Pohádky
a) Napiš vlastními slovy, co se skrývá pod názvem „pohádka“.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
b) Napiš jaký je rozdíl mezi pohádkou lidovou a umělou.
Lidová pohádka
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Umělá pohádka
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
c) Přiřaď k obrázkům následující pojmy
Karel Jaromír Erben

Karel Čapek

umělé pohádky

lidové pohádky

_________________________

____________________________

_________________________

____________________________
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d) Dokážeš k jednotlivým autorům pohádek přiřadit správně název díla?
Karel Jaromír Erben

Broučci

Božena Němcová

Soubor českých pohádek

Karel Čapek

Pohádky z pařezové chaloupky

Josef Čapek

Dášeňka, čili život štěněte

Jan Karafiát

Národní pohádky a pověsti

Josef Lada

Ferda Mravenec

Václav Čtvrtek

Pejsek a kočička

Ondřej Sekora

Kocour Mikeš

e) Uhodneš pohádku podle ilustrace?

_____________________________

____________________________

______________________________

_________________________________
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f) Správně očísluj pořadí bodů osnovy pohádky
Zlá sudička ji předpověděla, že se v 17 letech píchne o trn a navždy usne. _______
Králi a královně se narodila dcerka Růženka.

__________

Jednoho dne projížděl spícím královstvím odvážný princ.

__________

Celé království usnulo s ní a zámek obrostl růžovými keři.

__________

Hodná sudička chtěla zmírnit tu zlou sudbu.

__________

Předpověděla Růžence, že nebude spát navždy.

__________

Král nechal zničit všechny růže, a navíc hlídat každý Růženčin krok.

__________

Může ji svým polibkem vysvobodit odvážný princ.

__________

Hustým křovím se prosekal ke spící Růžence.

__________

K sedmnáctým narozeninám dostala Růženka od zlé sudičky růži.

__________

Nikdy takovou květinu neviděla, chtěla si přivonět.

__________

Píchla se o trn a usnula.

__________

Polibkem probudil ji i celé království.

__________

g) Spojte různými barvami části názvů pohádek
Dlouhý, široký

Horákyně

Tři zlaté vlasy

Štěstí

Sedmero

krkavců

O dvanácti

a Bystrozraký

Obušku,

se zlatou hvězdou na čele

Chytrá

děda Vševěda

Rozum a

měsíčkách

Princezna

z pytle ven
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h) Které ze slov do dané řady nepatří? Podtrhni ho. Své rozhodnutí krátkou
větou zdůvodni.
Maruška – červen – macecha – jahody – kouzelná flétna
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Černokněžník – princ – Dlouhý – zlaté parohy – prsten
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Červená Karkulka – ježibaba – košíček – vlk – myslivec
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

i) Nakresli svoji oblíbenou pohádkovou postavičku
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