
 

 



2 

 

NOC S ANDERSENEM 2020 TROŠKU JINAK 

 

Začínáme v 19 hodin na odkaze, který ti přišel do 

emailu s dalšími instrukcemi. 

 

Co budeš potřebovat: 

1. Udělejte si doma pohodlí, a prostředí knihovny.  

2. Pracovní listy, které jste obdrželi v knihovně nebo vytiskli doma. 

3. Mějte u sebe knihy, pokud máte doma Andersenovy pohádky, tak to bude nejlepší.  

4. A pokud si chcete smlsnout i na něčem jiném než je knížka, tak pokud to nebude šustit, máte 

to povoleno :-D 

5. Web kameru, kdo má. 

6. Nejoblíbenější knihu. 

7. List s odpovědí ANO, list s odpovědí NE. 

8. Papír a nůžky. 

9. Pastelky. 

10. Dobrou náladu! 

11. PS:  pochopení , kdyby se náhodou to naše online spojení nepodařilo (ono sítě jsou 

přetížené), proto máte pracovní listy ke stažení a spoustu pohádek od nás,  včetně instrukcí 

na webu: https://www.mekvalmez.cz/noc-s-andersenem-2020-online (stránka bude 

fungovat až těsně před 19. hodinou v pátek 9.10.2020). 

 

 

 

Pracovní listy si můžete dodělat v klidu po celý víkend i během dalšího týdne! 

Donesete nám je, jak budou hotové. My je omrkneme a vrátíme, ať máte památku. A za vyplnění 

slibujeme malinkatou odměnu. 

 
 
 
 
 

https://www.mekvalmez.cz/?p=13397&preview=true
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O princezně na hrášku – pracovní list 

Byl jeden zámek a v něm žil princ. Toužil se oženit s opravdovou princeznou. Rozhodl se, že ji bude 
hledat kdekoliv. A tak jezdil křížem krážem po celém světě. Hledal, ale pořád marně. Princezen bylo 
hodně, ale jak měl poznat, která z nich je opravdová? Zanedlouho hledat přestal a vrátil se velmi 
smutný na svůj zámek. 
Jednoho večera se přihnala strašlivá bouřka. Po nebi se honily blesky, hřmělo a lilo jako z konve. 
Zámek pokryla tma. Prince probudilo bouchání na dveře, tak se zvedl a šel otevřít sám. Před bránou 
stála dívka a tvrdila, že je princezna. Dešťová voda ji stékala z vlasů na šaty, ze šatů na špičky střevíců 
a patami zase vytékala ven. Její vzhled však nikoho o jejím původu nepřesvědčil. Proto si pro ni stará 
královna připravila jednu zkoušku. 
Šla do ložnice a na samé dno postele položila hrášek. Pak vzala dvacet žíněnek a poskládala je na 
sebe. Na tu velkou kupu žíněnek položila ještě dvacet nadýchaných peřin. Do té postele princeznu 
uložila. 
Královna netrpělivě čekala, až se dívka ráno vzbudí, aby se jí mohla zeptat, jak se vyspala. Když 
princeznu spatřila, neváhala a na spánek se jí zeptala. Princezna jen naříkala. Vyprávěla, že celou noc 
ani okem nezamhouřila. Jak byla postel tvrdá a že jí něco tlačilo. Postěžovala si i na modřiny, které 
má po těle. Královna tak poznala, že jde o opravdovou princeznu. Přes dvacet žíněnek a peřin ucítila 
malé zrnko hrášku. To by obyčejná dívka necítila. Královna tedy usoudila, že ona dívka může být 
jedině princezna. Princ neváhal a vzal si ji za ženu. 

 

Doplň křížovku podle zadání a tajenku vypiš. Zjistíš co H. Ch. Andersen rád sbíral. Můžeš se 
zeptat rodičů, hledat v encyklopediích, nebo na internetu. 

 

1. 
     

2. 
    

 

3. 
    

 

4. 
      

5. 
       

6. 
      

 

7. 
    

   

 

1. Na památku narození H. CH. Andersena byl 2. duben vyhlášen Mezinárodním dnem … 
2. Čím byl otec Andersena? 
3. Co mladý Hans studoval? 
4. Rodiče Hanse poznali, že je velmi nadaný a má velký … 
5. O kom nejvíce psal? (o nejmilovanější a nejbližší osobě) 
6. V jakém státě se Andersen narodil? 
7. Symbolem Dánska je socha Andersenovy pohádkové bytosti (Malé mořské…) 

Otázky k textu: 
1. Kolik bylo peřin a kolik žíněnek na hrášku než si na něj princezna lehla? 

………………+………………..=………………………. 
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2. Co je žíněnka v posteli, proč se tak jmenuje? 

 

3. Jaké bylo v příběhu počasí? Popiš pěti slovy, nebo nakresli 

 

 

Pokud si dáš dnes pod prostěradlo hrášek a bude tě celou noc tlačit do zad, určitě jsi princezna, nebo 
princ. 
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Holčička se sirkami - pracovní list 

1. Přečti si sám nebo s rodiči pohádku Holčička se sirkami: 

Zima byla tuhá, padal sníh. Blížil se tmavý večer. Byl to v poslední den v roce, na Silvestra. V 

té zimě a tmě šlo po ulici malé chudé děvčátko, prostovlasé a bosé. Z domu vyšlo v 

Pantoflích, ale nač mu byly takové pantofle! Předtím je nosívala její máma, tak byly velké. 

Jak děvčátko přebíhalo ulici, aby se vyhnulo dvěma řítícím se vozům, ztratilo je. Jednu 

pantofli nemohlo najít a druhou odnesl jakýsi chlapec. Říkal, že si z ní udělá kolébku, až bude 

mít děti. 

Teď šlo děvčátko bosé, s nožkami od zimy červenými až bílými. Ve staré zástěře měla 

hromadu zápalek a jednu krabičku drželo v ruce. Po celý den si od děvčátka nikdo nic 

nekoupil. Nikdo mu nedal ani krejcar. Chodilo po ulicích hladové, promrzlé, a vypadalo, 

chudák, velmi uboze. Sněhové vločky jí padaly na dlouhé plavé vlásky s pěknými kadeřemi 

na šíji. Děvčátko však vůbec nemyslelo na to, jaké je pěkné. Za všemi okny se svítilo a po 

ulicí se linula vábivá vůně husy. Vždyť byl novoroční předvečer a děvčátko myslelo právě na 

to. 

Schoulilo se v koutě mezi dvěma domy, z nichž jeden trochu vyčníval do ulice. Drobné nožky 

skrčilo pod sebe, ale tu mu byla ještě větší zima. Domů se neodvážilo jít, protože ze zápalek 

nic neprodalo a nevydělalo ani krejcar. Otec by ho jistě zbil. A navíc doma je taky zima, 

vždyť mají sotva střechu nad hlavou a fouká tam, ačkoli největší díry ucpali senem a hadry. 

Děvčátku úplně zmrzly malé ručky od zimy. Ach, maličká zápalka by ji zahřála! Jen kdyby si 

mohlo jen jednu vzít z krabičky. Škrtnout o zeď a ohřát si prsty! Vytáhlo zápalku a "škrt! ", 

jak zapraskala, jak hoří! Byl to teplý, jasný plamen jako ze svíčky; který hřál, když nad ním 

drželo ruku. Jaké to bylo zvláštní světlo! Holčička si představovala, že sedí u velkých 

železných kamen s lesklými mosaznými koulemi a mosaznými trubkami. Oheň utěšeně hořel 

a nádherně hřál! 

Děvčátko si přehodilo nohy, aby si je o sebe zahřálo a v tu chvíli plamen zhasl. Kamna se 

ztratila, sedělo tu jen s vyhořelou zápalkou v ruce. 

Škrtlo tedy novou zápalkou, která vzplanula, rozsvítila se a na místě, kam dopadlo její světlo, 

byla zeď průhledná jako závoj. Děvčátko vidělo rovnou do pokoje, kde byl stůl prostřený 

bílým ubrusem. Na něm stál jemný porcelán a nádherně propečená husa, plněná švestkami a 

jablíčky. Ještě krásnější bylo to, že husa vyskočila z mísy a převaloval se po podlaze s 

vidličkou a nožem v zádech. Převalovala se tak dlouho, až se dostala k chudému děvčátku. 

Zápalka najednou zhasla a děvčátko vidělo jen hrubou, studenou zeď. 

Zapálila novou zápalku. Najednou se objevila před nádherným vánočním stromečkem. Byl 

ještě větší a vyzdobenější než stromek, který na poslední Vánoce vidělo přes skleněné dveře u 

bohatého kupce. Na zelených větvích hořelo tisíce svíček a z nich se usmívali na holčičku 

pestré ozdoby, které jinak zdobí výkladní skříně. Dítě protáhlo zdí obě ruce, ale vtom zápalka 

zhasla. Vánoční svíčky vystupovaly stále výše a výše, až se děvčátku zdálo, že jsou to jasné 

hvězdy. Jedna z nich spadla a udělala po nebi dlouhou ohnivou čáru. 
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"Nyní někdo umírá!" řeklo si děvčátko. Tak to říkávala její nebohá stará babička, která jediná 

ze všech lidí byla k ní hodná. Říkávala, že když padá hvězda, vždy odchází nějaká duše do 

nebe. 

Děvčátko opět škrtlo o zeď sirkou, která se doširoka rozsvítila. V jejím lesku stála stará 

babička, neuvěřitelně jasná a zářivá, milá a laskavá. 

"Babičko," zvolalo děvčátko, "vezmi mě k sobě! Já vím, že se ztratíš, když zápalka zhasne. 

Ztratíš se, tak jako teplá kamna, nádherná husa a velký, nazdobený vánoční stromeček!" ..... 

Děvčátko rychle zapálilo celý zbytek zápalek v načaté krabičce, protože chtělo babičku vidět  

co nejdéle. Zápalky svítily tak jasně, že bylo při jejich záři světleji než za bílého dne. Nikdy 

předtím nebyla babička tak pěkná a velká. Vzala si děvčátko do náruče a letěly vysoko, velmi 

vysoko, tam, kde není zimy, hladu ani strachu. 

