Ahoj holky a kluci,
v minulém čísle jste se přenesli do světa českých pohádek.
V tomto novém jarním bych Vám rád ukázal, že svůj půvab
mají i pohádky z jiných zemí. Bylo velmi těžké vybrat mezi
tolika světovými sběrateli a autory pohádek, ale myslím si, že
má volba byla správná. Hans Christian Andersen a bratři
Grimmové patří bezesporu mezi ty nejproslulejší.
Na dalších stránkách se tak spolu přesuneme do cizích
končin za známými i neznámými hrdiny a prožijeme s nimi
mnohá dobrodružství. Sami uvidíte, že tyto pohádky se od
těch našich, českých, v mnohém liší. Kouzlo ale zůstává.
Mnoho humorných úkolů čeká na Vaše vyřešení.
Pohádkové čtení najdete na pultech oddělení pro dětia
mládež, dětském oddělení poboček Kateřinky, Kylešovice
a Olomoucká. Na koho tištěné číslo nezbude, může si ho
stáhnout na stránkách naší knihovny www.kpbo.cz.
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Hans Christian Andersen
V dánském městě Odense se 2. dubna roku 1805 narodil
chudým rodičům jeden z budoucích nejslavnějších světových
pohádkářů, Hans Christian Andersen.
Už jako malý měl velkou představivost. Tu využil třeba při
vymýšlení textů pro své postavičky v loutkovém divadle,
které si sám postavil. Literatura byla jeho vášní.
Ve 14 letech utekl do Kodaně a chtěl se tam živit jako
loutkoherec, pak i zpěvák. Vůbec se mu nedařilo. Protloukal
se tedy, jak se dalo. Pomohlo mu seznámení s ředitelem
divadla, který ho poslal studovat a zajistil mu i stipendium.
Na dobu strávenou ve škole ale nikdy nevzpomínal v dobrém.
I po studiích ho museli finančně podporovat různí mecenáši.
První díla, divadelní hry či básně neohromily tak, jak si
představoval. Naopak nečekaný úspěch měly pohádky.
Nejprve v zahraničí a až pak byly přijaty v rodném Dánsku.
Náměty do nich čerpal z pověstí, lidových pohádek a hlavně
z vlastní fantazie.
Pohádky jsou plné smutku, melancholie, ale i touhy po štěstí.
Poutavé, kouzelné příběhy, nad kterými se zamyslíte.
Obsahují totiž životní moudrost, skrytou krásu i lásku
k člověku. Někdy jakoby vystupovaly z reálného života, bez
jakýchkoliv příkras. Většina z celkových 156 pohádek nemá
šťastný konec. Možná právě proto, že se tyto příběhy tak
odlišují

od

ostatních,

k nesmrtelným

patří

autorům.

Hans

Cínový

Christian

Andersen

vojáček,

Pastýřka

a kominíček či Malá mořská víla už na Vás čekají.
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Kdo by neznal Sněhurku, Jeníčka a Mařenku nebo Šípkovou
Růženku. Právě tyto pohádky a mnoho dalších bratři
Grimmové poprvé sepsali a dodnes si je čtou děti po celém
světě.
Starší bratr Jacob Grimm se narodil 4. 1. 1785 v německém
městě Hanau. Vystudoval práva, stal se knihovníkem, později
univerzitním profesorem a členem akademie věd. Založil
vědeckou germanistiku.
Mladší bratr Wilhelm Grimm se narodil v Hanau o rok později
24. 2. 1786. Stejně jako bratr vystudoval práva. Pracoval
jako soukromý vědec, knihovník a univerzitní profesor. Od
roku 1841 byl členem Akademie věd v Berlíně.
Od roku 1807 začali sbírat pohádky. Tvořili skvělý pracovní
tým. Základem bylo ústní vyprávění příběhů asi 40 lidí z okolí
Kasselu

a

Westfálka.

