
O kohoutkovi a slepičce 

Kohoutek a slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. 
Kohoutek řekl: „Co kdo z nás najde, bude oběma na polovic". 
„Tak dobře!" odpověděla slepička. Hrabala, hrabala, vyhrabala jadýrko a upřímně se s kohoutkem o 
ně rozdělila. 
Potom vyhrabal kohoutek taky jádro, ale byl lakomý, chtěl je čerstvě sám pohltit, aby slepička 
nevěděla, a jádro mu uvázlo v krčku. 
„Běž honem, slepičko, přines vody, sic umru!" 
Jak to řekl, převalil se na zemi, nožkama vzhůru. Slepička běžela pro vodu ke studánce: 
„Studánko, dej vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 
Studánka řekla: „Nedám ti vody, dokud mi nepřineseš od švadleny šátek"'. 
Slepička běžela ke švadleně: 
„Švadlenko, dej šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!“ 
Švadlena řekla: „Nedám ti šátku, dokud mi nepřineseš od ševce střevíčky". 
Slepička běžela k ševci: 
„Mistře, dej střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře .— 
bojím se, bojím, že umře!" 
Švec řekl: „Nedám ti střevíčky, dokud mi nepřineseš od svině štětin". 
Slepička běžela ke svini: 
„Sviňko, dej ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 
Svině řekla: „Nedám ti štětin, dokud mi nepřineseš od sladovníka mláta". 
Slepička běžela k sladovníkovi: 
„Sladovníče, dej svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 



mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 
Sladovník řekl: „Nedám ti mláta, dokud mi nepřineseš od krávy smetany!" 
Slepička běžela ke krávě: 
„Kravičko, dej sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 
Kráva řekla: „Nedám ti smetany, dokud mi nepřineseš z louky travičky". 
Slepička běžela k louce: 
„Louko, dej krávě travičky, 
kráva dá sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny, 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 
Louka řekla: „Nedám ti travičky, dokud mi nevyprosíš z nebe rosičky!" 
Slepička prosila: 
„Nebe, nebíčko! Dej louce rosičky, 
louka dá krávě travičky, 
kráva dá sladovníkovi smetany, 
sladovník dá svini mláta, 
svině dá ševci štětiny. 
švec dá střevíčky švadlence, 
švadlenka dá šátek studánce, 
studánka dá vody 
mému kohoutkovi: 
leží tam v oboře, 
má nožky nahoře — 
bojím se, bojím, že umře!" 
Slitovalo se nebe nad kohoutkem a seslalo louce rosičku, louka dala travičku, kráva smetanu, 
sladovník mláto, svině štětiny, švec střevíčky, švadlena šátek a studánka vody. 
Slepička nabrala vody do zobáčku a jakmile ji kohoutkovi do krku vpustila, sklouzlo mu jadýrko 
dolů, kohoutek skočil na nožky, zatřepal křídly a zakokrhal vesele: „Kykyryký!" 
A už nikdy nebyl kohoutek lakomý, vždy se se slepičkou rozdělil. 



 

 



Vyprávěj pohádku podle obrázků. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 



 

BUDULÍNEK 
 
Byl jeden dědeček a jedna babička a ti měli Budulínka. Dědeček a babička chodili do 
práce a Budulínek býval sám doma. Babička mu říkávala: „Buď hodný, Budulínku, hraj 
si hezky a nikomu neotvírej! V troubě máš hrášek.“ 
 