Za studeného rána, v koutě u domu, sedělo malé děvčátko s červenými tvářemi a s úsměvem 

na tváři. Bylo mrtvé, zmrzlo v poslední večer starého roku. Novoroční ráno zasvitlo nad 

malou postavičkou se zápalkami v klíně. Jedna krabička téměř vyhořela. 

"Chtělo se zahřát" říkali lidé. Ale nikdo nevěděl, kolik krásy děvčátko vidělo, v jaké jasné záři 

odešlo s babičkou do radostí Nového roku ..... 

 

 

2. Odpověz na tyto otázky: 

    Děj příběhu se odehrává na jaře.                           Ano           Ne 

    Holčička neměla čepici.                                             Ano           Ne 

    Holčička  se bála jít domů.                                        Ano           Ne 

    Sirky dostala jako dárek od jednoho chlapce.       Ano           Ne 

    Zapalovala sirky, aby se ohřála.                                Ano           Ne 

    Holčička měla halucinace, protože byla promrzlá.    Ano          Ne 

    Příběh je smutný.                                                          Ano          Ne 

    Holčička věřila, že ji babička zachrání.                       Ano          Ne 
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Statečný cínový vojáček – pracovní list 

Bylo jednou dvacet pět cínových vojáčků. Všichni byli bratři, neboť byli uliti z jedné staré lžíce. Zbraň 
drželi v ruce, hlavu čelem vpřed; stejnokroj měli červený a modrý, inu, náramně krásný. 

První, co slyšeli na tomto světě, když bylo sejmuto víko s krabice, ve které leželi, bylo zvolání: "Cínoví 
vojáčkové!" Volal tak malý chlapec a tleskal rukama. Dostal je, protože byly dnes jeho narozeniny, a 
stavěl je na stůl. 

Voják se podobal navlas vojákovi, jenom jeden z nich byl trochu jiný: měl jedinou nohu, protože jej lili 
naposledy a už se na něj nezbylo dost cínu. Přesto stál právě tak pevně na jedné noze jako ostatní na 
dvou. A právě s ním se stalo cosi zvláštního. 

Na stole, kam je chlapec stavěl, bylo ještě mnoho jiných hraček; ale největší pozornost z nich budil 
krásný papírový zámek. Malými okénky bylo vidět přímo do sálů. Před zámkem stály malé stromečky 
a kolem dokola bylo malé zrcadlo, které mělo vypadat jako jezero. Plavaly po něm voskové labutě a 
zrcadlily se v něm. 

To všechno bylo hezounké, ale nejroztomilejší byla malá panenka, která stála uprostřed otevřené 
zámecké brány. Byla rovněž vystřižena z papíru, ale oblečena byla v bělostnou sukničku a přes 
ramena měla úzkou modrou stužku a uprostřed ní zářící hvězdu, právě tak velikou jako celý její 
obličej. Malá panenka vztahovala obě ruce, neboť to byla tanečnice, a pak zvedla jednu nohu jako on. 

To by byla žena pro mne! Myslil si. Ale je příliš vznešená, bydlí v zámku, kdežto já mám jenom krabici 
a v té je nás dvacet pět. To by nebylo místo pro ni! Ale přece musím hledět, abych se s ní seznámil! 

Lehl si po celé délce za tabatěrkou na šňupavý tabák, která stála na stole. Odtud se mohl hezky dívat 
na milou jemnou dámu, která stála vytrvale na jedné noze, aniž ztratila rovnováhu. 

Když nastal večer, vrátili se ostatní cínoví vojáčci do krabice a lidé v domě šli spát. Hračky začaly hrát 
všelijaké písničky o válce a o plese. Cínoví vojáčci šramotili v krabici, neboť chtěli také být u toho, ale 
nemohli zvednout víko. Louskáček metal kozelce a kamínek jezdil po tabulce. Byl to takový rámus, že 
se probudil kanárek a začal s nimi křičet o závod, a to ve verších. 

Jediní, kdo se nehýbali z místa, byli cínový vojáček a malá tanečnice. Ona stála zpříma na špičce jedné 
nohy a měla obě ruce rozpřaženy; on se zas postavil a stál pak právě tak vytrvale na jediné noze a 
jeho oči se od tanečnice neodvracely ani na okamžik. 

Vtom odbíjely hodiny dvanáct a plesk! vyskočilo víko tabatěrky. Ale uvnitř nebyl šňupavý tabák, nýbrž 
malý, černý skřítek. Bylo to velmi vtipné. "Cínový vojáčku," řekl skřítek, "jen aby sis nevykoukal oči!" 

Ale cínový vojáček dělal, jako by to neslyšel. 

"No, počkej ráno!" volal skřítek. 

Když se rozednilo a děti vstaly, postavily cínového vojáčka do okna. A ať to již způsobil skřítek nebo 
průvan, okno se najednou otevřelo a vojáček spadl střemhlav z třetího poschodí. 

Byl to strašlivý pád. Natáhl nohu rovně vzhůru a zarazil se čepicí do dláždění, bajonetem dolů. 
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Služka a chlapeček sešli hned dolů, aby ho hledali. Málem by ho byli zašlápli, ale nenalezli ho. Kdyby 
byl cínový voják volal: "Tady jsem!", byli by jej snad našli, ale on nepokládal za vhodné křičet příliš 
hlasitě, když byl v stejnokroji. 

Začalo pršet, kapka za kapkou padaly stále hustěji, až se spustil pořádný liják. Když déšť minul, přišli 
sem dva kluci. 

"Hleď," řekl jeden, "tady leží cínový vojáček! Ten musí na loď a na vodu!" 

Udělali si loďku z novinového papíru, posadili cínového vojáčka doprostřed a tak plul vojáček po 
stružce. Oba chlapci běželi vedle stružky a tleskali radostí. 

Panebože, to byly vlny ve stružce! A jaký proud! Jak prudce pršelo! 

Papírová lodička se houpala nahoru dolů a občas se otáčela kolem dokola, až se náš cínový vojáček 
hrůzou třásl. Ale nedal na sobě nic znát, nepohnul ani brvou, díval se čelem vpřed a držel zbraň v 
ruce. 

Najednou vletěla lodička pod dlouhý stružkový most. Tam byla právě taková tma, jako bývala v jeho 
krabici. 

Kampak se asi dostanu? myslil si. Ano, ano, to zavinil skřítek! Ach, kdyby tak tady v loďce seděla ta 
malá panenka, tak by mi to nevadilo, i kdyby byla ještě větší tma! 

Ale proud se stále zesiloval. Stružka se řítila na konci můstku přímo do velkého průplavu! To bylo pro 
vojáčka právě tak nebezpečné jako pro nás, kdybychom sjeli dolů po velikém vodopádu. Nikdo 
nemohl říci, že by vojáček dal najevo strach. 

Loďka se otočila třikrát čtyřikrát a naplnila se vodou až po okraj; musela se potopit. Cínový vojáček 
stál ve vodě až po krk a loďka klesala hlouběji a hlouběji. Papír se stále více uvolňoval. Již přesahovala 
voda vojáčkovi přes hlavu - tu vzpomínal na malou rozkošnou tanečnici, kterou již nikdy nespatří. V 
uších mu zněla píseň: "Jen pluj, jen pluj, můj vojáčku, smrt na tebe čeká!" 

Vtom se papír roztrhl a voják se zřítil dolů. Ale hned jej polkla velká ryba. 

Ne, jaká tam uvnitř byla tma! Bylo tam ještě hůře nežli pod stružkovým mostem, a jak těsno tam 
bylo! Ale cínový vojáček byl statečný a ležel tam s puškou v ruce. 

Ryba sebou mrskala sem tam, dělala nejstrašlivější pohyby, ale konečně ztichla úplně a jako by jí 
projel blesk. Zazářilo docela jasné světlo a jakýsi hlas volal hlasitě: 

"Cínový vojáček!" 

Rybu totiž chytili, přinesli na trh a prodali. Tak se dostala do kuchyně, kde ji služka rozřízla velkým 
nožem. Vzala vojáčka dvěma prsty okolo pasu a odnesla jej do pokoje. Tam všichni chtěli vidět toho 
podivuhodného muže, který plul v břiše ryby. 

Ale cínový vojáček nebyl na to hrdý. Postavili jej na stůl a tam - ne, dějí se to divné věci na světě! 
Cínový vojáček byl v témže pokoji, v němž byl dříve! Viděl tytéž děti a hračky, povalující se po stole, 
krásný zámek se spanilou malou tanečnicí, která ještě posud stála na jedné noze a druhou držela 
vysoko ve vzduchu. Tak byla vytrvalá! Vojáček by byl málem plakal cínové slzy, ale to se neslušelo. 
Díval se na ni a ona se dívala na něj, ale neřekli ani slova. 
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Náhle uchopil vojáčka jeden z chlapců a hodil jej rovnou do kamen, ačkoli k tomu neměl žádný 
důvod. Zajisté to zavinil skřítek v tabatěrce. 

Cínový vojáček stál jasně osvětlen a cítil strašlivé horko. Ale zdali to bylo opravdovým ohněm, či 
láskou, to nevěděl. Barvy s něho pustily nadobro; zdali se mu to stalo na cestě či zda to způsobila 
bolest, také nikdo nedovedl říci. Díval se na malou panenku, ona se dívala na něj a on cítil, že se 
roztavuje. Ale ještě stál statečně se zbraní v ruce. 

Vtom se otevřely dveře, průvan sebral tanečnici a ona vlétla jako motýl rovnou do kamen k cínovému 
vojáčkovi. Vznítila se a zmizela. Potom se roztavil cínový vojáček v kousek cínu, a když služebná 
druhého dne vymetala popel, našla ho jako malé cínové srdéčko. Z tanečnice zbyla jenom hvězda, ale 
ta byla spálená na černý oharek. 