Byly

vydány

ve

dvou

svazcích

v celkovém počtu 239. U nás je známe pod názvem Německé
pohádky bratří Grimmů.
Příběhy jsou zaznamenány v originální podobě, tak jak byly
sesbírány. Později byly konce pohádek trošku pozměněny. Do
časopisu se mi opravdu všechny nevejdou. Vybral jsem čtyři.
První, s názvem Jeníček a Mařenka, budete na sto procent
znát. Ty další pohádky budou možná malé překvapení. I tak
se Vám určitě budou líbit.
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Sněhová královna
(seřaďte odstavečky pohádky do správného pořadí)
Po několika týdnech marného čekání vyrazila Gerda do světa
svého kamaráda hledat. Na své cestě potkala stařenku
a vyprávěla jí svůj příběh. Jen díky růžovým keřům si dívka
na Kaje vzpomněla a pokračovala v jeho hledání.
Kaj a Gerda byli nerozluční kamarádi. Bydleli v malém
městečku

v sousedících

domech.

Jednou

jim

babička

vyprávěla o Sněhové královně. Večer, když šel Kaj spát,
uviděl za oknem první vločky a pak i Sněhovou královnu.
Vrána Gerdě poradila, že Kaj žije v nedalekém nádherném
paláci. Dívka ho tam ale opět nenašla, a když odvyprávěla
svůj příběh knížeti, daroval jí alespoň jídlo a kočár na další
cestu.
Změnil se, jakoby se mu kousek zrcadla zapíchl do srdce.
Opustil město a s bílou paní se vydal na saních do dálky.
Za malou chvíli úplně zapomněl na Gerdu i na babičku.
Kaj v ledovém paláci skládal z kousků ledu slovo věčnost.
Gerdu nepoznal. Až když se dívka rozplakala a její slzy se
dostaly k srdci chlapce, vzpomněl si. Z oka mu vypadl
poslední kousek ledu a Kaj se zachránil. Když se vrátili domů
k babičce, byli oba mnohem starší než na začátku příběhu.
Malé loupežnici se Gerdin příběh tak líbil, že se rozhodla
dívce pomoct. Sob jí dovezl až na hranici panství a dál na
sever už musela Gerda sama.
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O Šípkovi a Růžence
Na kraji lesa v malém domku bydlel děda, který měl dvě děti.
Žili sami. Jednoho dne přivedl do stavení neznámou babičku.
Vůbec nebyla hodná a Šípka ani Růženku neměla ráda. Stále
bylo doma slyšet, že je bída a hlad. Přemluvila dědu, ať
vezme oba do lesa s sebou a nechá je tam.
Děti vše slyšely. Růženka plakala a Šípek přemýšlel. Brzo
ráno, než všichni vstali, vzal kousek chleba a schoval ho do
kapsy. Po malé snídani se vydali hluboko do lesa. Celou dobu
Šípek házel drobky chleba na zem, než se usadili na kládu,
kde měli čekat na dědu. Slíbil, že se pro ně vrátí, ale utekl.
Pomalu se blížila tma. Děti se chtěly vydat domů po
