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Příloha č. 1

O stromu, který dával (Shel Silverstein)

Byla jednou jedna jabloň…

a ta milovala malého chlapce.

Každého dne chodíval chlapec za jabloní

a sbíral její listy

a splétal z nich věnečky 

a hrál si na lesního krále.

Šplhal po jejím kmeni

a houpal se ve větvích

a jedl jablka.

A hráli si spolu 

na schovávanou.

A když byl unaven,

spával v jejím 

stínu.

Chlapec jabloň velmi miloval.

A jabloň byla šťastná.

Ale čas utíkal.

A chlapec rostl jako z vody

A jabloň zůstávala často sama.

Jednoho dne přišel chlapec za jabloní a řekla: „Pojď, Chlapče, pojď a vyšplhej do mé 

koruny a houpej se v mých větvích, jez má jablka, hrej si v mém stínu a buď šťastný.“

„Už jsem velký na to, abych si hrál,“ řekl chlapec. „Chtěl bych peníze. Můžeš mi nějaké 

dát?“ 

„Je mi líto,“ řekla jabloň, „ale já nemám peníze. Mám jen listy a jablka. Vezmi si má 

jablka, Chlapče, a prodej je ve městě. Potom budeš mít peníze a budeš šťastný.“

A tak chlapec vylezl na strom, natrhal jablka a odnesl si je pryč. A jabloň byla šťastná.

Avšak chlapec se dlouho nevracel… a jabloň byla smutná. Až jednoho dne se chlapec 

vrátil. Jabloň zašuměla radostí a řekla: „Pojď, Chlapče, vyšplhej do mé koruny, houpej 

se v mých větvích a buď šťastný.“
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„Nemám čas  lézt  po stromech,“  řekl  chlapec.  „Chci  dům,  aby mi  bylo  teplo,“  řekl. 

„Chci ženu a děti, a proto potřebuji dům. Můžeš mi dát dům?“ 

„Nemám žádný dům,“ řekla jabloň. „Mým domem je les, ale můžeš ořezat mé větve 

a postavit z nich dům. Potom budeš šťastný.“

A tak chlapec ořezal větve jabloně a odnesl je pryč, aby postavil dům.

A jabloň byla šťastná.

Avšak chlapec se dlouho nevracel. A když se konečně vrátil, jabloň nemohla samým 

štěstím ani promluvit.

„Pojď, Chlapče,“ šeptala, „pojď a hrej si.“

„Jsem příliš starý a smutný na to, abych si hrál,“ řekl chlapec.

„Chci loďku, která mě odnese daleko odtud. Můžeš mi dát loď? “ „Vezmi si můj kmen 

a postav z něj loď,“ řekla jabloň. „Potom můžeš odplout…a být šťastný.“

A tak chlapec porazil její kmen, udělal loďku a odplul.

A jabloň byla šťastná, i když ne tak docela.

A po dlouhé době přišel chlapec znovu. „Je mi líto, Chlapče,“ řekla jabloň, „ale nemám 

už nic, co bych ti mohla dát… Už nemám žádná jablíčka.“

„Mé zuby jsou příliš slabé na jablka,“ řekl chlapec.

„Už nemám žádné větve,“ řekla jabloň.

„Nemůžeš si v nich hrát…“

„Jsem příliš starý na to, abych si hrál,“ řekl chlapec.

„Už nemám ani svůj kmen,“ řekla jabloň. „Nemůžeš vyšplhat …“ 

„Jsem příliš unavený na to, abych šplhal,“ řekl chlapec.

„Mrzí mě to,“ vzdychla jabloň. „Kéž bych ti mohla něco dát…ale už nemám nic. Jsem 

jenom starý pařez. Je mi to moc líto…“

„Už toho mnoho nepotřebuji,“  řekl chlapec,  „snad jen sednout  si  a odpočívat.  Jsem 

velmi unaven.“ „Víš,“ řekla jabloň a co nejvíce se narovnala, „víš, starý pařez je dobrý 

k sezení a odpočinku. Pojď, Chlapče, sedni si. Sedni si a odpočívej.“

A tak si chlapec sedl a odpočíval.

A jabloň byla šťastná.

 (Silverstein, 1999, celá kniha – kniha není číslovaná)
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Příloha č. 2

Muzikanti a vítr (Ilja Hurník)

Sešli se muzikanti a řekli si:

„Dáme  dohromady  kapelu  a  vyrazíme  do  světa.“  I  secvičili  se  a  vykročili.  Příliš 

k hlučnému  městu.  Kováři  bušili  do  podkov,  bednářů  do  sudů,  kameníci  do  skály. 

Muzikanti začali hrát, ale jedni měšťané křičeli:

„Hrajete příliš slabě, není vás slyšet.“

A jiní zase:

„Přestaňte, což tu není tak dost rámusu?“

Muzikanti si řekli:

„Zde se nezavděčíme, “ a táhli dál.