  

  

 
Práce s textem: 

1. Mezi vojáčky byl sourozenecký vztah.             PRAVDA-NEPRAVDA 

2. Všichni vojáčkové byli úplně stejní.                 PRAVDA-NEPRAVDA 

3. Vojáčkové byli dárkem pro chlapce, který slavil jmeniny.    PRAVDA-NEPRAVDA 

4. V pokoji kromě vojáčků nebyly žádné jiné hračky.        PRAVDA-NEPRAVDA 

5. Vojáčci byli odliti z bronzové lžíce.                PRAVDA-NEPRAVDA 

6. Cínový vojáček se zamiloval do tanečnice z papíru.    PRAVDA-NEPRAVDA. 

7. Tanečnici chyběla jedna noha.                PRAVDA-NEPRAVDA 

8. Cínový vojáček neměl domov.                PRAVDA-NEPRAVDA 

9. Cínový vojáček se pokusil tanečnici oslovit.        PRAVDA-NEPRAVDA 

Jak podle tebe vypadala tanečnice? Zkus ji vystřihnout z papíru. 

Napiš, co se v příběhu nejvíc zašmodrchalo, co se vojáčkovi přihodilo: 
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Císařovy nové šaty - pracovní list 

V jedné bohaté zemi žil jednou jeden císař, který měl rád pouze jedinou věc a tou byly krásné 
šaty. Měl jich stovky, jedny krásnější než druhé. Stály ho celé jmění, ale on chtěl mít další, 
ještě krásnější. 

Jednoho dne přišli k císaři dva podvodníci, kteří měli dobře vymyšlený plán. „Veličenstvo,“ 
řekl jeden z nich, „jsme nejlepší tkalci, jaké byste mohl najít. Vyrábíme ty nejkrásnější látky. 
Naše šikovnost je tak veliká a naše práce tak jemná, že naše šaty jsou neviditelné pro toho, 
kdo nepracuje tak dobře jako my a neuvidí je ani hlupáci. Císař je vyslechl s velikým zájmem a 
snil o tom, že bude mít nádherné šaty, které mu ušijí tihle dva nadaní muži. Chtěl, aby mu 
okamžitě utkali látku, a dal tkalcům velkou sumu peněz, aby si mohli nakoupit jen tu 
nejdražší hedvábnou a zlatou přízi a mohli se okamžitě pustit do díla. Oba podvodníci 
postavili svůj tkalcovský stav do jednoho z císařských paláců a dali se do práce. Nebo spíš 
předstírali, že pracují, protože na cívkách nebyla žádná příze a z tkalcovského stavu 
nevycházela žádná látka. Když někdo přišel, aby si prohlédl jejich práci, a byl překvapený, že 
nevidí nic, ani přízi, ani látku, odpovídali jen: „Naše práce je tak jemná, že je neviditelná pro 
hlupáky a pro ty, kteří nemají naše nadání.“ 

Jednoho dne brzy ráno projevil císař přání zjistit, jak asi vypadá látka, kterou si objednal. 
Zavolal si jednoho ze svých ministrů, o kterém se domníval, že je nejdůvěryhodnější, a nařídil 
mu, aby se šel podívat, jak práce postupuje. Ministr šel do místnosti, ve které pracovali oba 
muži, sklonění nad svým stavem bez příze a bez látky. Ministr vytřeštil oči a zůstal stát s 
otevřenou pusou. „Bože,“ pomyslel si, „jak je možné, že nic nevidím?“ Ze strachu, aby se 
nezdálo, že je hlupák, ale neřekl ani slovo. A když se ho tkalci ptali, co si myslí o umělecky 
utkaných motivech a nádherných barvách, řekl si: „Že bych byl takový hlupák? No opravdu, 
bude lepší, když se o tom nikdo nedozví. Budu dělat, že jsem látku viděl.“ „Tak pane ministře, 
myslíte si, že se bude látka veličenstvu císaři líbit?“ ptali se tkalci podvodníci. „Skutečně, páni 
tkalci, ten vzorek a ty barvy, je to překrásné! Nikdy jsem nic podobného neviděl. Okamžitě 
jdu císaři oznámit, jak jsem vaší prací nadšen,“ odpověděl ministr. Když tkalci viděli, že jejich 
práce nepráce, přestože je neviditelná, se tolik líbí lidem, požádali císaře o další peníze, 
hedvábí a zlato a když to dostali, spěchali si všechno schovat do truhly, než se znova pustili 
do práce nepráce. 

Za nějaký čas si císař chtěl prohlédnout na vlastní oči látku na své příští šaty. Vydal se 
navštívit tkalce v doprovodu svých rádců. Zůstal překvapeně stát, když neviděl ani přízi, ani 
látku, ale aby nevypadal jako hlupák, řekl: „To je ale krásná látka. Chci, abyste mi z ní ušili 
šaty.“ Kdyby jste se dívali, viděli byste dva uličníky, jak nůžkami stříhají do prázdna a dělají, 
jako  že šijí jehlami bez nitě. Když si císař zkoušel nové šaty, pochvaloval si, že jsou velice 
jemné a lehoučké a byl velmi spokojený. Stál před zrcadlem úplně nahý a otáčel se nalevo a 
napravo. Rozhodl se, že se v těch šatech zúčastní módní přehlídky. A všude, kudy procházel, 
mu lidé tleskali a chválili mu jeho nové šaty, ale jen do chvíle, než jeden malý chlapeček 
zavolal: „Císař je úplně nahý!“ Další to zopakoval a potom ještě jeden a pak se i ostatní lidé 
začali smát. Císař zčervenal samou hanbou, že se předvádí nahý a že byl tak hloupý a naletěl 
podvodníkům, kteří mu ušili šaty nešaty. 
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Seřaď věty, jak šly v příběhu za sebou: 
 
_____ • 1. Oba podvodníci postavili svůj tkalcovský stav do jednoho z císařských paláců a dali se do 
práce. Nebo spíš předstírali, že pracují, protože na cívkách nebyla žádná příze a z tkalcovského stavu 
nevycházela žádná látka. 
 
_____ • 2. Za nějaký čas si císař chtěl prohlédnout na vlastní oči látku na své příští šaty. Vydal se 
navštívit tkalce v doprovodu svých rádců. 
 
_____ • 3. V jedné bohaté zemi žil jednou jeden císař, který měl rád pouze jedinou věc a tou byly 
krásné šaty. 
 
_____ • 4. Jednoho dne přišli k císaři dva podvodníci, kteří měli dobře vymyšlený plán. 
„Veličenstvo,“ řekl jeden z nich, „jsme nejlepší tkalci, jaké byste mohl najít. Vyrábíme ty nejkrásnější 
látky. 

 
_____ • 5. Zůstal překvapeně stát, když neviděl ani přízi, ani látku, ale aby nevypadal jako hlupák, 
řekl: „To je ale krásná látka. Chci, abyste mi z ní ušili šaty.“ 
 
_____ • 6. Naše šikovnost je tak veliká a naše práce tak jemná, že naše šaty jsou neviditelné pro 
toho, kdo nepracuje tak dobře jako my a neuvidí je ani hlupáci. 

 
_____ • 7. Chtěl, aby mu okamžitě utkali látku, a dal tkalcům velkou sumu peněz, aby si mohli 
nakoupit jen tu nejdražší hedvábnou a zlatou přízi a mohli se okamžitě pustit do díla. 
 
_____ • 8. A všude, kudy procházel, mu lidé tleskali a chválili mu jeho nové šaty, ale jen do chvíle, 

než jeden malý chlapeček zavolal: „Císař je úplně nahý!“ 
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Sněhová královna - pracovní list 
 

V jednom dalekém městě žil chlapec Káj a dívka Gerda. Kamarádili spolu už od malička a měli 
se velice rádi. Babička jim každé odpoledne čítávala pohádky. Jednoho dne jim začala 
vyprávět příběh o Sněhové královně. Káj a Gerda napjatě poslouchali, jak královna přichází se 
zimou a je chladná jako led. Někdy se dívá do oken a na okenní skla kreslí záhadné obrazce.  

Káj se kasal, že se vůbec nebojí, ale večer, když venku začal padat první sníh a uviděl v okně 
sněhobílou paní, strachy zkameněl. Nemohl od ní odtrhnout zrak a tu ho cosi píchlo v oku. 
Byl to kousek ďábelského zrcadla. Od té chvíle jakoby se v něm něco změnilo. Všechno dobré 
mu přišlo hloupé a nic ho nebavilo. Ani s Gerdou už si nechtěl hrát. Jednoho dne ho něco 
táhlo na náměstí. Vzal si tedy sáňky a utíkal s nimi k náměstí. Tam uviděl velké bílé sáně, ze 
kterých vystoupila Sněhová královna. Ta lákala Káje, aby k ní přišel blíž. Políbila ho na čelo 
a Káj zapomněl na svou nejmilejší Gerdu. Královna ho odvezla do krajiny věčného ledu 
a sněhu. 

Gerda marně čekala na Káje, ale ten se neukázal. Po čase se ho vydala hledat. Nikdo o něm 
nic nevěděl ani neslyšel. Jakoby se po něm zem slehla. Kousek za městem potkala velkou 
černou vránu. Ta jí pověděla, že jejího Káje asi viděla a dovedla ji do zámku. V zámku sice 
bydlel chlapec, ale nebyl to Káj. Gerda princi pověděla svůj příběh. Ten ji vyslechl až do konce 
a dal ji na cestu teplé boty, kabát a kočár. 

V lese přepadli kočár loupežníci, ale Gerdu zachránila loupežníkova dcera. Dívenka byla ráda, 
že si má s kým hrát, ale dlouho jí to nevydrželo. Gerda opět vyprávěla svůj příběh. Dívce se jí 
zželelo a dala ji svého soba. Gerda se s ním vydala na cestu. Po nějaké době se sob zastavil 
a praví: „Odtud už musíš jít sama, já do ledového království vstoupit nesmím.“ 

Gerda se chvíli brodila sněhem, až uviděla zámek postavený z ledu. Gerda chvíli váhala než 
vešla dovnitř. V celém zámku byla hrozná zima. Procházela všemi komnatami a v té největší 
našla Káje. Gerda ho štěstím objala, ale ten ji nepoznal. Gerdě začaly z očí téct slzy z velkého 
zklamání. Její horké slzy rozmrazily Kájovo ledové srdce. Káj se samým štěstím ze shledání se 
svou kamarádkou rozplakal a z oka mu vypadl kousek ďábelského zrcadla. Nyní už nad ním 
královna neměla vůbec žádnou moc. 

