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Žába upletla krásnou pavučinu, ale vítr jí potrhal. Umíš ji spravit?
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O ZELENÉ KARKULCE

V jedné  na kraji lesa žila maminka se svojí holčičkou Aničkou. Ta dostala 

od babičky k narozeninám krásnou zelenou . Té čepičce, která se zavazuje pod 

bradou na mašličku, se říká karkulka. A protože si ji Anička oblíbila a pořád ji nosila, 

neřekl jí od té doby nikdo jinak než Zelená karkulka.

Jednoho dne si  zavolala maminka a řekla jí, že , který bydlí za lesem je ne-

mocný. „Půjdeš za ním, Karkulko, a doneseš mu a .“ Karkulka měla myslivce 

moc ráda, a tak popadla  a okamžitě vyrazila na cestu. Maminka na ni ještě za-

volala, aby šla jen po cestičce a s nikým se nedávala do řeči, ale  už ji neslyšela. 

V lese bylo nádherně, zpívalo a ptáčci svítili.  poskako vala po cestičce a ani 

si nevšimla, že na ni za nejbližším  číhá . Když na ni vyskočil, hrozně se 

lekla. Ale  se zdál hodný, mluvil k ní sladkým hlasem a vyptával se, kam má na-

mířeno. „Jdu jenom za , je nemocný, tak mu nesu v košíčku a .“ „A bydlí 

daleko ten myslivec?“ olízl se mlsně . „Kdepak, domeček ze má hned na 

konci lesa,“ odpověděla po pravdě .  na nic nečekal, skočil do  a byl 

pryč.  si oddychla a pokračovala v cestě k  . Rozhodla se, že mu ještě natrhá 
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Po louce lezli šnečci, ale ztratili domečky – nakresli jim je!  

Tečky ti pomůžou. Které z jejich domečků znáš?
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Najdi 5 rozdílů. Poznáš, co se na obrázku popletlo?
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1. Proč je blesk klikatý?

a. je opilý a neudrží se rovně

b. trénuje slalom

c. nepamatuje si, kam vlastně chce jít

d. má po cestě hodně zastávek

2. Kde bydlí strašidla?

a. ve skříni

b. pod postelí

c. v ředitelně

d. u zubaře

3. Proč upíři nemají rádi česnek?

a. nechutná jim

b. mají strach, že budou smrdět

c. stydí se, že ho nepoznají od cibule

d. nesnesou, jak jeho slupka šustí

4. Proč ptáci zpívají?

a. trénují na Superstar

b. vydělávají si na živobytí

c. lákají hmyz, který uloví a sní

d. mají radost

5. 
 
Proč se na Velikonoce chodí 

šmigrustovat?

a. aby byla dobrá úroda

b. aby štěstí neuletělo

c. aby se bacily lekly a utekly

d.  aby ženy nebyly lakomé 

a nenechaly si všechna vajíčka 

pro sebe

6. Proč je slunce žluté?

a. má žloutenku

b. je opálené

c. bylo oranžové, ale opršelo

d. aby šlo rozeznat od měsíce

7. Proč má pavouk osm nohou?

a. aby uměl napočítat do deseti

b. aby mu nebylo líto, že nemá ruce

c. aby rychleji běhal

d. aby byl skvělý ve fotbalu

8. Proč je tráva zelená?

a. závistí

b. je jí špatně, jak se točí zeměkoule

c.  je modrá, ale žluté světlo ji mění 

na zelenou

d. zelená je v módě

9.  Proč květiny nerostou kořeny 

nahoru?

a. neumí stojku

b. měly by závrať

c.  kořeny se nechtějí ukazovat 

neučesané

d. květ se nechce umazat

10. Proč rak couvá?

a. cvičí

b. nechce vidět, co je vepředu

c. trénuje na závod pozpátku

d. neví, na kterou stranu se otočit

Popletené testy. Správná odpověď je jen na tobě.
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Někde jsme to popletli. Jak to mají zvířátka doopravdy?

Má paměť jako rys.  _____________________________________________________

Je zvědavý jako kocour.  _________________________________________________

Je mlsný jako myška.  ____________________________________________________

Jsem z toho lev.  ________________________________________________________

Je mazaný jako slon.  ____________________________________________________

Krást jako opice.  ________________________________________________________

Prokázal mu husí službu.  ________________________________________________

Je slepý jako koza.  ______________________________________________________

Má uši jako rybička.  _____________________________________________________

Řvát jako jelen.  _________________________________________________________

Být jako pytel hlemýžďů.  ________________________________________________

Je zdravý jako liška.  _____________________________________________________

Má se jako kotě v žitě.  ___________________________________________________

Potrefený medvěd nejvíc kejhá.  __________________________________________

Je tichý jako prase.  ______________________________________________________

Škrábat jako straka.  _____________________________________________________

Je pomalý jako blecha.  __________________________________________________
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CHODÍCÍ STROMY A ZELINÁŘ HALÍŘ

V našem městečku je jen jeden zelinář, který ve svém obchodě nazvaném „Ovoce 

a zelenina“ prodává krom obvyklých zelených nití, zelených šroubků, zelených ště-

tek, zelených cihel, zelených motocyklových duší a vůbec všeho zeleného i ovoce. 

Tak to přece u zelinářů bývá. Jenže zelinář Halíř je strašný lakomec a nejraději by 

vše nakoupil zadarmo a prodal za cenu zlata.

To moc dobře znal zahradník Kuba, který dodával zelináři Halířovi ovoce ze svého 

sadu, který měl na jednom kopci na Vysočině. Ať dovezl banány, kiwi, pomeranče, 

kokosy či citróny, Halíř, aniž by se na ně podíval, řekl: „Ovoce je staré, otlučené, 

pomačkané, nahnilé a červavé. Dám ti jen polovinu peněz, na kterých jsme se do-

mluvili.“ Kuba protestoval: „Všechno jsem natrhal včera v noci při měsíčku. Podívej, 

jak jsou ty banány krásně modré, pomeranče jsou hranaté přesně tak, jak mají být. 

Kiwi má na sobě jemné peří, což je záruka nejvyšší kvality. Kokosy jsou hlaďoučké 

uvnitř se zmrzlinou a citrony jsou slaďoučké jako med. Nechápu o čem to mluvíš. 

Přesvědč se sám!“ Ale zelinář Halíř se vykrucoval, lhal a když se Kuba nedíval, do-

konce pár kusů ovoce naschvál pomačkal a poválel po zemi, aby nebylo čerstvé. 

Kuba nakonec nad tím mávl rukou a vzal, co mu Halíř nabízel, protože to byl široko 

daleko jediný obchod.


