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POHÁDKA 

= báchorka – vyprávění, jehož příběhy se odehrály kdysi dávno v neurčitém čase a na 

neurčitém místě a v kterém se dějí neuvěřitelné věci. Má vždy dobrý konec, vítězí v něm 

dobro nad zlem. 

Znáš některé formulky, které se v pohádkách opakují? 

Která čísla často objevíš v pohádkách? Kde, při jakých příležitostech?  

 

1. Doplň názvy pohádek. 

Sněhurka a ______________  ___________________ 

___________________  čarodějnice 

Saxana a _________________ kouzel 

Královna _____________________ první 

Pták _________________ a ________________ Ryška 

Byl jednou jeden __________________ 

 

2. Znáš autory pohádek? 

a) české 

 

b) cizí (německé, dánské …) 

 

 

3. Napiš alespoň 5 pohádek, v jejichž názvu se objevuje číslovka. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Spoj postavy, které k sobě patří (stačí přiřadit stejné písmeno ke správné 

odpovědi). 

 

a) Křemílek     malá čarodějnice 

b) Štaflík     Bobek 

c) Abraxas     Špagetka 

d) Kubula     Vochomůrka 

e) Rumcajs     Škubánek 

f) Maková panenka    Barbucha 

g) Káťa     Francimor 

h) Edudant     motýl Emanuel 

i) Ája     Maxipes Fík 

j) Bob     Cipísek 

 

5. Doplň jména princezen. 

Pyšná princezna se jmenovala _____________________________. 

Princezna se zlatou hvězdou na čele  _______________________. 

V pohádce Byl jednou jeden král měla usednout na trůn princezna 

___________________. 

 

6. Vyřeš tajenku. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 

 



 

 

 jméno prince, který provdal své sestry za vládce nejmocnějších živlů 

 skřítek z Večerníčku 

 syn Rumcajse a Manky 

 Saxanin otec byl ________________ 

 nejchytřejší ze sedmi trpaslíků 

 Mája se narodila jako  ___________ 

 _______________  a strašidla 

 nejlepší přítel brouka Pytlíka 

 lesní a vodní nadpřirozená bytost 

 

ŘEŠENÍ: ______________________________ 

 Jak se jmenovali princeznini bratři? 

 

 Jak se jmenovaly její švagrové? 

 

 Znáš jméno čaroděje, který ji uvěznil? 

 

 Která herečka hrála tuto princeznu ve filmu? 

 

7. Vyjmenuj alespoň 3 pohádky z knihy „Devatero pohádek“. 

 

 

8. Poznáš z úryvku, o jakou pohádkovou postavu se jedná? 

Druhý den ho předvedli před soud. Táhli ho v okovech k vyschlé škebli. Před 

vchodem už čekala spousta broučků. Tísnili se, strkali se, vystupovali na špičky a 

volali: „To je on, to je on!“ 

 Ve škebli už seděli soudcové, tři nosatí brouci, a v koutě se krčili udivení 

komáři, kteří byli předvoláni jako svědci. U veřejného žalobce trůnila pyšně Beruška. 

Měl tam vlastně být také hlemýžď, ale neuměl tak dobře žalovat jako Beruška a 

ostatně by se do škeble ani nevešel. 

       _________________________ 



 

 

 

Takových obyčejných rybníků je v tom kraji dvanáct do tuctu, ale Brčálník mezi ně 

nepatří. Je totiž neobyčejný, a to proto, že u něho už léta letoucí bydlí _____________. Je 

to skřítek neposeda, zvědavý jako opička, ale tak trochu popleta. Jinak je ovšem veliký 

dobrák, vždycky ochotný přijít na pomoc tomu, kdo se dostal do nějaké bryndy. Jenomže 

když mu z ní potom pomáhá ven, tak se skoro vždycky začnou dít podivuhodné věci. 

       __________________________ 

 

Jednou měli __________ a _______________ školu jenom do jedenácti, řekli 

si, že půjdou domů parkem, aby se mohli dívat na veverky, času měli fůru, ale jak šli 

kolem jedné lavičky, uviděli pánský deštník, který tam někdo zapomněl, a tak stáli a 

přemýšleli, čí by ten deštník mohl být, až se u nich zastavil hlídač a řekl, a hele, to je 

deštník pana profesora Vondráčka, toho moc dobře znám, ten sem chodí každý den, 

bydlí vedle pošty, a když mu ten deštník přinesete, bude mít radost, je to hodný starý 

pán a má moc milou paní. 

______________________ 

 

„Tak, kmotře Geppetto,“ řekl truhlář na znamení míru, „čím vám tedy mohu 

posloužit?“ 

           „Potřeboval bych nějaké dřevo, abych si mohl udělat toho panáčka, dáte mi je?“ 

Mistr Antonio hned s radostí šel a vzal z lavice poleno, které mu nahnalo tolik 

strachu. Ale když už je příteli podával, udeřilo chudáka Geppetta přes vyhublé nohy. 

„Ach, máte vy to ale divné způsoby, jak podarovat lidi, mistře Antonio. Div 

jste mě nezmrzačil.“ 

Po návratu domů začne Geppetto ihned vyřezávat panáčka a dá mu jméno 

____________________________.  

 

9. Namaluj svoji pohádkovou postavu a popiš ji 

(jak vypadá, kde žije, je hodná nebo škodí, jaké má jméno…) 

 

10. Převyprávěj svou oblíbenou pohádku. 

 



 

ŘEŠENÍ: 

1. Sněhurka a sedm trpaslíků, Malá čarodějnice, Saxana a Lexikon kouzel, Královna 

Koloběžka I., Pták Ohnivák a liška Ryška, Byl jednou jeden král 

 

2. Čeští autoři: K.J.Erben, K. Čapek, B. Němcová, V. Čtvrtek, J. Lada, Št. Hájek, E. 

Šaloun, Frant. Hrubín, J. Drda, M. Macourek… 

 

Cizí autoři: H. Chr. Andersen, bratři Grimmové, Erich Kästner, O. Wilde… 

 

3. Devatero pohádek, Sněhurka a sedm trpaslíků, Byl jednou jeden král, Královna 

Koloběžka I., Sedmero krkavců, O dvanácti měsíčkách, Třetí princ, Tři oříšky pro 

Popelku… 

 

4. Křemílek a Vochomůrka, Štaflík a Špagetka, Abraxas a malá čarodějnice, Kubula a 

Barbucha, Rumcajs a Manka, Maková panenka a motýl Emanuel, Káťa a Škubánek, 

Edudant a Francimor, Ája a maxipes Fík, Bob a Bobek 

 

5. Krasomila, Lada, Maruška 

 

6.  

 

 

 

 

Větrník, Měsíčník a Slunečník 

Helenka, Elenka a Lenka 

Mrakomor 

Libuše Šafránková 

 

8. Velká kočičí pohádka, Pohádka psí, Pohádka ptačí, První loupežnická pohádka, Druhá 

loupežnická pohádka, Pohádka tulácká, Pohádka pošťácká, Pohádka vodnická, Velká 

pohádka doktorská 

 

9. Ferda Mravenec, Rákosníček, Mach a Šebestová, Pinocchio 

 

7.  V E L E N 
   

R A C O CH E J L 
 

 
C I P Í S E K 

 

  
N E T O P Ý R 

 
P R Ó F A 

   

V Č E L K A 
   

K A Č E N K A 
  

 
F E R D A 

   

  
V Í L A 
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