Budulínek si hrál, potom dostal hlad a dal se do hrášku. Najednou přišla liška a 
prosila: 
„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku.“ 
Budulínek, že nedá. Ale liška tuze prosila: 
„Budulínku, dej mi hrášku, povozím tě na ocásku! Pojedeme po lavici, pojedeme po 
světnici.“ 
Budulínek se najedl hrášku už dost a ještě mu zbylo. Otevřel lišce, přistrčil jí talíř a 
povídá: „Na a jez!“ 
Liška hrášek snědla, vzala Budulínka na ocásek a vozila ho po lavici, vozila ho po 
světnici, pak s ním vyběhla na silnici, ze silnice do polí, z polí do lesa a tam šup do 
liščí díry! 
Dědeček s babičkou přišli domů a hledali Budulínka. Hledali a hledali, ale nenašli. 
Babička plakala, naříkala a jen svého Budulínka pořád volala. Když to dědeček viděl, 
vzal housličky, babičce dal bubínek a šli hledat Budulínka. Šli a šli, až přišli do lesa k 
liščí díře. Poslouchají a zdá se, že tam pláče Budulínek. 
Dědeček honem naladil housličky, babička si připravila bubínek a už oba spustili 
písničku: 
„Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam tři lištičky a náš Budulínek.“ 
Jak to stará liška uslyšela, řekla mladé lišce: „Jdi a řekni jim, ať nehrají, že mě bolí 
hlava!“ Mladá liška vystrčila hlavičku, ale dědeček ji chňapl a šup s ní do pytle! 
A zase hráli dál: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, jsou tam dvě lištičky a náš 
Budulínek.“ 
Stará liška poslala druhou lištičku: „Jdi, ať nehrají, že mě bolí hlava!“ Druhá liška 
vystrčila hlavičku, ale dědeček ji chňapl a šup s ní do pytle! 
A zase hráli: „Máme doma housličky a pěkný bubínek, je tam jedna lištička a náš 
Budulínek.“ 
Stará liška se rozzlobila: „Jsou to nezvedné děti, všechny tam zůstaly, půjdu raději 
sama.“ Jak vystrčila z díry hlavu, dědeček ji chňapl, vstrčil ji do pytle a pytel zavázal. 
Potom vytáhl Budulínka. Budulínek plakal a sliboval, že už nikdy nebude neposlušný. 
Dědeček a babičku mu odpustili samou radostí, že mají svého Budulínka. 
Pytel s liškami hodil dědeček na zem, našel si prut a liškám vyprášil kožich. Potom 
pytel rozvázal a pustil lišky ven. Ty utíkaly! 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

Hrnečku vař! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O zlaté rybce 
Na jednom opuštěném ostrově uprostřed moře žil jeden chudý rybář se svojí ženou. Byd-

leli v chaloupce, která byli již velmi stará. Každý den brzy ráno rybář vyplouval na moře 

ve své malé loďce, aby nachytal nějaké ryby k obědu. 

Byl krásný slunečný den a na nebi nebyl ani jeden mráček. Rybář hodil sítě do moře a tr-

pělivě vyčkával, když najednou ho oslepila záře, která vycházela z jeho sítě. Rybář síť 

vytáhl a spatřil malou zlatou rybku. 

„Když mě pustíš zpátky do moře, splním ti tři přání,“ řekla mu rybka. 

Rybář byl skromný a rybu pustil, aniž by vyslovil nějaké přání a šel domů. Když vyprá-

věl ženě, co se mu toho dne u moře stalo, ta mu vyhubovala a nařídila mu, aby šel zpět 

k moři a přál si od zlaté rybky krásné šaty. 

„Pokud je nezískáš, domů nechoď,“ křičela na něho. 

Rybář se pomalým krokem vracel k moři, kde volal na zlatou rybku. Za chvíli ho oslnila 

velká zlatá záře a on v tu chvíli věděl, že je to ona – zlatá rybka. 

„Co potřebuješ, rybáři?“ zeptala se ho. 

Rybář jí sdělil, že si přeje nové šaty pro svoji ženu. Rybka rybářovi řekla, že má jít domů 

a tam už najde svoji ženu v nových šatech. Rybář poděkoval a chvátal domů, kde už 

žena tančila v nových šatech. 

„Vrať se za tou rybou a přej si šperky, aby mě zdobily společně s těmito šaty“ křičela na 

něj ke dveřím. 

Rybář se se sklopenou hlavou vydal opět za rybkou a požádal ji o mnoho šperků pro 

svoji ženu. Když se vrátil domů, jeho ženu zdobilo mnoho šperků ze zlata. Avšak to jeho 

ženě stále nestačilo a přála si velký palác. S tímto poslala opět rybáře k moři za zlatou 

rybkou. 

„Toto je tvé poslední přání, rybáři,“ sdělila mu zlatá rybka, když na zavolání připlula 

k rybáři. Když šel domů, už z dálky jeho zrak upoutal palác, který byl teď jeho domo-

vem. Avšak jeho žena si myslela, že rybka splní každé přání. I přesto, že jí rybář mnoho-

krát vysvětlil, že mohl mít jen tři přání, žena ho poslala za rybkou s dalším přáním – 

chtěla být královna. 

