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ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎATA 

 

 

 

Cíl: Seznámit děti s domácími zvířaty, pojmenovat jejich mláďata, poznávat užitek domácích 

zvířat, vytvářet kladný vztah k domácím zvířatům, péče o domácí zvířata, rozvíjet empatie a 

citlivost ke zvířatům. 

ZVÍŘÁTKA a mláďátka 

Slepičko kdákalko, kuřátka voď. 

Husičko kejhalko, s housaty choď. 

Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej. 

Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej. 

Koníčku běloušku, hopsa, běž, 

s hříbátkem pro oves pojedeš. 

http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Velikonoce/Slepi%c4%8dka_z_polystyrenov%c3%a9ho_srd%c3%ad%c4%8dka
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Velikonoce/Ku%c5%99%c3%a1tka_z_bur%c3%a1k%c5%af
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_%c5%bdivo%c4%8dichov%c3%a9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%c5%99%c3%adda%3a_pt%c3%a1ci_(Aves)/Letci/Vrobozob%c3%ad/%c4%8cele%c4%8f%3a_kachnovit%c3%ad_(Anatidae)/Husa_dom%c3%a1c%c3%ad
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ml%c3%a1%c4%8fata_dom%c3%a1c%c3%adch_a_hospod%c3%a1%c5%99sk%c3%bdch_zv%c3%ad%c5%99at/House
http://wiki.rvp.cz/Knihovna/V%c3%9dROBKY_S_D%c4%9aTMI/Jaro/Mal%c3%a1_ove%c4%8dka
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ml%c3%a1%c4%8fata_dom%c3%a1c%c3%adch_a_hospod%c3%a1%c5%99sk%c3%bdch_zv%c3%ad%c5%99at/Jehn%c4%9b
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_%c5%bdivo%c4%8dichov%c3%a9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%c5%99%c3%adda%3a_savci_(mammalia)/rad_sudokopytnici/celed_turoviti/Druh%3a_Tur_dom%c3%a1c%c3%ad
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Ml%c3%a1%c4%8fata_dom%c3%a1c%c3%adch_a_hospod%c3%a1%c5%99sk%c3%bdch_zv%c3%ad%c5%99at/Tele
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Rozpo%c4%8d%c3%adtadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Rozpo%c4%8d%c3%adtadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/P%c5%99%c3%adroda/Obiloviny/Oves
https://vytvarne-napady-pro-deti.webnode.cz/images/200007451-376e93868d/CIMG0409.JPG
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OPAKOVÁNÍ: Časová posloupnost vývoje motýla 

 Prohlédni si obrázky Vývoj motýla – housenka – kukla – motýl; 

 Obrázky vytiskneme, rozstříháme a složíme v časové posloupnosti; 

 Čím se živí housenka? 
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PONDĚLÍ: 

Námětová hra: NAJDI ZVÍŘE 

Domácí a hospodářská zvířata: 

 Pracujeme s obrázky na kartičkách (pexeso, vystřižené obrázky); 

 Jmenujeme vyobrazená zvířátka; 

 Tvoříme zvířecí rodinu: kůň (Hřebec – klisna – hříbě), ovce (beran – ovce – jehně), 

prase (prase – prasnice – sele), kráva (býk – kráva – tele), koza (kozel – koza – 

kůzle), slepice (kohout – kvočna – kuře), husa (houser – husa – house), kachna (kačer 

– kachna – káčátko), pes (pes – fena – štěně), kočka (kocour – kočka – kotě), králík 

(králík – králice – králíče), krůta (krocan – krůta – krůtě); 

 Přiřazujeme mláďata. 
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5 
 

     

 

Hádanky k obrázkům: 

 Kdo nás ráno budí? Kohout 

 Kde kohout bydlí? V kurníku; 

 Snáší kohout vajíčka?  

 Kdo bydlí v chlívku? Prasátka, koza; 

 Jaký zvuk prasátka vydávají? Chrochtají; 

 Kdo bydlí ve stáji? Kůň. Jak dělá kůň, napodob ho; 

 Která zvířátka bydlí v chlévě? Kravičky; 

 Má kravička peří? Může létat? 

 Kolik nohou má pes? Kde žije pes? 

 Kde žije kočka? Co kočka chytá? 

 Čí mládě je hříbě? 

 Utvoř zvířecí rodinu Krocana; 

 Co se líhne z vajec? (kuře, káčátko, house, labuť, ptáci …) 

 Kdo má rád mrkev? 