drobečcích. Ty však nikde nenašly. Přes den je snědli ptáčci,
kteří měli hlad. Rozhodly se hledat cestu samy. Bloudily,
bloudily, když tu si všimly chaloupky celé z chleba se
střechou z perníku. Teprve teď si uvědomily, jaký mají
hrozný hlad.
Vylezly na strom. Utrhly kousek perníku. Tu stála ve dveřích
ježibaba. Oba je strčila do klece a krmila. Jednoho dne
rozdělala oheň. Chtěla, aby si vlezli na lopatu, že je ohřeje.
Růženka i Šípek tvrdili, že neví jak. Ježibaba jim to ukázala.
Šup a byla v peci místo nich. Utíkali honem pryč. Díky
ptáčkům našli cestu domů, kde na ně už děda čekal.
Já jsem asi trošku popletl jména a osoby pohádky. Zkuste to
spravit. Jak se pohádka jmenuje ...................................................
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O princezně na hrášku
Kdysi žil v jednom království princ, který si už strašně
dlouho hledal nevěstu. Rád by měl totiž za ženu opravdovou
princeznu. A i když procestoval celý svět a dívek potkal
hodně, na každé vždy našel něco, co ho odradilo. Vrátil se
tedy domů a přemýšlel, co teď.
Dny ubíhaly a přišlo další jaro. Jednou z večera, když venku
zuřila bouřka a z nebe padaly na zem provazce vody, někdo
zabušil na dveře zámku. Starý král otevřel a na prahu spatřil
dívku mokrou od hlavy až k patě. Tvrdila mu, že je opravdová
princezna, a tak ji pustil dovnitř. Byla hodně unavená a třásla
se zimou, královna jí tedy rychle nachystala lůžko. Chtěla se
ale přesvědčit, že dívka nelže, a pod dvacet matrací a peřin
jí tajně dala jeden malý kulatý hrášek. Všichni tři jí pak
popřáli dobrou noc a čekali, co se bude dít ráno.
Na snídani dorazila dívka celá rozlámaná a stěžovala si, že
tak špatně se ještě nikdy nikde nevyspala. Všechno ji prý
tlačilo, ležela asi na něčem tvrdém a těch modřin, co má na
těle, no prostě hrůza. Princ se zaradoval. Taková dobrá
zpráva, na tu už dlouho čekal. Jedině opravdová princezna je
tak citlivá, že ucítí přes dvacet matrací a peřin malé
hrachové zrnko.
Zanedlouho se v království konala slavná svatba a malý
hrášek, díky kterému všechno dobře dopadlo, dali na vzácnou
podušku do klenotnice.
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V této pohádce bratří Grimmových vystupují čtyři zvířátka
(osel -1, pes- 2, kočka - 3 a kohout - 4). Já budu vyprávět.
Vy kreslit. K číslu v textu dokresli zvířátko, které k němu
patří.
Brémští muzikanti
V jedné malé vesnici žil mlynář. Měl starého 1
Rozhodl se ho utratit, ale 1
do Brém. Jde, když tu potká 2

