož dokončení se stal právníkem. 

Už v této době začínal posílat své básně do časopisu. 

Po dokončení školy byl zaměstnán jako praktikant u soudu 

a kromě toho pomáhal spravovat zanedbaný archív stavovský. 

Byl zvolen členem Královské české společnosti a také členem 

Matice české.  

Sbíral lidovou poezii. Nejvíce se proslavil svou sbírkou 

Kytice.  V této době se nikdo z učených lidí moc nezajímal 

o klasické lidové pohádky. Krásné příběhy předávané 

z generace na generaci. Až teprve někteří nadšenci, a mezi 

ně patří K. J. Erben, začali zaznamenávat tyto příběhy. Sám 

Erben se vypravoval do vesnic mezi lidi, pastýře nebo přátele 

z různých míst naší země.  

Určitě znáte pohádky: Zlatovláska, Tři vlasy děda Vševěda, 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Hrnečku, vař!, Pták Ohnivák 

a liška Ryška, Sněhurka, Otesánek, O třech přadlenách, 

Slepička a kohoutek a spoustu dalších.  

 



   



 

 



5   



6   



7 

Chytrá horákyně 

(seřaďte odstavečky pohádky do správného pořadí) 

Vtipné a hezké děvče se prokurátorovi zalíbilo a zanedlouho 

se ti dva vzali. Jen Manka dostala zákaz plést se do soudů 

svého muže. Dívka souhlasila, když se však dozvěděla 

o prvním nesmyslném rozhodnutí manžela, tak zasáhla. 

Žili dva bratři. Jeden bohatý a druhý chudý. Ten měl dceru 

Manku, která dlouhá léta sloužila u svého lakomého strýce. 

Odměnou jí bylo jen pár grošů. Otec se na bratra rozhněval 

a vydal se k prokurátorovi pro pomoc. Spravedlnosti se ale 

nedočkal. Naopak, místo ní dostali oba bratři tři hádanky. 

Podle jejich odpovědí se prý prokurátor rozhodne. 

Dívka nelenila a zahalila se do tenkého režného žoku. 

Na nohu si oblékla punčochu, na druhou střevíc, a když byly 

tři hodiny ráno, napolo pěšky a napolo na koze přijela 

za prokurátorem.  

Prokurátor se vše dozvěděl a milá Manka musela odejít. Vzít 

si ale mohla, co je jí nejmilejší. Dívka svého muže opila 

a pak i s postelí dopravila do svého rodného domku k otci. 

Ráno byl prokurátor v šoku. Když mu Manka pověděla, že 

nejmilejší je jí on sám, pochopil, že má vedle sebe moudrou 

ženu. Od té doby žili šťastně a dívka soudila všechny pře. 

Nešťastný otec se vrátil domů. Manka mu však dobře 

poradila a díky ní spor vyhráli. Prokurátor byl na chytrou 

dívku zvědavý. Vzkázal, že ho má Manka navštívit. Nemá to 

být ale ani v noci ani ve dne, nemá být ani nahá ani oblečená 

a nemá přijít ani pěšky ani na voze. 
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Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

Byl jednou jeden starý král. Ten měl jediného syna. Povolal si 

ho a předal mu zlatý klíč od staré komůrky ve věži, ať si 

podle obrazů vybere nevěstu. Mladý princ poslechl. Otevřel 

dřevěné dveře. Zde na něho čekalo jedenáct obrazů 

krásných slečen. Ani jedna se mu však nelíbila. Ten dvanáctý 

byl zahalen. Stáhl tedy závoj a zakoukal se do té poslední. 

Otci řekl své rozhodnutí. Král bědoval, ale nakonec syna 

poslal pro svou vyvolenou. Na své dlouhé strastiplné výpravě 

do železného hradu potkal tři kamarády. Dlouhého, který se 

uměl rozšířit do obrovských rozměrů, Širokého, který nosil 

pásku na oči, a když si ji sundal, rozskočila se i skála. 

Bystrozrakého, který se dokázal vytáhnout tak, že byl větší 

než každý strom v lese. Byli mu dobrými pomocníky. Dokázali 

ho vést mezi vysokými skálami, hlubokými řekami i hustými 

lesy. Konečně spatřili železný zámek, kde byla vězněna jeho 

milá zlým starým černokněžníkem. Dostali najíst i napít. 