Přišli  k městu  ještě  hlučnějšímu.  Když  začali  hrát,  všichni  odkládali  kladiva 

a poslouchali, až někdo řekl:

„Hrajete hezky, ale už jděte. Musíme se dát do práce, jinak by naše děti hladověly.“

Když přišli k třetímu městu, zahráli tak vesele, až srdce poskočilo.

Měšťané se zlobili:

„Jak můžete hrát tak zvesela, když nám zrovna umřel starosta!“

Honem tedy spustili smutně, až srdce zabolelo, ale jiní měšťané se zlobili:

„Což ještě není dost smutku? To ještě i vy nás chcete rozplakat?“

A tak  muzikanti  táhli  raději  dál.  Ještě  nedošli  k čtvrtému městu,  když  jim měšťané 

vyběhli vstříc a jásali:

„Jen pojďte, naše kapela nám odtáhla do světa a nám nemá kdo hrát naši písničku.“

Muzikanti jim ji tedy zahráli, chtěli spustit jinou, ale měšťané řekli:

„Jinou nechcem, chceme jen tu naši.“

 A tak museli hrát tu jejich pořád dokola, až se jim to omrzelo a řekli:

„Sbohem, půjdem zas dál.“

V pátém městě zahráli zvesela i smutně, jejich písničky i svoje, a lidé vydechli:

„Hrají krásně jako ďáblové.“

Jiní také vydechli a řekli:

„Hrají krásně jako andělé.“

„Mýlíte se, “ řekli první, „ hrají jako ďáblové.“
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„Jako andělé!“ volali druzí a tak se přeli čím dál prudčeji, už i pěsti proti sobě zatínali,  

až jim starosta muzikantům:

I vlekli se dál, až jeden muzikant řekl:

„Už dost toho plahočení, lidé nám nerozumějí. Usaďme se někde a hrajme jen pro své 

potěšení. “

„Ano, pryč od lidí, pryč od hluku a zloby světa!“ zvolali ostatní.

Vyhlédli si opuštěné údolíčko mezi lesy a skalami a začali hrát jen pro sebe. Jen začali, 

hned přestali. Kus dál jako by hrála totéž nějaká jiná kapela.

„Ba ne, “ řekl jeden, „to nám skály vracejí naši muziku zpět. To je ozvěna.“

I hráli a poslouchali svou ozvěnu a libovali si:

„Aspoň teď víme, jak pěkně hrajem.“

Ale po čase řekl jeden:

„Mně by bylo milejší, kdyby ty skály plakaly nad tím, jak hrajeme smutně.“

„Nebo kdyby se smály, když zahrajeme vesele,“ řekl druhý.

„Nebo kdyby nám nadávaly. I to nadávání bylo lepší než poslouchat pořád sami sebe,“ 

řekl třetí, „hoši, pojďte zas raději hrát lidem.“

A tak zase táhli krajinou, když tu slyší nad sebou hučivou hudbu. To vítr se hnal nad 

lesy a hrál v korunách stromů.

„Hej, větře muzikante,“ zvolal někdo z kapely, „jak se ti hraje po světě?“

„Děkuji  za optání,  “  zahučel  vítr,  „mlynáři  mě chválí,  protože  jim poháním mlýny.  

I básnici mě opěvují, leda že jim seberu čepici,  to se pak zlobí. Taky zahradníci  se 

zlobí.“

„Když jim přiženeš déšť?“

„Někteří, když ho přiženu, někteří, když ho odženu.“

„Jsi na tom stejně jako my, muzikante větře! Asi nejsi moc šťasten.“

„A proč bych nebyl? Hlavně že zpívám.“

„I když se to nelíbí těm, co jim bereš čepici?“

„Tak ať si je líp narazí na hlavu. Konečně, co jiného mám dělat? Jsem přece vítr, tak 

duji. Húúú, “ a byl pryč.

Muzikanti za ním hleděli, jak trhá mračna, a všem bylo nějak lehčeji. Od té doby chodí 

světem, občas je to táhne domů, ale jen co se usadí, už zas balí instrumenty a jdou. 
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Někde je chválí a odněkud je ženou. Ale protože to jsou muzikanti, tak hrají, a hrají 

proto, že jsou muzikanti. Tak jako vítr duje, protože je to vítr.

(Hurník in Gebhartová, Opravilová, 1998, s. 90 - 91)
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Příloha č. 3

Čepička za jablíčko (František Kábele)

Nesla si Evička

jablíčka v košíčku,

potkala Pepíčka,

měl novou čepičku.

Pepíčku, Pepíčku,

půjč mi tu čepičku!

Půjčím ti Evičko,

až mi dáš jablíčko.

 (Kábele, Vimr, 1976)
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Příloha č. 4

Kapičky (Eva Kulhánková)

Dešťové kapičky,

dostaly nožičky, ťapity ťap.