Rybář se vydal za rybkou a ta ho vyslechla, avšak beze slova odplula zpět do hlubokého 

moře. Když se muž vracel domů, spatřil svoji starou chalupu a svoji ženu, která plakala. 



„Chtěla jsi vše a teď nemáš nic!“ řekl jí rybář, který byl moc rád, že má zpět svou starou 

chaloupku, kterou měl rád a opět chodíval na ryby, avšak už nikdy víc zlatou rybku ne-

spatřil. 

 

  



Dlouhý, široký a bystrozraký 
Je tomu už hrozně dávno, co žil jeden princ. Byl už dost starý na to, aby si vybral ne-

věstu, avšak byl velice vybíravý a žádná z dívek se mu nelíbila. Jednoho dne, když vyjel 

do lesa na koni, spatřil vysokou věž a v jejím okně krásnou dívku, do níž se okamžitě za-

miloval a chtěl si ji vzít. Byla přece tak krásná. 

Avšak prince brzy překvapila podmínka, jenž musel splnit, aby dívku, vlastně princeznu, 

dostal za ženu. Jeho úkolem bylo zabránit jejímu útěku z komnaty, kde pobývala. Když 

se mu nepodaří úkol splnit, bude o hlavu kratší. 

Princ se proto vydal zpět do svého království. Znal tady tři tovaryše, kteří by mu mohli 

pomoci dívku uhlídat. Každý z nich totiž něčím vynikal. Jeden se jmenoval Dlouhý. To 

proto, že byl vysoký jako věž, v níž pobývala princezna. Další se jmenoval Široký. Ten 

byl tlustý a uměl vypít celý rybník. A poslední – Bystrozraký nosil šátek na očích, pro-

tože když by si ho sundal, viděl by až sto mil daleko. 

Jakmile došli k věži, slunce už zalézalo za obzor a král ulehl ke spánku. Dlouhý se na-

táhl okolo celé princezniny komnaty, široký si sednul přede dveře a Bystrozraký i princ 

sledovali princeznu. Avšak jak se setmělo, všichni čtyři usnuli. 

Princezna na nic nečekala a proměnila se v jablíčko, které se ocitlo na stromě v jednom 

sadě. Když princ zjistil, že princezna v komnatě není, ihned probudil i ostatní. Bystro-

zraký sundal šátek ze svých očí a zvolal: „Už ji vidím, je támhle na stromě, proměnila se 

v červené jablíčko.“ Dlouhý se natáhl z okna a jablíčko podal. To se náhle proměnilo 

v princeznu. 

Ačkoliv druhou noc byli hlídači ostražitější, spánek je opět skolil. Princezna toho vyu-

žila a proměnila se v holubičku bílou jako sníh. Vyletěla oknem, avšak dlouho venku ne-

zůstala. Bystrozraký se probudil a začal svýma očima důkladně prohledávat okolí. Našel 

ji! Byla na zámecké věži. Dlouhý se pro ni natáhl a holubička se proměnila v princeznu. 

Třetí noc hlídači opět usnuli a princezna znovu využila příležitosti. Tentokrát se ale uk-

ryla lépe. Ani Bystrozraký ji dlouho – předlouho nemohl najít. Ale nakonec se mu to po-

dařilo. Princezna se totiž proměnila ve zlatou rybku a ukryla se v zámeckém rybníce. 

Tentokrát se konečně dostal na řadu Široký. Přišel k rybníku, vypil z něho vodu 

a Dlouhý rybku vylovil. Rybka se proměnila zpět v princeznu. Tentokrát naposled. „Tři-

krát jsi mě uhlídal. To se ještě nikomu nepodařilo,“ povídá princezna princi. Šťastný byl 

i král, a proto byla svatba. A pokud všichni neumřeli, tak tam šťastně a spokojeně žijí až 

dodnes. 

 



Jak pejsek a kočička myli podlahu 
V malém domečku na konci lesa spolu hospodařili pejsek a kočička. Bydleli tam už ně-

kolik let a snažili se vše dělat stejně jako lidé, avšak ne vždy se jim to povedlo. Nemají 

přece ruce a nohy stejné jako člověk. Na tlapkách mají maličké polštářky a z nich vyku-

kující drápky. Právě proto to u nich v domečku vypadalo všelijak. 