 Kdo mečí, kdo bučí a kdo bečí? (mečí koza, bučí kráva, bečí ovce); 

 Čí mládě je jehně? 

 Podle obrázků vymýšlíme další hádanky… (Má slepice zuby? Co jí kravička? Má 

husa 4 nohy? Může kachna plavat?) 
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Roztřiď obrázky zvířat (str. 2 a 3) na hospodářská a domácí. 

 Kočka, pes, ovce, kůň, kráva, prase, husa, kachna, krůta – domácí pes, kočka, 

Hospodářská – kůň, kráva, prase, husa, kachna, krůta, slepice 

 

VZDĚLÁVACÍ ČINNOST: práce s obrázky (kartičkami, pexesem) 

Zvířata dělíme na: 

Domácí 

 žijí v bytech u lidí, dělají lidem společníka nebo ochranu. Staráme se o ně. 

 Nejpopulárnější domácí zvířata jsou především psi a kočky; 

 Lidé také chovají domácí králíky, fretky, morčata, pískomily; 

 Doma se chovají ptáci - papoušci (k nejznámějším patří např. andulky) či kanárci; 

 Někteří chovají želvy, ještěrky a hady;  

 V domácnosti se dají chovat i ryby;  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C4%8Dka_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fretka_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Andulka_vlnkovan%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%A1r_divok%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelvy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Je%C5%A1t%C4%9B%C5%99i
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hadi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
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 Domácí mazlíčci vyžadují pravidelnou péči majitele a veterinární péči v 

případě nemoci či úrazu. 

 

Hospodářská 

 je zvíře, ze kterého máme hospodářský užitek; 

 Hospodářským užitkem ze zvířat je nejčastěji: mléko, maso, tuk, vejce či kožešina, 

mohou to být ale i rohy nebo parohy, přírodní vlákna či chlupy, sladký med; 

 Hlavními hospodářskými zvířaty jsou v ČR:  

 skot, prasata, drůbež (kuřata, krůty, kachny, husy) a ovce; 

 Význam mají i kozy, králíci, perličky; 

  Jelenovití, zejména daněk skvrnitý a jelen, jsou chovaní na farmách pro maso, 

případně parohy;  

 Pouze nepatrný význam mají v české produkci masa  koně a pštrosi. 

Volně žijící – pole, louka, les, voda 

 jelen lesní, srnec obecný, liška obecná, jezevec lesní, prase divoké, zajíc polní, 

veverka obecná, vlk obecný, krtek obecný, ježek obecný, bažant obecný, motýl, had, 

myš, brouci, mravenci, pavouci, včely, žížaly, ptáci, ryby, žáby … 

Práce s obrázkem Lesní zvířata: 

 Jmenuj podle obrázků vyobrazená zvířata; 

 Pojmenuj ke každému zvířátku jeho mládě.  

 Kdo se pyšní parožím? 

 Kdo má na zádech bodliny?  

 Patří ježek mezi zimní spáče? (ano); 

 Který had je u nás jedovatý? (zmije); 

 Co mají na sobě malá divoká prasátka? (pruhy); 

 Co divoká prasata mají za potravu? 

 Čím se živí veverky?  

 Je sova denní nebo noční pták? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Veterin%C3%A1rn%C3%AD_l%C3%A9ka%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemoc
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Araz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%A9ko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maso
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tuky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vejce
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%BEe%C5%A1ina
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parohy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Med
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tur_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prase_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dom%C3%A1c%C3%AD_dr%C5%AFbe%C5%BE
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kur_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%AFta_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kachna_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Husa_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ovce_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Koza_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A1l%C3%ADk_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Perli%C4%8Dka_kropenat%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelenovit%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dan%C4%9Bk_skvrnit%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jelen_evropsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Farma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zv%C4%9B%C5%99ina_(maso)
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%AF%C5%88_dom%C3%A1c%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%A1tros_dvouprst%C3%BD
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PL: 

 Najdi zvířátkům jejich domov; 

 Spoj čarou správný domov. 
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 Urči počet slabik u každého zvířátka; 

 Urči začáteční hlásku; 

 Která zvířátka z obrázků nepatří mezi domácí a hospodářská? (žába, kukačka, pták). 
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ÚTERÝ: 

Hrátky se zvířátky: 

Přirovnávání - charakteristika zvířat: 

 Mlaská u jídla jako... prasátko; 

 Chodí zmoklá jako... slepice; 

 Drápe jako... kočka; 

 Ten je silný jako... kůň; 

 Je hloupý jako … osel; 

 Je tvrdohlavý jako … beran; 

 Je mlsná jako … koza; 

Tvoření zdrobnělin a rytmizace tleskáním slov: 

 slepice – slepička, kohout – kohoutek, kuře – kuřátko, koza – kozička, tele – telátko, 

kočka – kočička …; 

 vytleskej slabiky zdrobnělin. 