Děti se společně vrátily domů a vše dobře dopadlo. Káj a Gerda si zase hráli a poslouchali 
babiččiny pohádky jako dřív. 

 
Úryvek: „Ve velkém městě, kde je tolik domů a lidí, že nezbývá dost místa, aby všichni lidé 
mohli mít zahrádku, a proto se většinou musí spokojit s květinami v květináčích, bydlili dvě 
chudé děti. Měly dvě zahrádky o něco větší nežli květináče. Nebyli bratr a sestra, ale měli se 
právě tak rádi, jako by jimi byli.“ 
 
1. Máš také nějakého blízkého kamaráda nebo kamarádku? Jaké 3  vlastnosti se ti na něm 
nebo na ní nejvíce líbí? 
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____________________           _____________________         _________________________ 
 
 
Úryvek:  „Byl jednou jeden zlý čaroděj. Ten vám byl tak zlý, inu, učiněný ďábel! Jednoho dne 
byl ve zvlášť dobré náladě. Podařilo se mu totiž zhotovit zrcadlo, které mělo tu vlastnost, že 
se v něm všechno dobré a krásné téměř úplně zmenšilo a všechno ničemné a špatné se v něm 
ještě zvětšilo. Nejkrásnější krajiny v něm vypadaly jako uvařený špenát a nejlepší lidé se 
stávali ošklivými nebo stáli na hlavě.  
…“ 
 
2. Nakresli do zrcadla postavu, která stojí na hlavě :-), zrcadlo pak můžeš vybarvit modře 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úryvek: "Čarodějovo zrcadlo se ale jednoho dne rozbilo na miliony malinkých střípků, ty vzal 

vítr a roznesl je po celé zemi. Komu se střípek zabodl do oka, ten viděl jen zlo. A komu se 

střípek zabodl do srdce, ten měl najednou misto srdce kus ledu. Když si děti příštího dne hrály, 

Kaj náhle zanaříkal bolestí. Střepinky zrcadla dostaly se do jeho srdce a do očí. Rozkřičel se na 

Gerdu, zboural jejího sněhuláka a utekl si hrát sám." 
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3. Dovedeš si představit, že by se ty tři dobré vlastnosti tvého kamaráda otočily o 360°a on 

by se stal zlým? Co způsobilo, že se z Kaje stal zlý chlapec: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kromě Kaje a Gerdy, Čaroděje a Sněhové královny vystupují v pohádce i mnoho dalších 

postav:  Sob, Havran, Princ, Hyacint, Babička nebo Loupežnické děvče 

 

4. Jaké znáš postavy z českých pohádek - zkus napsat alespoň 3: 

____________________               ______________________      ________________________ 

 

5. Vyhledej další autorova díla a vypiš je na řádky.  Hledej pouze ve vodorovném směru. 

V S L A V Í K J R Ů 
B A R M A L E N K A 

H D T U S E S T Í N 

P O H Á D K Y K Y Z 
O D E N Í K Y I Z O 

U S N Ě Ž E N K A Á 
D R O Z P R Á V K Y 

K Ř E S A D L O P T 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Představili jsme si spoustu pohádek H. Ch. Andersena a tak poslední úkol bude, zda si je 

dobře všechny pamatujete - spoj správně názvy pohádek: 

 

CÍSAŘOVY       VEPŘŮ 

SNĚHOVÁ       KAČÁTKO 

PRINCEZNA       KRÁLOVNA 

MALÁ        NOVÉ ŠATY 

PASÁČEK       MOŘSKÁ VÍLA 

OŠKLIVÉ       NA HRÁŠKU 
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Ošklivé káčátko – pracovní list 

V jednom statku žila na dvoře kachna. Bylo jako a kachna seděla na vejcích a čekala, až se jí 

vylíhnou káčátka. Ale byla již nevrlá, že to tak dlouho trvá a že jen zřídka ji někdo navštíví. Ostatní 

kachny raději plavaly ve strouhách, než by ji přišli navštívit. Konečně puklo vejce za vejcem. „Píp! 

Píp!“ ozývalo se a malá káčátka vystrkovala hlavičky. 

 „Tak! Tak,“ pobízela kachna, aby si pospíšily, a ony skutečně spěchaly, jak jen dovedly. 

„Jak je svět veliký,“ divila se mláďata. 

„Copak si myslíte, že tohle je celý svět?“ poučovala je matka. „Ten sahá daleko na druhou 

stranu zahrady, až k farským polím! Ale já jsem tam ještě nikdy nebyla. Tak, teď jsme všichni 

pohromadě!“ 

Kachna vstala, ale všimla si, že jedno vejce tu ještě leží. „Jak dlouho to bude trvat, už toho 

mám dost.“ A opět se posadila. 

„Nu, jak se daří?“ ptala se stará kachna, která přišla na návštěvu. 

„S tím posledním vejcem to dlouho trvá.“ 

„Počkej, podívám se na to vejce, které se nechce proklovat! Je velké. No, ovšem je to krůtí 

vejce. Také mě jednou tak oklamali. Nech je ležet a uč ostatní děti plavat.“ 

„Já bych přece jenom ještě nějakou dobu seděla,“ namítla kachna. 

„Jak chceš!“ řekla stará kachna a odešla. 

Konečně veliké vejce puklo. „ Píp, píp“ volalo mládě a klubalo se ven. Bylo veliké a ošklivé. 

Kachna se na něj podívala a řekla: 

„To je náramně velké kachně! Žádné z ostatních takhle nevypadá! Snad to není malá krůta? 

Nu, hned se přesvědčíme! Musí do vody, i kdybych ho tam měla sama strčit. Plesk, už byli všichni ve 

vodě.  

„ Ne, jistě není krůta. Hleďme, jak hezky pohybuje nohama, jak se drží zpříma!  Je to mé 

vlastní mládě.“ 

„Tak! Tak! – jen se mnou plujte, já vás zavedu do světa a představím vás kachnám na dvoře.“ 

Přišli na dvůr. Káčátka udělala Káč. Ostatní kachny se na ně podívaly a řekly docela nahlas: 

„Vidíte je! Jakoby nás tu již nebylo dost. A fuj, jak támhleto kachně vypadá! To mezi sebou 

nestrpíme!“ 

A hned přiletěla jedna kachna a klovla káčátko do šíje. 

„Nech je!“ volala matka, „vždyť nikomu neubližuje!“ 

„Ta matka má hezké děti! Řekla kachna se stužkou okolo nohy. „Všechny jsou hezké, mimo to 

jedno. Přála bych si, aby to káčátko znovu vyseděla.“ 

„To nejde, Vaše Milosti!“ namítla kachní matka. „Ono sice není hezké, ale je velmi hodné a 

plave tak krásně jako ostatní, ba řekla bych skoro, že ještě lépe. Leželo příliš dlouho ve vejci, a proto 

nemá pěknou postavu!“ 

Přejížděla zobákem káčátku po krku a hezky je uhladila. 

„Ostatně, je to kačer, a tak na to tolik nezáleží! Myslím, že hezky zesílí, a pak se již protluče 

světem.“ 

Ubohé káčátko, které se naposledy vyklubalo z vejce a bylo tak ošklivé, zkusilo mnoho; 

ostatní kachny a husy je klovaly, odstrkovaly a posmívaly se mu. Ubohé káčátko nevědělo ani, kam se 

má postavit, kam jít, a bylo náramně zarmouceno, že je tak ošklivé a na posměch celému kachnímu 

dvoru. Ubohé káčátko pronásledoval kdekdo, ba i jeho sourozenci. Byli na něj zlí a říkali stále: 
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„Kdyby tě tak chtěla kočka zakousnout, ty obludo šeredná!“ 

A matka vzdychla: „Kdybys bylo raději daleko odtud.“ 

A kachny je štípaly a slepice klovaly a děvečka, která krmila drůbež, je odkopla. Tu se dalo 

káčátko na útěk a přelétlo plot. Ptáčkové v houštině poděšeně vzlétli.  

To je tím, že jsem tak ošklivé, pomyslelo si káčátko a zavřelo oči, ale utíkalo dál. Tak doběhlo 

až k velikému močálu, kde bydlily divoké kachny. Tam leželo celou noc, tak bylo unaveno a 

zarmouceno. 

Ráno divoké kachny vzlétly a spatřily novou družku. 

„Copak jsi zač? Ty jsi opravdu ohyzdné,“ říkaly divoké kachny, „ ale nám je to jedno, jenom 

když se nepřiženíš do naší rodiny.“ 

Káčátko bylo rádo, že může ležet v rákosí a občas se napít bahnité vody. Leželo tu celé dva 

dny, až sem přišli dvě divoké husy, či vlastně houseři. Nebylo tomu tak dávno, co se vyklubali z vajec, 

a proto byli trochu zbrklí. 

„Poslyš příteli, nám to nevadí, budeme tě mít rádi. 

„Pif! Paf!“ ozvalo se a oba divocí houseři spadli mrtvi do rákosí. „Pif! Paf!“ ozvalo se opět a 

celá hejna divokých hus vyletěla z rákosí. Pak se zablesklo potřetí. 

Byl velký hon. Do bažiny přiběhli lovečtí psi. Jak se ubohé káčátko polekalo! Otáčelo hlavu, 

aby ji strčilo pod křídlo, ale v tom před ním stanul strašlivý, velký pes. Vycenil ostré zuby – a plesk! 

Vracel se zpět, aniž se káčete dotkl. 

„Bohudík,“ vzdychlo káčátko, „jsem tak ošklivé, že ani pes mě nechce zakousnout.“ Pak leželo 

docela tiše, zatímco broky svištěly rákosím a bouchala rána za ranou. Teprve pozdě odpoledne 

nastalo ticho, ale ubohé mládě si netroufalo vstát; čekalo ještě několik hodin, a potom uhánělo 

z bažiny. 

Navečer doběhlo k malé chaloupce. Káčátko se podívalo skulinou dovnitř. Bydlela tam 

stařena s kocourem a slepicí. Kocour, kterému říkala Synáček, uměl ježit hřbet. Slepice měla docela 

malé, krátké nohy, a proto jí říkali Krátkonožka; snášela vajíčka a stařena ji měla ráda jako vlastní dítě. 