Jednoho dne si kočička všimla, že jejich podlaha už není tak hezká jako bývala dřív. Ba 

ne. Teď se na některých místech lepila a na dalším kousku byly drobečky od jídla. „Mu-

síme tu podlahu umýt. Lidé to taky dělají,“ povídá kočička pejskovi. 

Šla do komory, kde vzala mýdlo a kyblík. Mýdlo položila na stůl a šla s kyblíkem 

v tlapce pro vodu k potůčku. Vtom ale pejsek spatřil na stole něco růžového. „Kočička 

mi připravila ke svačince salám,“ pomyslel si a zakousl se do té růžové věci, když najed-

nou mu začaly z pusy lítat bubliny a téct pěna. Jakmile kočička přišla s kbelíkem plným 

vody, spatřila pejska a pěnu, jenž mu kapala z pusy, zalekla se. Myslela si, že je pejsek 

nemocný. „Snědl jsem kus salámu, který ležel na stole, ale byl nějaký nedobrý,“ povídá 

pejsek kočičce. „Ty hlupáku, vždyť to bylo mýdlo na mytí podlahy,“ rozkřikla se ko-

čička. Pejsek vypil hodně vody, aby byl zase v pořádku a kočička se mezitím vydala 

koupit nové mýdlo. 

„Ale jak ji umyjeme, když nemáme kartáč?“ zeptal se pejsek kočičky. „Mám to vymyš-

lené. Podlahu vydrhneme tebou. Ty máš přece takové hrubé chlupy, jako jsou i na kar-

táči,“ povídá kočička. Pejsek si lehnul na podlahu, kočička na ni rozlila vodu, vzala do 

tlapek mýdlo a pejska a podlahu vydrhla. 

Když měla hotovo, pejsek byl mokrý a špinavý od hlavy až k patě. Stejně tak byla mokrá 

i podlaha, a proto se pejsek rozhodl, že ji vysuší kočičkou. To ona má přece jemné 

a měkké chloupky jako ručník. Popadl kočičku a vytřel jí celou podlahu. Byli moc rádi, 

že mají tak krásně čistou podlahu, zato oba byli velmi špinaví. Vlastně jako ta podlaha 

před umytím. „Já vyperu tebe a ty vypereš mě – jako prádlo,“ povídá pejsek. Vytáhli ne-

cky a naplnili je vodou. Pejsek přinesl i valchu a pustili se do práce. Když byli oba čistí, 

přišlo na řadu sušení. 

Chytili se drápky šňůry na prádlo a sušili se. Jenomže vtom se na obloze objevily mraky 

a sluníčko bylo fuč. „Prší! Musíme se schovat,“ křičel pejsek. Utekli domů a čekali, až 

zase vysvitne sluníčko. Jakmile vylezlo sluníčko, opět se pověsili jako prádlo a čekali, až 

uschnou. Když už byli suší, poskládali se do koše na prádlo, kde oba usnuli, jak byli 

unavení. 

 

 



Čert a Káča 
Kdesi kdysi žilo děvče, které se jmenovalo Káča. Byla to holka upovídaná a někdy také 

hubatá. A navíc byla také velice ošklivá. Velký nos a uši, pihatá tvář a velké břicho. To 

byla Káča. Celá ves si o ní povídala. Každý týden chodila Káča k muzice a velmi si 

přála, aby si mohla zatancovat s nějakým mládencem. Avšak všem byla jen pro smích 

a nikdo ji k tanci nevyzval. 

Jednou ale k muzice přišel fešný myslivec v zelené kamizolce, který se na ni nejprve us-

míval a poté ji dokonce vyzval k tanci. Káča měla velkou radost, že si jí po tolika letech 

konečně někdo všiml. Tancovali spolu až dlouho do noci. „Musím už jít domů“, sdělila 

mu Káča. Myslivec jí nabídl, že ji velmi rád doprovodí. Avšak když se vzdálili od ostat-

ních lidí, z myslivce se začalo kouřit. Káča nevěděla, co se děje. Myslivec se začal měnit 

v čerta. Najednou mu z hlavy vyrostly rohy, místo bot se objevila dvě kopyta a zezadu 

mu visel ocas. 