Běhaly po plechu, 

tropily neplechu, ťapity ťap.

Vzbudily Janičku, 

zaspala chviličku, ťapity ťap.

Do školy běžela, 

celá se zmáčela, ťapity ťap.

A kdo měl deštníček, 

zmokl jen krapíček, ťapity ťap.

Slunce se zjevilo, 

kapičky vypilo – tralalala.

(Kulhánková, 1999, s. 110)
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Příloha č. 5

Budka (Anna Janíčková)

V poli stála budka. Přiběhla k ní myška Hrabalka a zavolala: „Boudo, budko, kdo v tobě 

zůstává? “ 

Ale nikdo se neozval. Myška tedy vlezla do budky a zůstala v ní. 

Přiskákala žába Kuňkalka. „Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?“ 

„Já myška Hrabalka. Kdo jsi ty?“

„Žába Kuňkalka.“

„Pojď, můžeš zůstat se mnou!“

I přistěhovala se žába k myšce a žily v budce spolu.

Přihopkal zajíc:

„Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?“

„Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka. A kdo jsi ty?“

„Zajíček Ušáček.“

„Pojď také k nám!“

Tak tam žili spolu tři.

Přiběhl kozel rohatý.

„Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?“

„Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka, zajíček Ušáček. A kdo jsi ty?“

„Kozlíček Roháček.“

„Pojď také k nám!“

Už tam byli čtyři.

Přiběhl pes.

„Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?“

„Já myška Hrabalka a žába Kuňkalka, zajíček Ušáček, kozlíček Roháček. A kdo jsi ty?“

„Hafálek Čmuchálek.“

„Pojď také k nám!“

Tak už jich bylo pět.

Tu se přiloudal medvěd.

„Boudo, budko, kdo v tobě zůstává?“
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„Já  myška  Hrabalka  a  žába  Kuňkalka,  zajíček  Ušáček,  kozlíček  Roháček,  hafálek 

Čmuchálek. A kdo jsi ty?“

„Já medvěd Všeckosněd!“

A medvěd tláp, bác a bác, rozšlapal budku!

Všichni se rozutekli a medvědovi zůstala jen rozbitá bouda.

(Janíčková in Veberová, 1982, s. 94) 
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Příloha č. 6

Šiška (František Hrubín)

Spadla šiška na Františka.

Počkej, šiško, šišatá,

budem péci dobré věci,

buchty jako ze zlata.

Šup do pytle, šiško!

Už mám prázdné bříško. 

(Hrubín in Malý, 1984, s. 44)
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Příloha č. 7

O Smolíčkovi (Vlasta Baránková, Milada Motlová)

Smolíček byl malý pacholíček a pobýval u jednoho jelena, který měl zlaté parohy. Jelen 

chodíval  na  pastvu  a  vždycky,  když  odcházel,  Smolíčkovi  přikazoval,  aby  zavřel 

a nikoho  do  chaloupky  nepouštěl.  Smolíček  jelena  poslouchal  a  vždy  měl  dveře 

zavřené.  Dlouho nikdo nezaklepal.  Ale jednoho dne Smolíček  slyší,  že někdo ťuká. 

I zeptal se: „Kdopak tam je?“

A líbezné hlásky zvenku odpověděly: 

„Smolíčku pacholíčku,

otevři nám svou světničku,

jen dva prstíčky tam strčíme,

jen co se ohřejeme,

hned zase půjdeme.“

Když Smolíček neotvíral, hlásky se ozvaly znovu a prosily ještě líbezněji. Smolíček se 

bál, co by tomu řekl jelen, a tak neotevřel. Když se jelen vrátil z pastvy domů, hned mu 

Smolíček vyprávěl o těch líbezných hláscích za dveřmi.

„Dobře jsi udělal, Smolíčku, žes neotevřel,“ řekl jelen. „To byly jeskyňky, ty mají tak 

líbezné hlásky.  Kdybys  jim otevřel,  odnesly by tě daleko do skal a zle by se ti  pak 

vedlo. “

Druhý den šel jelen opět na pastvu. Netrvalo dlouho a Smolíček slyší ťuk ťuk na dveře 

a opět ty líbezné hlásky:

„Smolíčku pacholíčku,

otevři nám svou světničku,

jen dva prstíčky tam strčíme,

jen co se ohřejeme,

hned zase půjdeme.“

Smolíček ještě jeskyňky nikdy neviděl a rád by se na ně podíval. Bál se ale, co by tomu 

řekl jelen. Když Smolíček neotvíral, jeskyňky začaly prosit a naříkat, že je jim převeliká 

zima.  Naříkaly tak teskně,  až začalo  být  Smolíčkovi  těch  jeskyněk líto.  I  pootevřel 

dveře na malinkou skulinu, jen co by se do ní vešly dva prstíčky. Jeskyňky děkovaly 
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a začaly strkat do škvíry své tenké bledé prstíčky. Pak ale vsunuly do skuliny i ruce, 

rozevřely dveře, a už byly ve světničce. Popadly Smolíčka a utíkaly s ním pryč.