Princeznu si však mohli odvézt, až splnili úkoly, které jim 

byly zadány. Byla proměněna v žalud na vršku dubu. Tu 

pomohl Bystrozraký. V drahý kámen, uprostřed skal. Tady 

přišel se svou pomocí Široký. V prsten, ukrytý do skořepiny 

v Černém moři. Teď to bylo na Dlouhém.  Splněním tři úkolů, 

praskly tři obruče kolem pasu princezny. Kouzelník se mění 

v krkavce a letí pryč. Krásná dívka poděkuje svému zachránci 

a vrací se spolu všichni do svého království. 

Já to asi trošku popletl. Poznáte, kde? 
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Sedmero krkavců 

Jednoho dne sedm bratrů zlobilo svou matku tak moc, až 

na ně křikla a zvolala, aby se změnili v krkavce. Najednou se 

chlapcům místo rukou objevila křídla. Smutně se na ni 

podívali, vzlétli a byli pryč. Marně matka bědovala, syny už 

nikdy nespatřila. 

Po čase se jí narodila dcera Bohdanka. Spolu s manželem z ní 

měli obrovskou radost. Když dívka povyrostla, objevila 

v truhlici množství různě velkých bílých košil. Matka se 

rozplakala a pověděla Bohdance o kletbě. Že by bratři byli 

navěky ztracení, s tím se dcerka nehodlala smířit. Vydala se 

do světa všechny do jednoho najít.  

(vzpomeňte si, jak se Bohdance podařilo zachránit bratry 

a dočtěte si pak pohádku až do konce) 

Bohdanka hodila právě došité nové košile na sedm krkavců 

a v tom okamžiku se z nich stali zase lidé. Za ta léta se 

změnili ve statné muže a mládence. I nejmladší Jaroslávek 

pěkně vyrostl. Když měla dívka v rukou své vysvobozené 

děťátko, radostí plakala. Také manžel byl šťastný, že 

všechno dobře dopadlo. Jeho zlá sestra skončila na hranici, 

kterou připravovala pro Bohdanku. Služebnictvo se o to 

postaralo. Pak se všichni vydali zpátky k rodičům, kteří 

nevěřili vlastním očím. Tolik radosti ze shledání dlouho nikdo 

nezažil. 
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Zlatovláska 

V jednom dalekém království vařil výborná jídla svému králi 

kuchař Jiřík. Jednoho dne dostal za úkol upéct rybu, která 

však nebyla ledajaká. Kdo ji snědl, dokázal porozumět řeči 

zvířat. Nesměl ochutnat, ale nedalo mu to a tak se stalo, že 

když dával na stůl svou dobrotu, uslyšel hovor dvou vrabců, 

kteří se hádali o zlatý vlas princezny. Král poznal Jiříkovo 

pochybení. Hned chtěl kuchaři setnout hlavu. Rozmyslel si to. 

Poslal ho pro princeznu Zlatovlásku. 

Jiřík se vydal na cestu. Při ní zachránil mladé krkavce před 

hladem, uhasil hořící mraveniště a zlatou rybu, kterou koupil 

od rybářů, pustil zpátky do moře. Zanedlouho přijel ke 

starému králi, který měl za dceru krásnou Zlatovlásku. Slíbil 

mu ji, pokud splní tři těžké úkoly. Kuchtík svěsil hlavu. Už se 

chtěl vrátit s nepořízenou domů, když se objevila zvířátka, 

která zachránil. 

Mravenci posbírali perly, zlatá ryba vylovila zlatý prsten 

z moře, krkavci donesli živou a mrtvou vodu a malá muška mu 

pomohla najít Zlatovlásku mezi 12 jinými pannami.  

Princeznu získal a vzájemně se do sebe zamilovali. Oba však 

věděli, že je zaslíbena jeho králi. Jen těžko se loučili. Král 

nelenil. Nechal kuchaři setnout hlavu. Jeho milá však s sebou 

měla zbytek mrtvé i živé vody a mladíka obživla. Zlý král se 

vztekal a rozkázal, ať mu také setnou hlavu. Pro něho živá 

voda už nezbyla.  
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Čertův švagr 

(Jak se jmenovala Petrova macecha?) 

Petr byl pracovitý mládenec. O maminku přišel, a tak se jeho 

otec znovu oženil. Nová matka ale neměla Petra ráda. Také 

tatínek zanedlouho zemřel, ubývaly mu síly. Místo toho, aby 

se šetřil, mladá žena ho utahala.  

Petr v domě nechtěl zůstat. Vzal si jen truhličku s prstenem 

po matce a vydal se ke kmotřičce. To se maceše nelíbilo. 