Doplňování zvuků do říkadla, rýmování: 

Pejsek ......... do daleka (Pejsek štěká do daleka) 

Kráva ........., až to hučí (Kráva bučí, až to hučí) 

Slípka ......... na sedláka (Slípka kdáká na sedláka) 

Ovce .......... ovčí řečí (Ovce bečí ovčí řečí) 

Kozlík ........., že je větší (Kozlík mečí, že je větší) 

Kočka ........., sova ...... (Kočka mňouká, sova houká) 

Prase ........., jen to fičí (Prase kvičí, jen to fičí) 

Oslík .......... na oslíka (Oslík hýká na oslíka) 
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BÁSNIČKA: 

 Rozvíjíme paměť; 

 Učíme se vyslovovat; 

 Kdo je mládě žáby? 

 

Žáby 

Skokani, rosničky, kuňky 

do tůně dělají žbluňky! 

Žbluňk! do tůně, voda cáká 

na žábu i na žabáka. 

Koupili si nové plavky. 

Na skákání? Chyba lávky! 

Že prý se v těch kalhotkách 

dají zvěčnit na fotkách.. 

Pulci, s palečkama v puse, 

fandí žábám v jednom kuse. 

A babičky ropuchy 

zašívají punčochy. 

 

 

 

 

 

 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%c3%a9_projevy_zv%c3%ad%c5%99at/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_%c5%beivo%c4%8dichov%c3%a9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%c5%99%c3%adda%3a_oboj%c5%beiveln%c3%adci_(Amphibia)/%c5%98%c3%a1d%3a_%c5%be%c3%a1by_(Anura)/%c4%8cele%c4%8f%3a_rosni%c4%8dkovit%c3%ad_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%c4%8dka_zelen%c3%a1
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Podzimn%c3%ad_b%c3%a1sni%c4%8dky
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Rozpo%c4%8d%c3%adtadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Ucebni_texty/%c5%98%c3%adkanky/Jazykolamy_a_logopedick%c3%a1_%c5%99%c3%adkadla
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Obrazky/0.Biologicka_klasifikace/%c5%98%c3%ad%c5%a1e%3a_%c5%bdivo%c4%8dichov%c3%a9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/trida_obojzivelnici/rad_zaby/celed_ropuchy
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O koťátku, které zapomnělo mňoukat 
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Jaká je kočka? Snažíme se najít co nejvíce přídavných jmen: 

 chlupatá, strakatá, mazlivá, černá, mlsná, hravá, krásná, malá, smutná, hladová, 

veselá, hebká …  

 

Práce s pohádkou: 

 Mělo koťátko hlad? 

 Proč mělo hlad? Co zapomnělo? 

 Která zvířátka prosilo koťátko o pomoc? 

 Kdo koťátku pomohl najít kočičí řeč? 

 Jak dělá kočička? 

 Dostalo koťátko mléko? 
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Výtvarka: 

Kočička na střeše 

 Pomůcky: čtvrtka, temperové (vodové) barvy, štětec, houbička, barevný papír; 

 Na čtvrtku namalujeme v dolní části střechu; 

 Nad střechu modrou barvou namalujeme oblohu (můžeme tupovat štětcem nebo 

houbičkou), bílou barvou potiskujeme prstem hvězdy (lze obtisknout bublinkovou 

fólii); 

 Houbičkou potiskneme kruh – měsíc bílou barvou, zapustíme do měsíce žlutou a 

okrovou barvu – vzniknou barevné fleky; 

 Z barevného papíru vystřihneme kočky a nalepíme na střechu. 
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STŘEDA: 

DIDAKTIKA: 

 Napodobujeme zvuky zvířat – kravička, kůň, ovce, koza, prase, slepice, kohout, pes, 

kočka, kachna, krůta, husa; 

 Kde zvířátka bydlí? Pes – bouda/doma, kočka – doma/stodola, slepice – kurník, kůň – 

stáj, prase, kráva, koza – chlívek.  