Smolíček začal volat:

„Za hory, za doly,

mé zlaté parohy,

kde se pasou?

Smolíčka pacholíčka

jeskyňky pryč nesou!“

Jelen se pásl nedaleko. Jakmile uslyšel Smolíčkův hlas, přiběhl a chlapce jeskyňkám 

vzal. Doma pak Smolíčkovi velmi domlouval. Smolíček sliboval, že už bude poslušný 

a jeskyňkám neotevře, i kdyby sebevíc naříkaly a prosily.

Několik dnů byl pokoj, ale pak se opět ozvaly za dveřmi ty líbezné hlásky:

„Smolíčku pacholíčku,

otevři nám svou světničku,

jen dva prstíčky tam strčíme,

jen co se ohřejeme,

hned zase půjdeme.“

Ale Smolíček jako by neslyšel.  Jeskyňky naříkaly,  jak jsou zimou zkřehlé,  a začaly 

prosit ještě líbezněji. Ale Smolíček řekl: „Ba ne, já vám už neotevřu. Vy byste si mě 

odnesly.“

„I  kdepak,  Smolíčku  pacholíčku,  my  se  jen  ohřejem maličkou  chviličku.  A kdybys 

s námi přeci šel, dobře by ses u nás měl. Spoustu dobrot u nás máme, a my ti je všechny 

dáme.  A  jestli  si  budeš  přát,  budeme  si  s tebou  hrát,“  slibovaly  jeskyňky.  Lákaly 

Smolíčka  tak  dlouho,  dokud  ho nepřemluvily.  Jen  co  pootevřel  dveře,  vklouzly  do 

světničky, popadly ho a utíkaly s ním pryč. „Pusťte mě, jeskyňky, pusťte mě!“ prosil 

Smolíček, ale jeskyňky nedbaly, jen ho štípaly a zle mu vyhrožovaly. A Smolíček volal:

„Za hory, za doly,

mé zlaté parohy,

kde se pasou?

Smolíčka pacholíčka

jeskyňky pryč nesou!“
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Ale marně,  jelen se toho dne pásl  velmi  daleko a  chlapcovo volání  neslyšel.  Pozdě 

Smolíček litoval,  že jelena neposlechl.  Jeskyňky chlapce dovlekly až do své jeskyně 

a tam ho zavřely do tmavé komůrky. Pravda, dobrot a lahůdek dostával víc, než chtěl, 

ale žádná jeskyňka si s ním nepohrála ani chviličku. Zato ho jen krmily a krmily, aby 

jim pěkně tloustl. Když je Smolíček prosil, ať ho pustí, jen se mu vysmály. Těšily se, že 

si chlapce pěkně vykrmí a upečou.

Po nějakém čase přišly jeskyňky za Smolíčkem, a prý aby jim ukázal prst. Pak ho do 

prstu řízly, jestli už dosti ztloustl. A když zjistily, že Smolíček je tlustý víc než dost,  

svlékly  ho,  položily  do  korýtka  a  nesly  k peci.  Smolíček  naříkal,  aby  se  nad  ním 

slitovaly, ale o tom nechtěly ty zlé jeskyňky ani slyšet. S pláčem Smolíček volal:

„Za hory, za doly,

mé zlaté parohy,

kde se pasou?

Smolíčka pacholíčka

jeskyňky pryč nesou!“

Tu se ozvaly rychlé skoky – a jelen se zlatými parohy byl tu. Posadil si Smolíčka mezi 

paroží  a  uháněl  s ním  domů.  Doma  dostal  Smolíček  od  jelena  co  proto.  S pláčem 

sliboval, že už bude poslouchat a že nikdy jeskyňkám neotevře. A neotevřel.

(Baránková, Motlová, 2006, s. 42 – 45)
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Příloha č. 8

Červená Karkulka (Vlasta Baránková, Milada Motlová)

Bylo jedno milé a hodné děvčátko. Kdo tu holčičku poznal, ten ji musel mít hned rád. 

Ale nejvíc ji milovala její babička.  Ta by pro svou vnučku udělala snad všechno na 

světě. Jednou jí ušila červený čepeček, karkulku. Vnučce červená karkulka moc slušela, 

a tak ten čepeček pořád nosila. Od té doby děvčátku nikdo jinak neřekl než Červená 

Karkulka.

Jednou ráno maminka zavolala Karkulku a povídá: „Karkulko, babička má dnes svátek, 

zaneseš jí bábovku a láhev malinového vína. A to ti povídám, jdi pořád svou cestou, 

nikde se nezastavuj,  nepobíhej  po lese a  košíček  neodkládej.  A nezapomeň babičce 

pěkně  k svátku  popřát.“  „Jen  se  maminko,  neboj,  všechno  dobře  vyřídím,  “  řekla 

Karkulka a radostí si poskočila. K babičce chodila Karkulka velice ráda.