Ráno hned zpozorovali cizí káčátko a kocour začal příst a slepice kdákat. 

„Ty jsi pěkný úlovek,“ libovala si, „teď budu mít kachní vejce! Jen abys nebyl kačer. Však to 

zkusíme!“ 

I vzala káčátko na tři týdny na zkoušku, jestli snese vejce. Kocour ani slepice ho neměli rádi. 

Káčátko sedělo v koutě a bylo mu smutno u srdce, a tu si vzpomnělo na čerstvý vzduch a sluneční 

světlo. I přepadla ho taková podivná touha plout po vodě, že konečně nemohlo odolat a řeklo to 

slepici. Ale ta ho odbyla. 

„Myslím, že půjdu do světa!“ namítlo káčátko. 

„Tak si tedy jdi!“ odsekla slepice. A káčátko šlo. Plavalo po vodě, potápělo se, ale všechna 

zvířata jím pohrdala pro jeho ošklivost. 

Nastal podzim. Listí v lesích žloutlo a vítr je odnášel, že tančilo kolem dokola. Ve výšinách se 

vzduch ochlazoval. Z oblohy visely mraky, těžké kroupami a sněhovými vločkami, a na plotě seděl 

havran a krákoral zimou. Ubohému káčátku bylo chladno. 

Jednoho večera, když slunce zas tak překrásně zapadalo, vylétlo z křoviny celé hejno 

krásných, velikých ptáků, jaké naše káčátko ještě nikdy nevidělo. Byly to labutě. Rozestřely svá dlouhá 

křídla a odlétly z chladných končin do teplých zemí. Káčátku bylo samotnému úzko. 

A nastala zima, velmi studená zima. Káčátko šlo plavat, ale muselo hýbat nohama, aby voda 

úplně nezamrzla, ale konečně se unavilo, zůstalo docela tiše ležet a zamrzlo do ledu. 
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Časně zrána šel tudy sedlák. Když spatřil káčátko, sešel k němu, zul dřevák, rozbil jím led a 

pomohl káčátku ven. Přinesl polozmrzlé zvířátko své ženě; tam přišlo k sobě. Děti si s ním chtěly hrát, 

ale ono se jich bálo. Létalo z jednoho koutu na druhý. Potom vylétlo ven do velké zimy. 

Bylo by smutné vypravovat o veškeré bídě a utrpení, které muselo snášet v té kruté zimě. 

Leželo na močálu mezi rákosím, až slunce opět začalo teple hřát – nastalo jaro. Vtom se právě před 

naším káčátkem vynořily z houštiny tři krásné labutě! Káčátka se zmocnil velký smutek.  

„Poletím k vám, královští ptáci, a vy mne uklovete, protože jsem tak ošklivé.“ 

Vyletělo nad vodu a zamířilo přímo k nádherným labutím. Ale co spatřilo v čiré vodě? Spatřilo 

v ní svůj vlastní obraz. Ale to již nebyl ten nemotorný, temně šedý pták, ošklivý a ohyzdný, byla to 

krásná labuť sama. Pocítilo náramnou radost. A veliké labutě pluly kolem něho a hladily je zobáky. 

Do zahrady vešlo několik malých dětí, které házely do vody chléb a zrní; nejmenší zvolalo: 

„Tahle je nová!“ A ostatní děti jásaly spolu: 

„Ta nová je nejhezčí! Tak mladá a tak krásná!“ A staré labutě se jí klaněly. To ji uvádělo do 

rozpaků, i strkala si hlavu pod křídlo, neboť nevěděla, co si jinak počít. Byla velmi šťastná, ale 

naprosto ne pyšná, neboť dobré srdce nikdy nezpyšní. A šeřík k ní skláněl větve až do vody a slunce 

zářilo tak teple a krásně, a tu se její peří načechralo, štíhlý krk se zvedl a srdce jásalo: „O tak velkém 

štěstí se mi ani nesnilo, když jsem byla ošklivým káčátkem!“  

 
Otázky k textu: 
 
1) Z káčátka vyrostla?     

a) husa  
b) kachna 
c) labuť 

2) Co je důležitější? 
a) dobře vypadat 
b) správně se chovat  

3) Vzpomeň si, který pták seděl na vejcích, a vyber, jak se jmenuje samec tohoto zvířete? 
a) houser 
b) kačer 
c) labuťák 

4) Na jak dlouho vzala žena káčátko na zkoušku?  
a) týden 
b) měsíc 
c) tři týdny 

5) Jakými jinými slovy můžeme říct, že je někdo nevrlý? Označ vhodná slova. 

mrzutý  

 

jedovatý 

 

protivný 

 

veselý 

 

podrážděný 

 

lehkomyslný 

 

nafoukaný 

 

Nerudný 

 

nabručený 

 

milý nepřívětivý 

 

nešikovný 
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6) Čím rozbil sedlák led? ……………………………………. 
7) Mohou i dnes vodní ptáci na vodě zamrznout?  ……………………….. 
8) Co znamená, když se o někom řekne, že byl ošklivé káčátko? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9) Nakresli plánek místa, kde se příběh odehrává: 

Pokud si chceš pohádku zopakovat, můžeš si pustit video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi8hWlwjX9s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qi8hWlwjX9s
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Malá mořská víla - pracovní list 

 

Na samém mořském dně, tam, kam by žádná kotva nedosáhla a lidské oko nedohlédlo, leží 

podmořské království. Pestrobarevné ryby rejdí mezi větvemi podmořských keřů a rostlin, 

pohupujících se lehounce ve vlnách. Před mnoha a mnoha lety, na nejhlubším místě v moři stál 

zámek mořského krále, ve kterém bylo sto jantarových sálů s perlovými podlahami a korálovými 

okny. Bydlel v něm král moře spolu se svými šesti dcerami. Jedna byla krásnější než druhá, ale přece 

jenom ta nejmladší princezna byla ze všech nejkrásnější. Oči měla modré jako rozbouřené vlny, pleť 

jasnou a jemnou jako nejjemnější písek a stejně jako její sestřičky měla místo nohou rybí ploutev. 

Nad zámkem se pohupovaly modré vlny a voda byla tak průzračná, že za bezvětří bylo vidět 

zapadávající slunce, které vypadalo jako velká purpurová květina. Nejmladší princezna se každý večer 

dívala vzhůru, aby spatřila trochu toho zářícího purpuru. Celé hodiny přemýšlela o tom druhém světě, 

tam nahoře. Znala ho jenom z povídání své babičky, která ji vyprávěla pověsti o ztracených 

námořnících a ztroskotaných lodích. Malá mořská víla by dala všechno za to, aby mohla tento svět 

spatřit na vlastní oči. Chtěla alespoň jednou ucítit na tvářích teplé sluneční paprsky a vůni 

květin.Babička: Holčičko moje, jakmile ti bude patnáct let, budeš se smět vynořit z moře. Budeš se 

moci vyhřívat na sluníčku na skalních útesech a dívat se na veliké lodi, které tudy proplouvají. Nyní 

musíš ještě nějakou dobu vyčkat. 

 

Konečně nastal den patnáctých narozenin malé mořské víly. Babička jí zapletla do vlasů šňůru perel a 

na hlavu jí dala liliový věnec. Byla to nejšťastnější chvíle v životě mladé víly. Plula rychle vzhůru až se 

vynořila nad vodou. Dívala se přímo do zapadajícího slunce, jehož paprsky ji něžně hladily po tváři. 

Slunce jí teď připadalo ještě krásnější než to, které si představovala. Třpytilo se všemi odstíny červené 

barvy a oblaka kolem něho vypadala jako nadýchaná peřina. 

 

Najednou malá mořská víla spatřila plachetnici s bílými plachtami s vysokými stožáry tyčícími se až 

do oblak. Na lodi zněla hudba, která byla po setmění ještě hlučnější a světla se rozzářila tisícem 

barev. Mořská princezna připlavala až k oknu kajuty a ze zvědavosti nahlédla dovnitř. Uviděla mnoho 

krásně oblečených žen i mužů, největší dojem však na ni udělal mladý princ s černými vlasy jako uhel. 

Právě dnes měl šestnácté narozeniny, na jejichž počest se konala ta velká oslava. Těsně před půlnocí 

všichni hosté vystoupili na palubu a stovky raket se vznesly do vzduchu, na několik sekund zazářil 

nádherný ohňostroj. Malé mořské víle se zdálo, jako by všechny hvězdy padaly dolů. 

 

Náhle se zvedl vítr, nebe se zatáhlo černými mraky a začalo hustě pršet. Rozpoutala se strašlivá 

bouře. Velká loď se hrůzostrašně houpala a obrovské vlny se valily přes palubu. Blýskalo se a hřmělo - 

vypadalo to, že se rozzlobil sám Poseidon - bůh moře. Najednou se stěžeň rozlomil a spadl dolů. Loď 

se převrátila na bok a voda začala vnikat do jejích útrob až se potopila. Uprostřed blesků a bílých 

balvanů obrovských vln bylo slyšet vyděšené výkřiky tonoucích lidí. I víla, kterou těžko mohla taková 

bouře vylekat, přece jenom začala mít strach. Myslela jenom na to, jak zachránit krásného prince. 

Hledala ho mezi trámy a břevny plujícími po moři, ponořovala se hluboko, až se konečně dostala k 

mladému princi. Jeho bezvládné tělo se zmítalo ve vysokých vlnách. Chytila ho za ramena, držela mu 

hlavu nad vodou a s velkou námahou plula k pevnině. Na břehu ho položila na bílý písek a něžně ho 
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hladila. K ránu, když vycházelo slunce, princ otevřel oči, tváře mu zrůžověly a rty se pohnuly. 

 

Když mořská víla uviděla přicházet skupinku mladých lidí, polekala se a ukryla se za vysokými kameny. 

Jedna mladá dívka přišla k princi, který se právě probudil. Usmál se na ni, neboť si myslel, že to byla 

právě ona, která jej zachránila. Zarmoucená víla se ponořila do vody a vrátila se do podmořského 

zámku ke svému otci. 