 

Kde bydlí? 

 Podle obrázku přiřaď zvířátkům jejich obydlí; 

 Proč žije ryba ve vodě? 

 Kde si staví mravenci mraveniště? 

 Kde si dělají hnízdo ptáci a kde si staví hnízdo čáp? 

 Urči první a poslední hlásku ve slovech – mravenec, pták, ryba, pes, kráva, čáp, včela; 

 Vytleskej u těchto slov počet slabik. 

 Co nám dává včela? 
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OBRÁZKOVÁ POHÁDKA: 

 Rozvíjíme čtenářskou pregramotnost; 

 Rozvíjíme slovní zásobu, stavbu vět a souvislé vypravování; 

 Pozorně posloucháme pohádku a nahrazujeme obrázky slovy. 
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OBRÁZKOVÉ ČTENÍ: 

 Převyprávěj pohádku O třech prasátkách podle obrázků; 

 Z čeho mělo postavený domeček první prasátko, druhé a třetí? 

 Proč vlk rozbil domeček prvnímu a druhému prasátku? 

 Který domeček vlk nezbořil a proč? 
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PRACOVNÍ LIST: 

 Rozvíjíme matematickou pregramotnost; 

 Rozeznáváme živou a neživou přírodu – zeleně vybarvíme co patří do živé přírody a 

žlutě do neživé přírody; 

 Kterých obrázků je více? 

 O kolik je více? 
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PL GRAFOMOTORIKA: 

 Procvičujeme zrakové vnímání; 

 Dbáme na správný úchop tužky; 

 Dbáme na tvar horních obloučků, kliček, vlnovek, zubů; 

 Každý řádek obtáhneme 4x; 

 Žába zelenou, motýl červenou, čáp modrou, včela žlutou, zajíc hnědou 
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PH NA ZVÍŘÁTKA: 

 Napodobujeme pohyb zvířat; 

 Žába – skáčeme žabáky (do výponu a zpět na 4), kvákáme; 

 Čáp – chodíme rovně, zvedáme vysoko kolena, ruce natažené před tělem a klapeme 

rukama jako zobákem; 

 Slepička – chodíme na bobku, ruce znázorňují křídla, kvokáme; 

 Kůň – klušeme, přeskakujeme překážky, vydáváme zvuk koně; 

 Kravička – chodíme pomalu, bučíme; 

 Pes – na čtyřech, štěkáme; 

 Kočička – na čtyřech, vyhrbíme záda, uděláme pohyb sed na paty, prohneme se a opět 

vyhrbíme, mňoukáme. 

 

ČTVRTEK: 

Vzdělávací činnost: 

Produkty zvířat: 

 Z hospodářských zvířat máme užitek  – maso, vlnu, vejce, mléko, štětiny, kůži; 

 Prasátko – dává nám maso, štětiny, kůži; 

 Kravička, koza – dávají mléko, z mléka děláme sýry, máslo; 

 Slepička – dává nám vajíčka; 

 Ovečka – dává vlnu; 

 Prohlédni si obrázky a odpověz na otázky – Co jí prasátko, kravička, koza, ovce? Co 

děláme z mléka? Co děláme z vajec? Co děláme z vlny? 
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 Pes a kočka jsou domácí mazlíčci, máme je rádi, chováme se k nim pěkně, dávají nám 

lásku. 
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HV: 
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ZVÍŘECÍ HÁDANKA: 

 

 Přiřaď správné odpovědi 
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PÁTEK: 

POVÍDKA Kurník 

 
Byl pátek odpoledne a Kuba s Agátkou už byli ze školky doma. Tatínek šel z práce dříve 

a vyzvedl je po obědě. Dneska je totiž významný den. Pojedou na návštěvu za babičkou 

Aničkou a dědou Mílou a zůstanou tam celý víkend sami bez maminky a tatínka.  

Babička s dědečkem bydlí daleko a Kubu s Agátkou vidí málo. Proto se už nemohli dočkat 

svých vnoučátek. 

„Agátko, Kubíku,“ volal tatínek na děti a nakoukl do dětského pokoje. „Za chvíli vyrážíme, 

oblékněte se a sbalte si do batůžku plyšáky, kteří s vámi pojedou.“ 

Oblečení a ostatní věci jim maminka sbalila už předchozí den. Teď je ještě v práci, ale až 

vyjedou, zastaví se pro ni a k babičce pojedou všichni čtyři. 