Maminka  uložila  bábovku  a  láhev  s vínem  do  košíku,  bábovku  přikryla  bílým 

ubrouskem a Karkulka se vydala na cestu. Babička bydlela až za lesem a cesta k její 

chaloupce  trvala  dobrou půlhodinu.  Karkulka si  prozpěvovala  a  myslela  na to,  jaké 

přání babičce poví.

Než se nadála, byla uprostřed lesa. Najednou – kde se vzal, tu se vzal, stojí před ní vlk.

„Dobrý den, Karkulko, “ pozdravil vlk holčičku.

„Kam tak časně?“

„Dobrý den, já jdu k babičce,“ odpověděla Karkulka beze strachu, protože netušila, že 

je vlk zlé zvíře.

„A kdepak ta tvá babička bydlí?“ vyptával se vlk. „Na druhé straně lesa, v chaloupce 

pod ořeším,“ odpověděla Karkulka. „A copak to máš, Karkulko, v košíčku?“ 

„Nesu babičce bábovku a víno, ona má dnes svátek.“

Kdyby jen Karkulka věděla,  proč se jí  vlk na všechno tak vyptává!  Ten už hodnou 

chvíli přemýšlel, jak to zaonačit, aby si naplnil své prázdné břicho. „A to ani nemáš pro 

babičku kytičku, když jí jdeš přát k svátku? Jen se rozhlédni kolem a uvidíš, jaké pěkné 

kvítí kvete tamhle na palouku,“ povídá prohnaný vlk.

„To máš pravdu, vlku. Děkuji ti za radu,“ řekla Karkulka a rozběhla se na palouk.

„Do hladového břicha bude dobrá i stará babka,“ pomyslel si spokojeně vlk. „A když 

všechno půjde dobře, dočkám se i mladého křehkého masíčka.“
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Karkulka běhala po palouku a nevěděla, kterou kytičku utrhnout dřív. Tolik jich tam 

kvetlo. A jedna hezčí než druhá. A jejda! Pod zelenými lístky vykukovaly i červené 

jahůdky. Byly slaďoučké a Karkulka sbírala a sbírala, dokud je všechny nevysbírala.

Vlk zatím uháněl k babiččině chaloupce. Zaťukal na dveře a čekal. „Kdopak to je za 

dveřmi?“ ozvala se z chaloupky babička. „To jsem já, Červená Karkulka,“ odpověděl 

vlk. „I jen pojď dál, Karkulko. Jsem v posteli, víš, trochu stůňu,“ zavolala babička.

Vlk se protáhl dveřmi, skočil k posteli, otevřel dokořán hubu a milou babičku spolkl. 

Potom si oblékl babiččiny šaty,  nasadil si její čepec a brýle, na okně zatáhl záclonu 

a pak ulehl do postele. Peřinu si přitáhl až po oči. Karkulka zatím trhala kvítí a mlsala 

jahody. Když všechny ty voňavé a slaďoučké jahůdky sezobala, začala rovnat kvítí do 

kytice. Přidala kapradí a všechno svázala několika stébly trávy. Do jedné ruky vzala 

kytku, do druhé košík a šla cestou k babiččině chaloupce. Prozpěvovala si jako ptáček 

a těšila se, že babičce udělá takovou pěknou kyticí radost. Netrvalo dlouho a Karkulka 

byla u chaloupky.  Ale co to? podivila se, okénko je zavřené,  záclona zatažená,  zato 

dveře dokořán.

„Babičko, dobré ráno!“ zavolala ve dveřích Karkulka. Nikdo se však neozval. Jakpak 

to? pomyslela si, vždycky mi je u babičky tak dobře, ale dnes to je jiné. A jaké je ve 

světnici  šero!  Holčičku  přepadla  úzkost.  Rozhlížela  se,  a  tu  uviděla  babičku  ležet 

v posteli.  „Ach,  babičko!“  zvolala  Karkulka.  „Snad  nestůněš?“  Ale  babička 

neodpověděla. 

Karkulka  odložila  košík  i  kvítí  a  přistoupila  k posteli.  Babička  byla  zachumlaná 

v peřině,  čepec  měla  stažený  hluboko  do  čela,  oči  jí  pod  brýlemi  svítily  a  vůbec 

vypadala  jaksi  podivně.  „Jejda,  babičko,  jak  to,  že  máš  tak  veliké  uši!“podivila  se 

Karkulka. „To abych tě lépe slyšela,“ ozvalo se pod čepcem.