.

utekl a vydal se na cestu
.I2

zůstal sám.

Vydali se dále spolu. Tu vidí na kameni sedět nešťastnou
3

. Nechtělo se jí honit myši, tak ji vyhodili z domu.

Přidala se i ona. A už kráčeli tři. 1

,2

a3

.

Blížil se večer. Uviděli malinké stavení. Na jeho střeše
kokrhal 4

. Když uviděl naše přátele, slítl dolů a už

pochodoval s nimi. Tma byla stále větší. Zvířátka čím dál
unavenější. Rozdělali oheň a chystali se přespat v lese.
4

vyletěl a vidí chaloupku. Došli k ní. Oknem koukli. Vidí

prostřený stůl a čtyři loupežníky. Na 1
pak 3

, nakonec 4

vyskočil 2

. Zabušili na dveře. Loupežníci se

lekli a utekli do lesa. Naši kamarádi se najedli a usnuli. Jeden
loupežník je zkusil vyhnat znovu, ale poškrábaný, pokousaný,
nakopnutý a vystrašený se vrátil mezi své kumpány. Když ho
viděli, lekli se, utekli a už se nikdy do chalupy nevrátili. Čtyři
brémští muzikanti našli svůj domov.
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Ošklivé káčátko
(seřaďte písmena do slov, to velké je vždy první)
Kachně se z jaceV postupně vyklubalo sedm káčátek. To
poslední bylo ale nějaké veliké a viŠéde. Vůbec nevypadalo
jako ta ostatní mláďátka. Zvířátka ze statku se mu začala
posmívat a keDocno ubližovat. Raději tedy ze dvora uteklo.
Došlo až k velikému zureJe, kde žily divoké kachny. Protože
se nikomu nepletlo do cesty, ostatní mu dali pokoj. Jednoho
dne šylUlose veliký hluk a z nedalekého rákosí vyletělo do
vzduchu mnoho ptáků. Pak nzěyaZl výstřely a na hladinu
padaly mrtvé kachny. Ty, co zůstaly naživu, se rychle
domluvily a zanedlouho odletěly do teplých krajin. Ošklivé
káčátko by takovou cestu nezvládlo.
Pomalu se blížila zima a káčátko nemělo co jíst ani kam se
schovat. Horší asPčío jej vyhnalo hledat lepší skrýš. Na čas
se ukrylo do malé chaloupky. Pak muselo zase odejít.
Na jezeře zahlédlo krásné bílé veliké ptáky, tbauěL. Mráz
byl ale tak silný, že jej zlUnviě. Prochladlé káčátko si domů
odnesly děti, které si tam hrály. Už to vypadalo, že se bude
mít dobře, ale dětí a uklHu se tak bálo, že raději zase odešlo
pryč. Chtělo zase alespoň zahlédnout ty krásné bílé ptáky.
Přišlo raoJ a káčátko sebralo odvahu. Vyplulo mezi labutě
a ty jej vlídně přijaly mezi sebe. Až tady zjistilo, že není
mladou kachnou, ale krásnou labutí. čonKeěn se cítilo dobře.
Nikdo se mu nevysmíval, bylo doma mezi svými.
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Dvanáct tančících princezen
Bylo jedno malé království, kde panoval král, který měl
dvanáct dcer. Každou noc uléhaly do společného pokoje. Na
tom není nic zvláštního, ale každému a hlavně jejich otci
přišlo zvláštní, že každé ráno měly boty úplně prochozené.
Rozhodl se tedy postavit před dveře stráž a ložnici
uzamykat. Nic nepomohlo. Boty stále prošoupané. Vyhlásil
tedy, že ten, komu se podaří zjistit tajemství, dostane půlku
království a princeznu, kterou si vybere, za ženu. Spoustu
princů a rytířů se o to pokusilo, ale vždy byli omámeni vínem
a usnuli.
Po čase do zámku přijel voják s kouzelným neviditelným
pláštěm. Král mu povolil, aby i on zkusil uhlídat jeho dcery.
Posadil se do pokoje a čekal. Když se blížila půlnoc, daly
princezny vojákovi do ruky pohár. Ten ho nevypil. Předstíral,
že usnul. Princezny otevřely padací dveře v pokoji. V tu chvíli
voják nasadil neviditelný plášť a vydal se za nimi. Prošli les
ze zlata a diamantů. Na jezeře v loďkách čekalo 12 cizích
princů. Pluli k dalekému ostrovu. Spolu pak protančili celou
noc. Cesta zpátky byla stejná. Tentokrát však voják trhal po
cestě větvičky z každého lesa. Utíkal napřed. Ulehl a dělal,
že spí.
Druhý den vše králi a jeho dcerám řekl. Tajemství bylo
odhaleno. Voják dostal slíbenou odměnu. Půlku království
a nejmladší princeznu k tomu.
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Křesadlo
Mladý vojáček se vracel z války. Vykračoval si po silnici
a přemýšlel, co teď bude dělat. Najednou se vedle něho
objevila stará čarodějnice a slíbila mu hodně peněz, když jí
pomůže. Chtěla po něm, aby vlezl do vykotlaného stromu.
Hluboko pod ním najde na chodbě místnost, ve které je
bedna s penězi a na ní obrovský pes. Toho se nemusí bát,
stačí, když ho přenese na její zástěru a on mu neublíží.
Pokud by nechtěl měďáky, tak může do druhé místnosti pro
stříbrňáky nebo do třetí s největším psem pro zlaťáky. To
vše jen za křesadlo, co tam najde.
Vojáček