„Mně se nechce oblékat,“ zaječel Kuba a proběhl v trenkách kolem tatínka do obýváku 

a schoval se za sedačku. „To nevadí,“ odpověděl s klidem tatínek. „Můžeš jet klidně bez 

kalhot. Děda koupil novou kozu. Ta taky nenosí kalhoty.“ 

„Ale já nejsem jako koza,“ odpověděl Kuba a pelášil zase zpátky. Za chvíli už stál připravený 

u dveří v kalhotách, mikině a se sbaleným batůžkem. 

„Babi s dědou mají novou kozu? A jak se jmenuje?“ zeptala se zvědavě Agátka. 

„Zatím nemá jméno. Můžete jej s Kubíkem vybrat,“ mrknul na ni tatínek. 

U prarodičů je vždycky plno zvířátek. Mají slepice, králíky, jednu krávu a tři kozy. Teď už 

vlastně čtyři. A pejska Bertíka. Na něj se děti těší nejvíce. Můžou s ním lítat po zahradě, jak 

dlouho chtějí, házet mu klacky nebo míčky a on jim je vždy přinese zpět. Nebo s Bertíkem 

hrají na schovávanou. Schovat se sice moc neumí, ale zato je vždycky najde. 

Když byla připravená i Agátka, mohli vyrazit. Vyzvedli maminku v práci a vydali se 

na dvouhodinovou cestu autem. Někdy jezdí k babičce vlakem, ale to trvá ještě déle a Kubíka 

to nebaví. 

Kubovi byly nedávno tři roky a začal chodit do školky. Agátce už je šest a v září půjde 

do školy. Ta už u babičky a dědy spala sama několikrát, ale Kuba tam bude dnes spát bez 

rodičů poprvé. 

Cesta jim rychle utekla a děti hned běžely za Bertíkem, který je přiběhl přivítat jako první. 

Za chvíli přišel děda a hned vzal děti na zahradu ukázat jim, co mají nového. Kromě kozy 

měli i spoustu nových králíčků, kteří se nedávno narodili, a taky plno kuřátek, která se 

https://pohadkovavychova.cz/nas-strach-ktery-na-deti-prenasime/
https://pohadkovavychova.cz/nas-strach-ktery-na-deti-prenasime/
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vylíhla minulý týden. A hlavně děda postavil nový kurník! Aby měli slepičky, kohouti 

a kuřátka více místa. Byl velký, dřevěný, natřený světle hnědou barvou a s červenou střechou. 

„Ten je krásný!“ nadchl se Kuba. „Vypadá skoro jako domeček pro děti, viď?“ rozběhl se blíž 

a obcházel ho ze všech stran. „Dalo by se v něm spát?“ 

Děda se zasmál: „Asi ano, ale necháme ho slepicím, dobře? Ty s Agátkou budete spát s námi 

v chalupě.“ 

To je ale škoda, pomyslel si Kuba a dál nadšeně prohlížel kurník. 

 

   

 

Maminka si mezitím povídala s babičkou a říkala jí, co děti mají rády, kdy ráno obvykle 

vstávají a kdy si je v neděli odpoledne vyzvednou. Kubík měl zrovna hlavu strčenou ve 

dvířkách od kurníku a prohlížel si ho zevnitř, když zaslechl maminku: „Kubík chodí spát se 

slepicemi, Agátka vydrží tak do devíti hodin.“ 

Když rodiče odjeli domů, babi s dědou zůstali s vnoučaty na zahradě. Prohlíželi si všechna 

zvířata a povídali si o nich. Společně také vymýšleli jméno pro novou kozu, ale nemohli se 

rozhodnout, které jméno jí dají. Domluvili se tedy, že to nechají na zítra. 

Odpoledne rychle uběhlo a babička se dala do přípravy večeře. Po večeři se šly děti umýt 

a Kubík se chystal do postýlky. Babička mu přečetla pohádku, kterou si vybral, dala mu pusu 

na dobrou noc a nechala ho spát. 

Agátka zatím hrála s dědou pexeso. Když se blížila devátá hodina, přečetla babička pohádku 

také jí a ona potom odešla spát do pokoje ke Kubíkovi. 

„Babi, dědo, Kuba není v posteli,“ přihnala se vzápětí zpět s vykulenýma očima. 