„A babičko, proč máš tak veliké oči?“ „To abych tě lépe viděla.“ „A babičko, proč máš 

tak veliké ruce?“ „To abych tě lépe chytila.“ „A babičko, proč máš tak veliký nos?“ „To 

abych tě lépe cítila.“ „Jejdanánku, babičko, proč máš tak velikou pusu?“ „To abych tě 

mohl  líp  sežrat!“  vykřikl  vlk.  Vyskočil  z postele,  otevřel  hubu  a  chlamst!  –  slupl 

Červenou Karkulku jak jahůdku. 

„Dolů  s tou  maškarádou,  “  řekl  si  a  odhodil  babiččin  čepec  a  brýle.  Poplácal  se 

spokojeně po plném panděru a zase si lehl do babiččiny postele. A hned chrápal jak na 

lesy. Jeho chrápání se rozléhalo široko daleko, jako by tu někdo řezal dříví.
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V tu dobu šel po cestě  kolem chaloupky myslivec.  „Jakpak to,  že babička dnes tak 

chrápe,“ podivil se. „To se mi nějak nechce líbit. Raději se podívám, jestli se tam něco 

nestalo.“

Vstoupil do světničky, a co nevidí! Na posteli, s břichem jak kupka sena, je rozvalený 

vlk a chrápe, až se chalupa třese. „Takhle to je tedy, “ povídá si myslivec. „Teď mi 

neutečeš,  ty loupežníku!  Na tebe už nějakou dobu číhám! Na tebe už nějakou dobu 

číhám!“ Popadl pušku, aby vlka zastřelil. Ale pak ho napadlo: kam se poděla babička? 

Jestlipak  ji  ten darebák nesežral?  Třeba ještě  babičku zachrání.  A tak odložil  pušku 

a vzal  svůj  myslivecký  tesák  a  opatrně  začal  vlkovi  párat  břicho.  Ještě  nebyl  ani 

v polovině, když uviděl červený čepeček. Páral dál,  a hle! Vlkovi vyskočila z břicha 

Červená  Karkulka.  „Brr,  tam  byla  tma!“  otřásla  se.  „Pst,“  sykl  myslivec,  „ať  ho 

nevzbudíme!“ „Honem, ještě je tam babička!“ pošeptala myslivci Karkulka. A už vlkovi 

škrábe z břicha i ona. Chudák stará, sotva dechu popadala. Karkulka jí honem přinesla 

vodu a pak už pomáhala myslivci nosit kameny. Naskládali je vlkovi do břicha. Babička 

se už mezitím trochu vzpamatovala a přinesla velkou jehlu a pevnou nit,  aby mohli 

vlkovi to břicho plné kamení zašít. Myslivec si ještě pro jistotu nechal v ruce pušku 

a babička s Karkulkou se schovaly za skříň. Potom už jenom všichni tři čekali, co bude, 

až se vlk probudí. Netrvalo to dlouho.

„Pročpak  mi  je  tak  těžko?“  zafuněl  vlk  a  chtěl  skočit  z postele.  Ale  jak  by  mohl 

s břichem plným kamení skákat! Skulil se jak žok. Padl k zemi a v tu chvíli bylo po 

něm. Kamení ho dočista zavalilo. 

Babička  s Karkulkou  děkovaly  myslivci  za  vysvobození,  ale  ten  se  jen  usmíval 

a nakrucoval si knír.  Potom ochutnali  bábovku, připili  malinovým vínem babičce na 

zdraví a Karkulka jí odříkala přání. Kvítí už ale zvadlo, a tak ho dostala babiččina koza. 

Myslivec stáhl vlkovi kůži a odnesl si ji domů na památku. A Karkulka si umínila, že už 

se nikdy nedá s žádným vlkem do řeči a maminku ve všem poslechne.

(Baránková, Motlová, 2006, s. 60 - 65)
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Příloha č. 9

O Červené Karkulce (Hrubín, F., Trnka, J.)

Byla  jednou  jedna  hodná  a  roztomilá  dívenka.  Kdekdo  ji  měl  rád,  ale  maminka 

a babička ji měly nejradši. Babička jí upletla červený čepeček, karkulku, a podle toho 

čepečku jí říkali Červená karkulka. 

Babička  bydlila  na  samotě,  v chaloupce  za  lesem.  Nechtěla  se  stěhovat  do  vsi, 

v chaloupce za lesem si  zvykla  – a  co by si  bez ní byli  v zimě počali  zajíci,  srnky 

a ptáčkové. Vždycky pro ně měla něco dobrého na zub nebo do zobáčku. Jednou v létě 

maminka napekla koláčů, odlila do láhve malinové šťávy a řekla Karkulce: „Babička u 

nás už měsíc nebyla. Dones jí to a vyřiď jí, ať se k nám brzo přijde podívat.“

Karkulka vzala košíček s koláči a malinovou šťávou a šla. Maminka za ní ještě volala: 

„Karkulko, nehoň se cestou za motýly,  nekoupej si nožičky v potoce. Jdi rovnou, ať 

nezabloudíš.“

Karkulka kývala hlavou, že slyší,  až se jí copánky házely po zádech.  Dostala  se za 

ves, přeběhla jednu mez, přeběhla druhou mez, a už před ní stál vysoký les. Karkulka 

šla  a  šla,  travičkou,  po mechu,  a lidem na polích  a  skřivánkům nad polem už byla 

z doslechu.