 

Nemohla spát ani jíst. Byla čím dál tím více smutná a zamlklá. Neustále myslela na prince. Často, když 

slunce zapadalo vyplouvala nahoru, a dívala se na pláž, kde naposledy uviděla prince, ale nikdy ho 

tam již nespatřila. Zarmoucená a nešťastná si už nevěděla rady, a proto se svěřila svým sestrám. 

 

„ Nebuď smutná. Hned svého prince uvidíš. Vezměme se sestry za ruce a stoupejme mořem vzhůru 

až ke slunci.“ 

 

A tak i učinily. Když se vynořily z vody, uviděly nádherný palác s pozlacenými věžemi a velkými 

mramorovými schody, sahajícími až do moře. Nyní už věděla, kde princ bydlí. Každý večer spanilá 

mořská víla sedávala na schodech paláce a dívala se, jak pohasínají světla v princových komnatách. 

 

Den ode dne se jí lidský svět stával bližším. Přála si ho poznat, protože jí připadal zajímavější než její 

podmořský svět, i když je krásný, přece jenom tam chybí vůně květin, sluneční paprsky a hlavně 

černovlasý princ. Malá mořská víla záviděla lidem, že mají nesmrtelnou duši. Mořské panny žijí přes 

tři sta let, a potom se promění v mořskou pěnu. 

 

„ Proč i my nemáme nesmrtelné duše? Nechci, aby se ze mně stala jenom pěna na mořské hladině. Já 

bych dala všechno za to, abych mohla jít po smrti do nebe. Není možné pro to něco udělat?“ 

 

„ Bohužel ne. Ledaže by tě nějaký člověk miloval tak, jako nic jiného na světě. Dal by ti kousek své 

duše a dostala by ses do světa nesmrtelných.“ 

 

Druhého dne ráno, když všichni ještě spali, malá mořská víla potají opustila zámek a zamířila k 

čarodějnici, o které věděla z vyprávění rybářů. Čarodějnice bydlela na vzdálené pláži, byla stará 

ošklivá, ale znala hodně zaklínadel, které měli velikou moc. 

 

„ Ty se chceš zbavit své ploutve a mít dvě nohy jako lidé? Mohu to učinit, budeš pro všechny lidi tím 

nejkrásnějším stvořením, jaké kdy viděli. Stejně jako dosud budeš chodit lehounce, ale při každém 

kroku ucítíš velkou bolest jako bys chodila po rozbitém skle. Pamatuj si také, že už nikdy nemůžeš být 

mořskou pannou, a již nikdy nespatříš otce ani sestry.“ 

 

„ Ano, ano to bych si přála.“ 

 

Čarodějnice jí dala čarovný nápoj, a sotva vypila jenom pár doušků, ucítila hroznou bolest a upadla na 

zem. Dalšího dne, jakmile slunce zazářilo nad mořem, se malá mořská víla probudila a uviděla nad 

sebou stojícího prince. Ten ji uchopil za ruku a zavedl ji do svého zámku. Tam ji nechal obléci do 

hedvábných šatů. Od té doby ho ani na krok neopustila, jenom pro něj tancovala úchvatně se 
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vznášejíc na špičkách nohou. Pokaždé, když se její noha dotkla země, cítila palčivou bolest. Ale 

nestěžovala si, neustále se usmívala. Jednoho dne jí mladý princ smutně řekl: 

 

„ Ty jsi má nejdražší. Podobáš se mladé dívce, která mne držela v objetí poté, co ztroskotala moje loď 

a potopila se. Zachránila mi život. Jenom jí bych mohl mít opravu rád. Hledal jsem ji všude, ale sotva ji 

kdy opět najdu.“ 

 

Najednou se proslechlo, že mladý princ si má vzít krásnou princeznu ze sousedního království. I když 

pořád myslel na děvče, které mu zachránilo život, odjel, protože si to přáli jeho rodiče. Jaké bylo však 

jeho překvapení, když uviděl princeznu, kterou si měl vzít. Před ním stála dívka, která mu před rokem 

zachránila život, když ležel na pobřeží. 

 

„ Nevěřím vlastním očím, splnil se můj sen. Našel jsem tě moje nejmilejší. Chtěl bych tě požádat o 

ruku ještě dnes, abych tě už znovu neztratil.“ 

 

Princ byl nejšťastnějším člověkem na světě, když držel v náručí svou nevěstu. Zapomněl na mořskou 

pannu, která s očima plnýma slz, myslela jenom na svou smrt. Další den se konala velká svatba. Malá 

mořská víla se proměnila v mořskou pěnu, která jemně omývala schody zámku, na kterých kdysi 

sedávala a vyhlížela světlo v princových komnatách. 

 

Najdeš 5 

rozdílů? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Pastýřka a kominíček – pracovní list – můžeš přeskočit text a podívat se  

až na video 

Viděl jsi někdy opravdu starou dřevěnou skříň, celou zčernalou stářím, s vyřezávanými závity 
a listy? Právě taková stála v jednom obývacím pokoji, zděděném po prababičce. Byla odshora 
až dolů pokryta vyřezávanými růžemi a tulipány. Byly na ní ty nejpodivuhodnější ozdůbky a z 
nich hlavami vystupovali jelínkové s mnoha parůžky; a uprostřed skříně byl vyřezán celý muž, 
byl náramně pitvorný na pohled, a opravdu se pitvořil, nedalo se říci, že se směje. Měl kozlí 
nohy, malé růžky na čele a dlouhý vous. Děti v pokoji mu vždycky říkaly seržant nejvyššího a 
podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlíma nohama, poněvadž se to jméno 
dalo těžko vyslovit a hned tak někdo takový titul nedostane; a vyřezat ho, to asi byla také 
pěkná prácička. Ale teď byl přece tady. Díval se pořád na stůl pod zrcadlem, neboť tam stála 
rozkošná malá pastýřka z porcelánu. Střevíčky měla pozlacené, šaty půvabně podkasány 
rudou růží, a pak měla zlatý klobouček a pastýřskou hůl. Byla překrásná! Hned vedle ní stál 
malý kominíček, černý jako uhel, ale jinak také z porcelánu. Byl stejně čistý a hezký jako 
někdo jiný. A že byl kominíčkem? Toho jen představoval. Mistr z něho mohl zrovna tak dobře 
udělat prince, neboť to bylo jedno! 

Stál tam docela půvabně se svým žebříčkem a s obličejíčkem bílým a růžovoučkým jako 
nějaké děvčátko, a to byla vlastně chyba, protože aspoň trochu černý mohl být. Stál docela 
blízko pastýřky, oba byli postaveni tam, kde stáli, a když už tam byli postaveni, tak se spolu 
zasnoubili. Vždyť se k sobě hodili, byli mladí, byli ze stejného porcelánu a oba stejně křehcí. 

Hned vedle nich stála ještě jedna loutka, třikrát větší než oni, byl to starý Číňan, který dovedl 
kývat hlavou. Byl také z porcelánu a říkal o sobě, že je dědečkem malé pastýřky; to však 
nemohl dokázat. Tvrdil, že má na ni vliv, a proto kývl na seržanta nejvyššího a podnejvyššího 
generálního válečného komandanta s kozlíma nohama, který se o malou pastýřku ucházel. 

„Tady máš muže,“ řekl starý Číňan, „muže, který je, jak se domnívám, se vší 
pravděpodobností z mahagonového dřeva. Může Tě učinit paní seržantovou nejvyššího a 
podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlíma nohama, má celou skříň plnou 
stříbrných věcí, kromě toho, co má v tajných skrýších.“ 

„Nechci do temné skříně,“ pravila malá pastýřka. „Slyšela jsem vyprávět, že v ní má jedenáct 
porcelánových žen.“ 

„Tak ty můžeš být dvanáctá,“ řekl Číňan. „Dnes v noci, jakmile to ve staré skříni zapraská, 
budete mít svatbu, jako že se Číňan jmenuji.“ A pak zakýval hlavou a usnul. 

Ale malá pastýřka plakala a dívala se na svého znejmilejšího, porcelánového kominíčka. 

„Myslím, že tě budu musit poprosit, pravila, abys se mnou odešel do širého světa, neboť tady 
nemůžeme zůstat.“ 

„Udělám všechno, co budeš chtít, řekl kominíček. Pojďme hned, však já tě při svém řemesle 
už nějak uživím.“ 
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„Jen abychom se dobře dostali se stolu, pravila pastýřka. Nebudu šťastná, dokud nebudeme 
v širém světě.“ 

A kominíček ji těšil a ukazoval jí, jak má klást nožku na vyřezávané hrany a na pozlacené listy 
kolem nohy od stolu, vzal na pomoc i svůj žebřík, a tak se dostali dolů na podlahu. Ale když 
pohlédli na starou skříň, vládlo tam velké vzrušení. Všichni vyřezávaní jelínkové natahovali 
hlavy, vystrkovali parůžky a otáčeli krky; seržant nejvyššího a podnejvyššího generálního 
válečného komandanta s kozlíma nohama vysoko vyskočil a volal na starého Číňana: 

„Utíkají! Utíkají!“ 

Tu se trochu polekali a skočili rychle do zásuvky ve výstupku. 

Tam leželo několik karetních her, které nebyly úplné, a loutkové divadélko, které bylo 
postaveno, jak to zrovna šlo. Hrála se na něm komedie a všechny dámy, kára a srdce, kříže a 
piky, seděly v první řadě a ovívaly se svými tulipány; a za nimi stáli všichni spodci a ukazovali, 
že mají hlavu nahoře i dole, jak už tomu je u hracích karet. Komedie pojednávala o dvou, 
kteří se nesměli za sebe dostat, a pastýřka se z toho rozplakala, poněvadž to bylo jako její 
vlastní příběh. 

„Nemohu to vydržet,“ naříkala, „musím ven ze zásuvky!“ Ale když se dostali na podlahu a 
podívali se na stůl, starý Číňan se probudil a třásl celým tělem, vždyť byl zespodu kusem 
dřeva! 

„Starý Číňan jde,“ vykřikla malá pastýřka a padla rovnou na svoje porcelánová kolena, tak 
byla zarmoucena. 