byl

najednou

hodně

bohatý,

a

protože

mu

čarodějnice nechtěla říct, na co má křesadlo, zabil ji
a křesadlo si nechal. Od lidí se dozvěděl o spanilé princezně,
ale protože ji král hlídal, nikdo k ní nesměl.
Po čase mu peníze došly a zase byl chudý. Neměl ani světlo
a vzpomněl si na křesadlo. Vzal jej do ruky a sotva od něj
odlétlo pár jiskřiček, objevil se veliký pes, kterého vojáček
spatřil dole pod vykotlaným stromem.

(Jak pohádka skončí? Zakroužkujte správnou odpověď
a pokud ji neznáte, pohádku si dočtěte v některé z knih
H.CH.Andersena.)

a) díky křesadlu byl bohatší než král a oženil se s princeznou
b) díky křesadlu utekl šibenici a oženil se s princeznou
c) díky křesadlu se do něj princezna zamilovala a vzali se
21

Skřítkové a švec
V je-né malé cha-oupce na okr-ji vesnice bydl-li š-ec se svojí
manželkou. Byl zr-vna zlý ča-. V o-chodě se j-m vůbec
nedařilo. Pom-linku docház-ly peníze na j-dlo i kůži.
R-zhodl se šv-c koupit pou-e materiál na j-den pár b-t.
Večer kůž- nastříhal a š-l spát. Jaké by-o ráno -eho
překvapení, když na s-ole stály nád-erné boty. Ta-ové ve
vesnici j-ště nikdo ni-dy neviděl. Byl- hned pr-dány. Manželé
měli velikánskou radost. Mo-li si koupit jídlo i ků-i na další
pá-y bot. Muž si vždy n-chystal prác- na další d-n a ráno bylo
vše hotovo. T-to se op-kovalo kaž-ou noc. Švecova dílna
začala být zná-á po celém kra-i.
Oba však pře-ýšleli, kdo jim to t-k hodně pomohl. Rozhodli
se, že nepůjdou je-nu noc spát. N-chali kůži na st-le
a scho-ali se za -ávěs. Náhle se v dí-ně objev-li dva ma-í
úplně nazí domácí skří-ci. Hned us-dli k práci. Ta jim šlnáramně od r-ky. Za chvíli měli hotovo.
M-nželé byli t-ze překvapeni. Rozhodli se -křítkům udělat
rado-t. Nakoupili nejle-ší lát-u. Ušili dv-je malé šaty
i s klo-ouky. Švec k nim přid-l malinkaté b-ti-ky. Navečer
dárky uložili do světnice a schovaní čekali.
Sotv- skřítkové u-iděli své no-é oblečení a bot-, tančili
radostí. Oblé-li se a ut-kali pryč. Do obchodu už se nik-y
nevrátili.
Jejda. Nějaký nezbeda mi vymazal písmenka. Doplňte.
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V tomto čísle si spolu vyrobíme zlatou rybku. I ta patří do
pohádek. Když ji rybář chytí, splní tři přání.
Budete potřebovat:
- dva velké papírové talíře
- temperové nebo vodové barvy
- žlutou stužku
- půlky skořápek z vlašských ořechů
- nůžky a lepidlo
Postup:
1)

rozstřihněte jeden papírový talíř v půlce

2)

žlutou barvou nabarvěte druhý celý talíř i půlku,
nechte zaschnout

3)

vezměte skořápky a nalepte je do půlky celého
nabarveného talíře jako šupiny, jeden nalepte místo
oka a další dva jako pusinku

4)

oranžovou a žlutou barvou střídavě malujte nalepené
skořápky – šupinky

5)

očko potom modře nebo černě a pusinku červeně

6)

přilepte

jako

ocas

půlku

druhého

vybarveného

střiženého papíru a místo horní ploutve přivažte
mašličku
7)

máte zlatou rybičku
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