Došla k potůčku. Byl parný den, Karkulka neodolala, položila košíček s koláči do trávy 

a zula se.  Bosýma nohama se cachtala  ve vodě,  voda ji  příjemně chladila,  sluníčko 

uspávalo. 

V tom se před ní na druhé straně potoka rozhrnulo křoví a z křoví vyšel vlk. „Dobrý 

den,  Karkulko.  Kampak,  kam?“  zeptal  se.  Chtěl  mluvit  dobráckým  hlasem,  aby 

Karkulku nepolekal, ale neuměl to, v hubě mu to skřípalo, jako by se o sebe třely rezaté 

hřebíky.

Karkulka nikdy předtím vlka neviděla. Myslela si, že je to veliký pes. Zatřepala na něj 

ručkama a řekla:  „Dobrý den, pejsku. Nesu babičce koláče,  už měsíc  u nás nebyla. 

Chceš  ochutnat?“  Sáhla  do  košíčku  a  hodila  vlkovi  koláč.  Vlk  přičichl  ke  koláči 

a ošklíbl se.

„Maso nemáš?“ptal se.

„Nemám,“ odvětila Karkulka.
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„Nevadí,“ řekl vlk, „koláč si nechám k večeři.“ Koláč mu nevoněl, nejraději by se pustil 

do Karkulky. Ale nedaleko odtud praskaly větve a zněly hlasy dřevorubců, i bál se vlk 

Karkulce ublížit.

„Kdepak bydlí babička?“ ptal se. 

„Jak to, že to nevíš?“ divila se Karkulka. „V chaloupce za lesem. Jde se kousek dolů 

podle potoka, pak cestičkou vlevo a za chvíli jsi tam.“

„Víš co, Karkulko,“ pravil vlk, „budeme závodit. Ty jdi dolů podle potůčku a já půjdu 

proti vodě. Schválně, kdo tam bude dřív.“

„To víš, že já, pejsku,“ smála se Karkulka, „půjdeš-li proti vodě, nikdy se k babičce 

nedostaneš.“ Hned vstala, obula se, vzala z trávy košíček a běžela dolů s potůčkem.

Vlk šel kousek opačnou stranou, proti vodě. Když už ho Karkulka nemohla vidět, skočil 

do houští a hnal se křovím a strouhami rovnou na kraj lesa. Hop, hop a hop – a už byl u 

dveří babiččiny chaloupky. Zaklepal na dveře.

„Kdopak to klepá?“ ozval se zevnitř babiččin hlas.

„To jsem já, vaše Karkulka,“ zavolal tiše vlk.

„Ty  ses  nějak  uběhla,  Karkulko,“  ozvalo  se  ze  světničky,  „máš  chraptivý  hlásek.“ 

Babička se už nemohla vnučky dočkat a otevřela dveře. Spatřila vlka, vykřikla strachem 

a chtěla vlkovi přirazit dveře před nosem. Ale byla slabá, vlk ji odstrčil, vrhl se na ni  

a spolkl ji. Potom si dal na hlavu babiččin čepec, nasadil si na nos její brýle a lehl si do 

postele. Vzal si babiččin zamilovaný kalendář a dělal, že čte.

Karkulka byla dosud v lese. Nespěchala, jen si hrála. Ani ji nenapadlo, že by ji vlk mohl 

předhonit. Tu utrhla malinu, kousek dál si s beruškou zahrála na nebe a na peklíčko, 

tamhle se zase pustila za motýlem.

Konečně přišla k chaloupce za lesem. Zaťukala na dveře – ťuky, ťuky, ťuk. Zevnitř se 

ozvalo: „kdopak to ťuká?“ Hlas byl hrubý, jako cizí, Karkulka se trochu zarazila.

„To jsem já, babičko, vaše Karkulka,“ zvolala.

„Pojď dál k babičce, je odemčeno.“

Karkulka otevřela dveře a vešla do světničky.

„Už jsem si, babičko, myslela, že to nejste vy,“ pravila, když spatřila babiččin velký 

čepec. „Máte takový divný hlas.“

„Nediv se, děvenko, uhřála jsem se a napila studené vody, trochu stůňu.“
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Karkulka vyřídila pozdrav od maminky a na stůl postavila košíček s koláči a malinovou 

šťávou. Pak šla dát babičce hubičku.

„Babičko, vy máte velké uši,“ zvolala polekaně.