„Mám nápad,“ řekl kominíček. „Čož abychom vlezli do veliké láhve od voňavky, která stojí 
tamhle v rohu? Tam bychom mohli ležet na růžích a na levandulích a mohli bychom mu házet 
sůl do očí, kdyby přišel.“ 

„To by nebylo nic platné,“ řekla pastýřka. „A kromě toho vím, že starý Číňan a láhev od 
voňavky byli spolu zasnoubeni; a když si dva lidé byli tak blízcí, vždycky v nich zůstane trochu 
ohledů. Ne, nezbývá nám nic jiného než odejít do širého světa.“ 

„Máš vskutku tolik odvahy odejít se mnou do širého světa?“zeptal se jí kominíček. „Uvážila 
jsi, jak je ten svět veliký, a že se už nikdy nebudeme moci vrátit?“ 

„Ano, uvážil,“ odpověděla pastýřka. 

A kominíček se na ni upřeně zadíval a pak řekl: 

„Moje cesta vede komínem. Máš opravdu odvahu lézt se mnou kachlovými kamny, 
bubínkem a rourou? Tak se dostaneme do komína, tam se vyznám. Vystoupíme tak vysoko, 
aby nás nemohli dostihnout; a až docela nahoře je otvor do širého světa.“ 

A přivedl ji ke dvířkům od kachlových kamen. 
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„Jaké je to tam černé,“ řekla pastýřka, ale přece jenom s ním šla a lezla bubínkem i rourou, 
kde byla tma jako v pytli. 

„Teď jsme v komíně,“ řekl kominíček. „A podívej se! Vidíš? Tam nahoře svítí překrásná 
hvězdička!“ 

A byla to opravdová hvězda na nebi, která svítila přímo dolů na ně, jako by jim ukazovala 
cestu. A oni lezli a plazili se, byla to hrozná cesta, tak vysoko, převysoko. Ale kominíček ji 
zdvíhal a nadnášel, držel ji a ukazoval jí ta nejvhodnější místa, kam měla klást své 
porcelánové nožky, a tak se dostali až na okraj komína a na ten si sedli, neboť byli notně 
unaveni, a jak by také ne? 

Nebe se všemi svými hvězdami bylo vysoko nad nimi a všechny střechy v městě hluboko pod 
nimi. Viděli daleko kolem, daleko do širého světa. Chudinka pastýřka si to takhle nikdy 
nepředstavovala, položila svou hlavinku kominíčkovi na rameno a tolik plakala, až se jí 
odprýskalo zlato z živůtku. 

„To je příliš,“ vzdychala. „Nemohu to vydržet. Svět je příliš velký. Kéž bych byla zase na stolku 
pod zrcadlem.“ 

„Nebudu šťastna, dokud tam zase nebudu stát. Šla jsem s tebou do širého světa, a teď tě 
pěkně prosím, pojď zas ty se mnou zpátky domů, jestli mě máš aspoň trošinku rád.“ 

A kominíček jí to rozumně rozmlouval, mluvil o starém Číňanu a o seržantovi nejvyššího a 
podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlíma nohama, ale ona tak 
přenáramně vzlykala a líbala svého malého kominíčka, že nemohl jinak než jí vyhovět, i když 
to bylo pošetilé. 

A tak zase s velikou námahou slézali komínem a plazili se bubínkem a rourou, nebylo to 
docela nic příjemné, a pak stanuli v černých kachlových kamnech. Číhali za dvířky, aby zjistili, 
jak to vypadá v pokoji. Bylo tam naprosté ticho. Vykoukli ven,..... ach, tam uprostřed na 
podlaze ležel starý Číňan, spadl ze stolu, když je chtěl pronásledovat, a rozbil se na tři kusy. Z 
celých zad zbyl jeden střep a hlava se zakutálela do kouta. Seržant nejvyššího a 
podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlíma nohama stál, kde vždycky 
stával, a přemýšlel. 

„To je strašné,“ naříkala milá pastýřka, „starý dědeček se rozbil na kusy a my jsme tím vinni! 
Nikdy to nepřežiji,“ a lomila rukama. 

„Dá se ještě sdrátovat,“  utěšoval ji kominíček. „Docela dobře se dá sdrátovat. Jen se tolik 
neunáhluj! Když mu slepí záda a dají mu do krku dobrou sponku, bude zase jako nový a může 
nám ještě povědět lecjakou nepříjemnost.“ 

„Myslíš?“ řekla pastýřka. A tak vylezli zase na stůl, kde stáli dřív. 

„Vidíš, kam jsme se až dostali,“ pravil kominíček. „Tam jsme si mohli ušetřit všechny tyhle 
starosti!.“ 
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„Jen abychom dali starého dědečka dohromady“ řekla pastýřka. „Bude to stát hodně peněz.“ 

A dali ho dohromady. Rodina mu dala slepit záda, doslal sponku do krku, byl jako nový, 
jenom hlavou nemohl kývat. 

„Vy jste nějak zpyšněl od té doby, co jste se rozbil na kusy,“ pravil seržant nejvyššího a 
podnejvyššího generálního válečného komandanta s kozlíma nohama. „Opravdu nevím, proč 
byste proto měl být tak domýšlivý. Tak co, dostanu ji, nebo ji nedostanu?“ 

A kominíček i malá pastýřka se dívali na starého Číňana tak tklivě; tolik se báli, aby nepřikývl. 
Ale on nemohl a bylo mu nemilé vyprávět cizímu člověku, že má navždycky sponku v krku. A 
tak ty porcelánové figurky zůstaly spolu a žehnaly dědečkově sponce a měly se rády, dokud 
se nerozbily. 

 

Podívej se na internetu na pohádku zde: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13592251953-pastyrka-a-kominicek/?kvalita=ad 

Otázky k textu: 

1) Z čeho byli vyrobeni pastýřka a kominíček? 
a)  dřevo 
b) porcelán, 
c)  látka 
d)  keramika 
 

2) Které přísloví se hodí k následujícím tvrzením: 
“Bývalá náklonnost přetrvává a člověk ji může prožít i s odstupem času. “ 
“Dobrý a pevný vztah k tomu, co nás v mládí obklopovalo, časem nemizí.” 
“Člověk si váží starých dobrých hodnot a zážitků.” 

a) Co se v mládí naučíš, ke stáru jako když najdeš.   
b)  Stará láska nerezaví. 
 

3) Jak vypadali pastýřka a kominíček z pohádky? Škrtni, co v pohádce neměli: 
Kominíček 

a) žebřík 
b) štětku 
c) černé oblečení 
d) bílou čepici 
e) růžové tvářičky 
f) batoh 

Pastýřka 
a) pozlacené šatičky, 
b) růžové střevíčky 
c) krajkový slunečník 
d) růži u pasu 
e) klobouček na hlavě 

4) Vyber z příběhu jednu špatnou a jednu dobrou událost… 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13592251953-pastyrka-a-kominicek/?kvalita=ad
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Pasáček vepřů - pracovní list 

pohádka O brokátové růži a slavíku z perleti (1982): 
https://www.youtube.com/watch?v=2SVCEFr64hI 

1. vybarvi obrázek a já ti mezitím přečtu pohádku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byl jednou chudý, ale náramně chytrý princ. Měl království tuze malé, ale přece dost velké, aby se na 

to mohl oženit. A on se ženit chtěl. 

Byl trochu smělý, a dokonce si troufal říci císařově dceři: 

„Chceš mě?“ 

Chcete vědět, jak ho přijala? Tak poslyšte! 

Na hrobě princova otce rostl krásný, překrásný růžový keř. Kvetl však jenom každý pátý rok a měl 

vždycky jen jediný květ. Ale to byla růže! Voněla tak sladce, že při té vůni zapomněl na všechny žaly a 

starosti. A pak měl princ slavíka, který uměl tak zpívat, jako by měl v hrdélku všechny krásné melodie 

světa. 

Tu růži a toho slavíka měla princezna dostat. Proto je vložil princ do velkých stříbrných pouzder a 

poslal do císařského paláce. 

Císař si je dal přenést do velkého sálu, v němž si princezna často hrála se svými dvorními dámami na 

https://www.youtube.com/watch?v=2SVCEFr64hI
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"návštěvy". Ani princezna, ani dvorní dámy nic jiného nedělaly. 

Když císařova dcera spatřila velká stříbrná pouzdra, radostí tleskala rukama. 

„Kdyby to tak byla malá kočička!“ pravila, když otvírala první pouzdro. 

Ale byla v něm krásná růže. 

„Ta je ale krásně zhotovena!“ říkaly všechny dvorní dámy. 

„Ta je víc nežli krásná,“ pravil císař, „ta je nádherná!“ 

Ale princezna k ní přivoněla a byla by se málem dala do pláče. 

„Fuj, otče!“ pravila. „Vždyť není umělá, ale skutečná!“ 

„Fuj!“ pravili všichni dvořané. „Je skutečná!“ 

„Podívejme se nejprve, co je v druhém pouzdru, nežli se rozhněváme!“ mínil císař. 

A tu se objevil slavík. Zpíval tak krásně, že hned nemohli o něm říci nic zlého. 

„Šarmant!“ pravily dvorní dámy, neboť hovořily všechny francouzsky, jedna hůř než druhá. 

„Ten pták mi připomíná hrací skříňku nebožky císařovny,“ pravil jeden starý kavalír. „Ach ano, týž 

hlas, týž přednes.“ 

„Ano!“ pravil císař a rozplakal se jako malé dítě. 

„Ani bych nevěřila, že je skutečný,“ řekla princezna. 

„Ovšem, je to skutečný pták,“ pravili Ti, kteří jej přinesli. 

„Tak jej nechte, ať si lítá!“ řekla princezna a nechtěla rozhodně dovolit, aby princ přišel. 

Ten se však nedal zmást. Pomazal si obličej hnědou a černou barvou, narazil si na hlavu čepici a 

zaklepal. 