Stěžovala si milostpánovi, že jí synek okradl. Petra zatkli 

biřici, a jaká je pravda, nechtěl nikdo slyšet. Vrchnost se 

rozhodla, že se z mládence stane voják, těch bylo, kvůli 

častým válkám, zapotřebí hodně. Petr musel nastoupit 

k vojákům. Brzy ale utekl a hledal práci v dalekých krajích. 

Marně. Nakonec začal sloužit v pekle. U čertů mu bylo líp 

než s lidmi. Sedm let uteklo jako voda, přišel čas vrátit se 

domů. Luciper mu za odměnu předal kouzelný váček s penězi. 

Kdykoli ho prý otevře, vysypou se dukáty. Teď byl Petr 

bohatý, ale vypadal taky jako čert. Zarostlý, černý a špinavý 

budil ve všech lidech, které potkal, děs a hrůzu. 

Zanedlouho se rozkřiklo, že ten divný černý člověk je moc 

bohatý. V tu chvíli začali Petra navštěvovat všichni, kteří 

chtěli peníze. Dokonce se u něj objevil i sám kníže, 

převlečený za chudáka. Petr jej poznal a slíbil mu celý pytel 

dukátů za ruku kterékoli jeho dcery. Protože šlo o blaho 

země, nejmladší Angelína se rozhodla za strašidelného 

mládence provdat. Když ho poprvé spatřila, málem omdlela, 

ale jeho milý hlas ji přesvědčil, že je to hodný člověk. Už se 

ho nebála. Teď už se mohl Petr umýt v kouzelné studánce 

a rázem byl z něho zase šikovný mladík.  Sestry Angelíně 

záviděly. Najednou se u nich objevil čert a odnesl si je sebou 

do pekla. Z Petra se stal čertův švagr. 
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O klukovi, který jedl a jedl 

V jedné malé vesničce blízko lesa bydlel muž se ženou. Byli 

velmi chudí, ale i přesto si moc přáli mít dítě. Jednoho dne 

otec v lese našel pařez a z něj sekerou otesal malé děťátko. 

Žena zavinula dítko do peřinky a začala mu zpívat. 

K překvapení obou se klučík začal hýbat. Otevřel pusu 

a křičel hlady. Žena měla obrovskou radost. Hned připravila 

krupicovou kaši. Jenže to nestačilo. Hlasitě volal stále dál 

a dál. Vypil plný hrnek mléka, snědl pecen chleba, mámu 

i tátu. Ale čím víc jedl, tím měl stále větší hlad. Břicho mu 

ohromující rychlostí narůstalo. 

Když už nic v chalupě na jídlo nenašel, vypravil se ven. Koho 

potkal, toho spolknul. Děvečku s jetelem, sedláka se senem, 

pasáka s prasaty, ovčáka s jehňaty. Znenadání vidí pole, kde 

babička okopává zelí. Polyká jednu hlávku za druhou.  

„Co to děláš?“ křičí na něho stařena. Kluk se zaškaredí, a už 

se chystá sníst i ji! Ta však nelení a motykou mu rozsekne 

obrovské břicho. Z něho se vykutálí a vyskočí …………. 

Kdo? Dozvíte se, když doplníte chybějící slova: 

……….. z hrnce                            ……………….  s jetelem 

Hrnek …………..                            sedláka   se ……………. 

…………. chleba                            ……………….  s prasaty 

Mámu - ……………..                        ovčáka      s ……………. 

 

Ona se i ta pohádka asi jmenuje jinak. Vzpomenete si? 
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O dvanácti měsíčkách 

(doplňte chybějící slova do známé pohádky)  

V malé vesničce žila s Maruškou pod jednou střechou 

macecha a nevlastní sestra Holena. Ty dvě jí neustále honily 

od jedné práce k druhé, ale samy neudělaly vůbec nic. 

Jednoho dne v zimě, když foukal silný studený __________ 

a z nebe se sypal sníh, se rozhodly, že by si rády přivoněly 

k _______. I když bylo jasné, že pod vrstvou sněhu Maruška 

nic nenajde, musela pro ně do lesa. 

Na palouku uviděla u ohně sedět dvanáct postav, dvanáct 

měsíčků. Muži poznali, že dívka je hodná a má dobré ______ 

a tak jí rádi pomohli. Měsíc leden půjčil kouzelnou hůl měsíci 

______ a Maruška mohla natrhat fialky. Poděkovala a rychle 

se vydala k domovu. Macecha s Holenou nevěřily vlastním 

očím. Koukly na sebe a Maruška musela opět do _____, 

tentokrát pro _______. Muži se podivili, co dělá dívka zase 

venku. V takovém počasí jsou přece všichni pěkně v teple. 