Než se čert stačil představit pravým jménem, Káča seděla na jeho zádech a pobízela ho, 

aby ji vzal s sebou do pekla. Hrozně ráda by se tam totiž podívala. Čert takovou reakci 

vůbec nečekal, ale nakonec byl rád, že s ním jde dobrovolně. Rázem byli v pekle, kde 

čert Káču vyzval, aby slezla z jeho zad. Ta ale dostala velký strach, protože se jí v pekle 

vůbec nelíbilo a najednou začala litovat, že si přála se sem podívat. „Slezu, až mě odne-

seš zpátky do mé vesnice“, křičela Káča. Čert se tedy vydal zpět na cestu k vesnici, a to 

s Káčou na zádech. 

Na jedné pastvině zahlédli pasáčka, který krásně pískal na píšťalku. Čert ho požádal, 

jestli by mu pomohl sundat Káču z jeho zad. Pasáček souhlasil. Jakmile Káča pasáčka 

spatřila, ihned se do něj zamilovala. Pasáček se usmál, protože se mu Káča velmi líbila. 

Navíc si o ní také myslel, že je velmi statečná, když se nebojí čerta. „Jmenuji se Káča“, 

představila se. Čert se jen chytl za hlavu a byl rád, že vše takhle dopadlo, protože omy-

lem sebral do pekla Káču, a to místo Dory. Posel z pekla byl neuvěřitelně šťastný, že se 

Káči zbavil a vydal se na cestu, jejímž cílem bylo sebrat do pekla tu opravdovou hříšnici 

– sousedovic Doru. 

  



Krteček a jaro 
Obrovské zívnutí, potom protažení a krteček je připraven vydat se na zemský povrch po 

dlouhém zimním spánku. Za tuto zimu měl několik snů. Třeba ten o jeho kamarádce 

myšce a sově. Ale už dost vzpomínání na zimní dny a vzhůru za dobrodružstvím. 

Jakmile krteček vystrčil hlavu z krtince ven, na vlastní oči se přesvědčil, že opravdu za-

číná jaro a zima je na ústupu. Ačkoliv místy stále leží zbytky sněhové pokrývky, slu-

neční paprsky krtečka krásně hřály. Okouzlující vůně, kterou ucítil, ho zavedla k bílé 

květince – sněžence. Tato je totiž prvním poslem jara. 

Sotva se ale krteček rozkoukal, zaslechl hlasité naříkání a vzlykot. Když se blížil, spatřil 

malé ptáčátko, které nejspíš vypadlo z hnízda, jenž bylo v koruně stromu. Jeho maminka 

nikde v okolí nebyla, a proto se krtek vydal ji hledat. 

Po cestě potkal sovu. Tato celou zimu na vše dohlížela, protože sovy do teplých krajin 

nelétají. Krtek se jí zeptal, zda neviděla nějakého ptáčka v okolí. Ta ho poslala ke ko-

mínu, na němž mají postavené hnízdo čápi. Krtek zahlédl malá ptáčátka, která zrovna 

obědvala. Avšak na první pohled viděl, že to není maminka toho ztraceného ptáčete. 

Pokračoval tudíž dál, když vtom zahlédl svoji kamarádku myšku, která se po dlouhé 

zimě snaží najít nějakou potravu. Neviděli se celou zimu, a to už od konce podzimu, kdy 

některá zvířata ulehla k zimnímu spánku. V hledání pokračovali společně. Po cestě krtek 

myšce daroval tulipán hrající krásnou červenou barvou. 

Myška měla obrovskou radost. Nakonec dorazili k vlaštovkám, jenž si stavěly hnízdo ve 

chlévě. Létaly stále tam a zpět, aby přinesly různé větvičky či suchou trávu, aby ho 

z těchto různých věcí postavily hnízdo. Zpevňovaly ho pomocí bláta. Pod vznikajícím 

vlaštovčím hnízdem spatřila myška s krtkem ptáčka, který byl vzhledově odlišný od 

vlaštovek a vypadal zmateně. Ten jen prozradil, že se ztratil, protože to tady ještě moc 

nezná. Před chvíli se teprve vrátil z teplých krajin. 

Myška a krteček zmateného ptáčka zavedli k malému ptáčeti, které hledalo maminku 

a ejhle. Byla to jeho maminka. Nakonec se s nimi krtek i myška rozloučili a utíkali dál 

poznávat a objevovat krásnou jarní přírodu. 

 
 

 