„Není jenom zachumlaný pod peřinou?“ otočila se babička od nádobí, které zrovna v kuchyni 

myla. 

„Není. Koukala jsem se pod peřinu, pod polštář i pod postel,“ vydechla Agátka a rozhlížela se 

po místnosti, jako by tam Kuba mohl být schovaný. 

https://pohadkovavychova.cz/pohadka-o-stribrne-hvezdicce/
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„A nespí ve tvé posteli?“ zeptal se děda, ale už mu bylo jasné, že tady něco nehraje. 

„To nevím,“ zatvářila se rozpačitě Agátka. Na svou postel úplně zapomněla. Otočila se 

a hrnula se zpátky do pokoje doprovázená babičkou. 

Jenže Kuba nebyl ani v Agátčině posteli, ani pod ní. Dokonce ani ve skříni. Babička 

s vnučkou hledaly po celé chalupě, ale Kuba nikde. 

Za chvíli vrzly venkovní dveře a v nich stál rozespalý Kuba zabalený do deky a se slámou ve 

vlasech. Zíval na celé kolo a nechápal, proč ho děda přišel vzbudit do kurníku a chce po něm, 

aby šel do postele. 

„Maminka ti, babi, přece říkala, že můžu jít spát se slepicemi. Tak jsem šel. A rád, když teď 

mají tak krásný domeček.“ Babička se rozesmála úlevou. Dědeček byl pyšný, že má tak 

vynalézavého vnuka, a Agátka? Ta byla ráda, že se její bráška našel, a hned mu ochotně 

vysvětlila, co to znamená „jít spát se slepicemi“. 

Když byly děti zpátky ve svých postelích a spaly, zeptala se babička dědečka, jak ho napadlo, 

že bude Kuba zrovna v kurníku. Děda se pustil do vysvětlování: „Odpoledne byl Kubík 

z kurníku úplně nadšený. Říkal, že vypadá jako domeček pro děti, a ptal se mě, jestli by se 

v něm dalo spát. Když jsem se pak podíval z okna a viděl Bertíka, jak leží před kurníkem 

místo u sebe v boudě, bylo mi to jasné. Kuba spí v kurníku a Bertík na něj dává pozor.“ 

Babi a děda si oddychli, že vše dobře dopadlo a Kubu našli. Příště dveře od chalupy pro 

jistotu zamknou. 

 

 Jaká zvířátka měla babička s dědou? Vyjmenuj je. 

 Kolik zvířátek měli celkem? 

 Co znamená jít spát se slepicemi? (jít spát brzy); 

 Kdo bydlí v kurníku? 

 Kam šel Kuba spát? A proč? 

 Kdo Kubu našel? 

 A jaké jméno pro kozu vymysleli? Zkuste vymyslet jméno, které by se koze hodilo? 

 Vymyslete, co dělala Agátka s Kubíkem u babičky následující den. Šli na nějaký 

výlet? Nebo byli na zahradě?  
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PL Zrakové vnímání: 

 Spoj části těl zvířat; 

 Jaká zvířata jsou na obrázku? Vyjmenuj; 
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VÝTVARKA: 

 Pomůcky: čtvrtka, temperové barvy, štětec (korkový špunt, prst), černou fixu; 

 Vystřihni šablonu prasátka a obkresli na čtvrtku; 

 Prasátko obtáhni černou fixou a potiskni růžovou (oranžovou) barvou korkovou 

zátkou (prstem) nebo potři čistou vodou pomocí štětce a zapouštěj oranžovou barvu; 

 Dokresli oči, rypáček. 
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BÁSNIČKA: Sele a ukulele 

 

 

 

Hele, vedle v chlévě sele 

učí se na ukulele; 

nožkou přední do strun buší, 

až nám z toho zvoní v uších. 

 

Zachrochtá, pak struny ladí; 

když naladí, kamarádi, 

z chlívku kvičí na sestru: 

hrát prý bude v orchestru! 

Hříčky se slovíčky 

1. Sele je mládě 

a) prasete; 

b) krávy; 

c) sysla.  

2. Ukulele je drnkací hudební nástroj, tvarem velmi podobný kytaře. Víš, kolik mívá zpravidla 

strun? (nejčastěji čtyři, řidčeji šest nebo dokonce osm strun). 

3. Kolik slov, která obsahují samohlásku e najdeš v básničce? Utvoř slova s e na začátku, 

uprostřed či na konci. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ukulele