Bylo jim líto promrzlé Marušky, a tak jí opět pomohli. 

Tentokrát si ____ vzal do rukou měsíc ______. Zatočil s ní 

a rázem se u dívčiných nohou objevily drobné jahůdky. 

Maruška na nic nečekala, natrhala si plnou dlaň a hodným 

měsíčkům poděkovala. Doma nad nimi ale macecha s Holenou 

jen ohrnuly nos. Zrovna totiž dostaly chuť na červená 

_________. Potřetí se Maruška objevila u měsíčků 

na palouku. Nyní vystoupil měsíc _____ a kouzelná hůl zase 

čarovala. Na stromě dozrála slaďoučká červená jablíčka. 

Maruška se ukláněla, nastotisíckrát __________ dobrým 

mužům a utrhla si pár jablíček. Ale ani s nimi radost doma 

maceše a Holeně neudělala. Samy se vydaly do lesa 

k měsíčkům. Domů se už ale nikdy nevrátily, za své špatné 

chování a skutky byly spravedlivě potrestány.  
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Hrnečku vař 

Byla jedna malá   , kde spolu v malé chaloupce bydlela 

  s dcerou. Aby přežily, měly několik ………, které snášely 

………. Ty chodila ……….. prodávat na trh do města. Spolu pak 

do lesa pro dříví a ………. Jednoho dne se matka rozstonala. 

Dcerka musela na jahody sama. Aby neměla hlad, vzala sebou 

  a hrnec ……. Když měla plný košík jahod, sedla na kraj 

  . Začala jíst. Kde se vzala, tu se vzala starší   . Měla 

hlad, tak poprosila o kousek chleba. Dívka jí ho dala celý a 

k tomu i mléko, které vzala sebou. Za svůj dobrý ……….. 

dostala od neznámé malý barevný hrníček. Ten ale nebyl 

ledajaký, byl totiž kouzelný. Dokázal uvařit ………. Holka 

utíkala domů a vše řekla matce. Spolu to hned vyzkoušely. 

Dobře se najedly. Ulehly ……. Druhý den musela mladá na trh 

s ……….. Stará dostala hlad. Postavila ………………… na stůl a 

nechala si navařit kaši. Zapomněla však, jak se celé to kouzlo 

zastavuje. Tak se stalo, že se ……… hrnula oknem, dveřmi a 

později i ………. Naštěstí v tu chvíli už k domovu přišla dcera, 

která hrneček zastavila. Všichni, kteří se však chtěli dostat 

domů, museli vytáhnout lžičku nebo ……, aby si projedli cestu. 

Místo teček doplňte slova v závorce a budete mít pohádku 

celou. 

(vesnička, matka, lopatu, komínem, vejce, slepic, kaše, 

hrneček, mladá, jahody, vajíčky, chleba, mléka, žena, lesa, 

kaši, spát, skutek) 
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Dortíky pro prince a princezny 

Pohádkové číslo jste už prolistovali a čeká na Vás pohádkové 

pečení. Pokud byste vše nezvládli sami, určitě Vám pomůže 

maminka.  

Budete potřebovat plech na muffiny, košíčky, mísu na těsto 

a mřížku na vychladnutí. 

A ještě suroviny na těsto a náplň. Těsto: 100 g mouky, 100 g 

másla, 100 g cukru krupice, 2 vejce a ½ lžičky kypřicího 

prášku. 

Náplň: 50 g jahod, 225 g moučkového cukru a 100 g másla. 

A jdeme na to: 

- Poproste maminku, ať Vám zapne troubu na 180°C. 

- Na plech naskládejte muffinové košíčky. 

- Suroviny na těsto: cukr, mouku, kypřicí prášek nasypte 

do mísy. Přidejte máslo, vejce a vše vyšlehejte do 

hladkého těsta. 

- Vezměte lžíci a připravené těsto nalijte do košíčku.  

- V předehřáté troubě pečte 15-18 minut. Těsto musí 

pořádně vyběhnout a zezlátnout. Vyndejte a dejte 

vychladit na připravenou mřížku. 

- Začněte vyrábět náplň. Dohladka vyšlehejte máslo 

s polovinou moučkového cukru. Přidejte pomačkané 

jahody a zbytek cukru. Vše znovu vyšlehejte. 

- Každému dortíku odkrojte vršek, vydlabejte a naplňte. 

Knihomílek přeje dobrou chuť!!! 
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