„Dobrý den, císaři!“ pravil. „Nemohl bych v zámku dostat nějakou službu?“ 

„Inu, bylo tady již mnoho takových, kteří práci hledají,“ odpověděl císař. „Ale uvidíme. Potřebuji 

někoho, kdo umí pást vepře. My totiž máme mnoho vepřů.“ 

A tak byl princ přijat za císařského pasáčka vepřů. Bydlel v chudobné komůrce dole u chlévů. Ale byl 

celý den venku u prasečího chlívku a na čemsi pracoval. Když byl večer, dohotovil hezounký malý 

kotlík, na kterém byly kolem dokola samé rolničky. Když se voda v kotlíku vařila, rolničky překrásně 

zvonily a hrály starou melodii: 

„Měl jsem, měl jsem, 

ale nemám více ..... “ 

Ale největší umění bylo v tom, že když jsi strčil prst do páry vycházející z kotlíku, mohls hned cítit, jaká 

jídla se připravují na všech ohništích, co jich bylo v městě. No, tohle bylo přece něco jiného nežli ta 

růže! 

Šla kolem princezna se všemi svými dvorními dámami, a když uslyšela melodii, zastavila se a vesele se 

dívala. Uměla totiž také hrát tu písničku. To však bylo jediné, co dovedla, ale hrála to jedním prstem. 

„Vždyť já tuhle píseň znám,“ pravila, „to je nějaký vzdělaný pasáček! Poslyšte, jděte k němu a 

zeptejte se, co ten nástroj stojí!“ 

Jedna dvorní dáma tam musela běžet, ale dříve si obula střevíce s vysokými podpatky. 

„Co žádáš za ten kotlík?“ zeptala se. 

„Chci deset hubiček od princezny,“ odpověděl pasáček. 

„Pánbůh chraň!“ pravila dvorní dáma. 

„Inu, já neslevím,“ prohlásil pasáček. 

„Tak co řekl?“ tázala se princezna. 

„Ani to nemohu opakovat!“ pravila dvorní dáma. „Je to strašlivé!“ 

„Tak mi to pošeptej!“ 
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I pošeptala jí to. 

„Ten nezpůsoba!“ zvolala princezna a šla dál. 

Ale sotva ušla několik kroků, zvonily rolničky zas krásně: 

„Měl jsem, měl jsem, 

ale nemám více ..... “ 

„Poslyš!“ řekla princezna. „Zeptej se ho, nechce-li deset hubiček od mých dvorních dam!“ 

„Ne, děkuji!“ odpověděl pasáček. „Deset hubiček od princezny, jinak si kotlík nechám!“ 

„Tohle je hloupé!“ řekla princezna. „Ale tak se aspoň postavte přede mne, aby to nikdo neviděl!“ 

Dvorní dámy se postavili před ni a roztáhly sukně. Tak dostal pasáček deset hubiček a princezna 

dostala kotlík. 

No, to bylo radosti! Celý večer a celý den se musela voda v kotlíku vařit. Nebylo v celém městě 

ohniště, aby v zámku nevěděli, co se tam vaří, a to jak u pana ředitele, tak u ševce. Dvorní dámy 

tančily a tleskaly rukama. 

„My víme, kdo bude mít sladkou polévku se svítkem! My víme, kdo bude mít krupičnou kaši a 

karbanátky! To je zajímavé!“ 

„Náramně zajímavé,“ pravila dvorní hofmistryně. 

„Tak jenom si to hezky nechte pro sebe! Jsem přece dcera císařova!“ 

„Budeme mlčet jako hrob!“ ubezpečovaly ji všechny. 

Pasáček ..... totiž princ, ale to ony nevěděly a myslely, že je to opravdový pasáček ..... vynalezl zase, 

sotva uplynul den, něco jiného. Byl to mlýnek. Když jím někdo otáčel, zněly z něho všechny taneční 

melodie, jaké byly známy od stvoření světa. 

„Ale tohle je šarmant!“ zvolala princezna, když tudy šla. „Ještě nikdy jsem neslyšela krásnější skladby. 

Poslyš! Jdi a zeptej se pasáčka, co ten mlýnek stojí! Ale líbat se nedám!“ 

„Chce za něj sto hubiček od princezny,“ řekla dvorní dáma, která se tam šla zeptat. 

„Zdá se, že blázní!“ zvolala princezna. 

I šla dál, ale když ušla kousek cesty, zastavila se. 

„Musíme podporovat umění,“ pravila. „Jsem přece dcera císařova. Řekni mu, že mu dám deset 

hubiček jako včera a ty ostatní ať si vezme od dvorních dam!“ 

„Ovšem, ale nám se do toho líbání nechce!“ namítaly dvorní dámy. 

„Mnoho řečí!“ odsekla princezna. „Když já jej mohu políbit, můžete Vy také! Pamatujte si, že Vám 

dávám stravu a plat!“ 

Dvorní dáma se musela vrátit k pasáčkovi. 

„Sto hubiček od princezny,“ řekl, „nebo si necháme každý své!“ 

„Tak se postavte přede mne!“ nařídila princezna. 

Všechny dvorní dámy se postavily před ni a on se dal do líbání. 

„Jakýpak je to tam dole u prasečího chlívku sběh lidí?“ podivil se císař, který vyšel také na procházku. 

Mnul si oči a nasadil si brýle. 

„Vždyť to jsou dvorní dámy a hrají si! To se musím na ně podívat!“ 

I povytáhl si pantofle vzadu, aby je neztratil, neboť to byly vlastně sešlapané střevíce. A pospíšil si 

tam! 

Zcela tiše se přiblížil. 

Dvorní dámy byly docela zaměstnány počítáním hubiček, aby hra byla poctivá a on nedostal příliš 

mnoho, ale také ne příliš málo. Ani při tom císaře nezpozorovaly. Ten se postavil na špičky a zíral. 

„Copak je tohle!“ zvolal, když viděl, jak se ti dva tam líbají. 
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A právě když pasáček dostával osmdesátou šestou hubičku, přetáhl je pantoflem po hlavě. 

„Ven!“ vzkřikl císař, neboť byl tuze rozhněván. 

A princezna se dala do pláče, pasáček huboval a přitom pršelo, jen se lilo. 

„Ach, já ubohá!“ fňukala princezna. „Že jsem si nevzala toho krásného prince! Ach, jak jsem 

nešťastná!“ 

A pasáček šel za strom, smyl si černou a hnědou barvu z obličeje, odhodil ošklivé šaty a vystoupil před 

císařovu dceru ve svém oděvu jako princ. Byl tak krásný, že se mu princezna musela až poklonit. 

„Nechtěla sis mě vzít!“ pravil. „Nerozuměla jsi růži a slavíkovi, ale s pasáčkem ses mohla líbat pro 

hračku!“ 

Princ odešel do své říše, přirazil vrata a zastrčil závoru. Teď mohla princezna stát venku a zpívat si: 

„Měla jsem, měla jsem, ale nemám více ..... “ 
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KLUBKO POHÁDEK H.CH. ANDERSENA 

BYLO NEBYLO, NA DRUHÉHO APRÍLA L.P 2020 TOMU 215 LET, CO SE V KRÁLOVSTVÍ 

DÁNSKÉM NARODIL MALÝ   HONZÍK ANDERSENŮ. ČASTO SI JEHO BABIČKA VZPOMÍNALA… 
 
… na starý dům se starou lucernou, ke které patřilo křesadlo a na další milé věci 
z mládí – pero a kalamář, prasátko na peníze a stříbrný groš, látací jehlu. Na zdi 
visel obrázek ze zámeckých hradeb, pohled z Vartovského okna a v kleci byl  
zlatý pták, který zpíval jako slavík. V domě s ní žil nezbedný kluk, děvčátko se 
sirkami, dívka, která šlápla na chléb a také pantáta. O něm se říkalo: co dělá 
pantáta je vždycky správné – ať je to polévka ze špejle od klobásy nebo něco, 
třeba závody ve skoku nebo běžecké závody. A co teprve sousedé – krysař 
z Hamelinu, který dostal nápad, jak se stal ze Šavla Pavel, Holger Dán, Mikula a 
Mikulka, Ole Zavřiočko a Malenka. Často vyprávěla o své zahrádce u lesa, kde 
vyrůstal smrček vrhající stín na roztomilá kvítka – narcis a sněženku. Chudobka 
a skřivánek jen podtrhovali jarní náladu.  Za plotem stál topol a potok hostil 
jedenáct labutí a jejich sestru, ošklivé káčátko a na kameni sedávala ropucha. 
Občas přilétli čápi a čápovice. V trávě se ukrývala šťastná šnečí rodinka. 
Nezapomenutelná byla chrobákova dobrodružství a motýlí námluvy. V dáli bylo 
možno spatřit kouzelný vršek, zřejmě kopec elfů nebo Vílí horu. Na travnatých 
svazích pásl pasáček vepřů tři malá prasátka a pastýřka a kominíček prasátka 
z královského kočáru. Na venkovském dvoře hrabali dva kohouti. A hádejte, co 
si přál starý bodlák? Chtěl slyšet vyprávět příběhy slunečního paprsku  o tom, 
jak roztál sněhulák a  také co řekl větrný mlýn sám o sobě. Často se mu zdálo, 
že je hloupý Honza, statečný cínový vojáček nebo rubínový princ - nejšpatnější 
princ na světě, který chce mít císařovy nové šaty, za ženu princeznu na hrášku 
nebo Popelku a často snil i o Sněhové královně a Červené Karkulce. 
….a také na tento příběh, který jí jako malé vyprávěl přítel na cestách – přítel, 
kterému malá mořská víla darovala poslední perlu: 
….je to naprosto jisté, že dvanáct návštěvníků, co přijeli s novoroční poštou 
přivezlo i létající kufr, ve kterém bylo ukryto mnoho zajímavých pokladů -  
skřítek Uspálek, jeho kamarád nerozhodný skřítek, mlčenlivá či mluvící kniha, 
růže z Homérova hrobu – růže hodné největší lásky, přezůvky štěstí, bronzové 
prasátko, zazátkované hrdlo láhve a v ní Aladin a Iduščiny květiny.  
 

….je to pravda pravdoucí, aneb o slepicích a novinářské kachně a  ty 
andersenovský nocležníku hádej, kolik názvů těch Honzíkových pohádek z 
babiččiných vzpomínek jsi právě teď našel v tomto příběhu. Podtrhni v textu 
názvy Andersenových pohádek a pošli do knihovny. Zpět ti přijde správné 
řešení  