„To abych lépe slyšela.“

„Babičko, vy máte velké oči!“

„To abych lépe viděla.“

„Babičko, vy máte velké zuby!“

„To abych tě lépe mohla sníst!“

A jak to vlk řekl, vyskočil a Karkulku spolkl. Ta dvě sousta, babička a Karkulka, ho 

náramně tížila. Svalil se na zem a usnul.

Šel kolem chaloupky myslivec, babiččin dobrý známý. Uslyšel ze světnice divné zvuky, 

jako by se tam řezalo  dříví.  Nakoukne okénkem a vidí,  jak na zemi  leží  velký vlk 

s nafouklým břichem a chrápe.

Myslivec nemeškal, vpadl dovnitř a tesákem rozpáral vlkovi břicho. Z břicha vyskočila 

Karkulka, za ní babička,  obě živy a zdrávy.  Vlk spal dál jako zabitý.  Myslivec řekl 

babičce o košík a přinesl v něm kamení.  Kamení nasypali  vlkovi do břicha a břicho 

zašili. Potom se schovali za kamna a čekali, co se bude dít.

Vlk se za chvilku vzbudil a zaskuhral: „To mám žízeň!“

Kamení ho tížilo, sotva se dovlekl ke studni. Nahnul se nad ní a kamení ho stáhlo dolů. 

Žbluňk – a vlk se utopil.

Babička uvařila kávu a pohostila myslivce. Koláče mu chutnaly, tuze si pochvaloval. 

Najedli se a myslivec dovedl Karkulku domů. Zrovna jsem se tamtudy do světa bral, 

a jak to slyšel, povídám to dál.

(Hrubín, F., Trnka, J., 1960, 131 - 134)
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Příloha č. 10

1. hodina

Tabulka A

Jméno dítěte Činnost + Proč?

Adam Frotáž 3G Bylo to krásný.
Adina Frotáž 3G My si taky doma s Amálou malujeme.
Amálka Frotáž 3G Baví mě kreslit
Ema Frotáž 3G Mám ráda kreslení.
Erik  Obětí stromu 3C Líbilo se mi to.
Gitta Frotáž 3G Ráda kreslím.
Honza Hledání rýhy 3G Našel jsem dobrou rýhu.
Evička Frotáž 3G Ráda kreslím.
Janík Pozorování 3D U  našeho  domu  máme  taky  zahradu  a  já  na 

stromy lezu a koukám.
Julinka Frotáž 3G Baví mě kreslit.
Karel Obětí stromu 3C Bylo to vtipný.
Karolína Frotáž 3G Mám ráda malování.
Kryštof D. Frotáž 3G Baví mě malovat
Kryštof S. Obětí stromu 3C Měl jsem vedle sebe Janíka.
Lukáš Prohlížení  části 

stromů 3E

Protože to znám.

Marco Obětí stromu 3C Byla to sranda.
Martin Prohlížení  části 

stromů 3E

Protože máme u babičky taky lípu,  ale ne tak 

vysokou.
Max Pozorování 3D Protože se mi líbí, že strom vidí všechno.
Prokop Obětí stromu 3C Bylo to legrační.
Terezka Obětí stromu 3C Bylo to legrační.
Tonda Obětí stromu 3C Já mám rád stromy.
Verunka Frotáž 3G Doma taky kreslím.
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Tabulka B

Jméno dítěte Činnost - Proč?

Adam Nic neuvedl. Všechno bylo krásný.
Adina Nic neuvedla. Všechno se jí líbilo.
Amálka Čichání 3F Bylo to srandovní.
Ema Čichání 3F Bylo to zvláštní.
Erik  Nic neuvedl. Vše se mu líbilo.
Gitta Nic neuvedla. Vše se jí líbilo.
Honza Čichání 3F Fuj, ten strom smrdí.
Evička Nic neuvedla. Všechno se jí líbilo.
Janík Nic neuvedl. Jen mi bylo líto, že ostatní si hrály a my ne.
Julinka Nic neuvedla. Rušily mě děti, co si hrály na zahradě.
Karel Nic neuvedl. Všechno se mi líbilo.
Karolína Nic neuvedla. Vše se mi líbilo.
Kryštof D. Čichání 3F Je to legrační.
Kryštof S. Čichání 3F Byla to legrace.
Lukáš Nic neuvedl. Vše se mu líbilo.
Marco Frotáž 3G Neumím kreslit.
Martin Nic neuvedl. Všechno se mi líbilo.
Max Čichání 3F Bylo to divný.
Prokop Nic neuvedl. Vše se mu líbilo.
Terezka Nic neuvedla. Byl velký vítr.
Tonda Frotáž 3G Pořádně mi tam nedržel papír, když jsem kreslil.
Verunka Nic neuvedla. Vadilo mi, že mi foukal vítr do uší.
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Příloha č. 11

4. hodina

Tabulka A

Jméno dítěte Lehká  činnost  – 

číslo činnosti

Proč?

Adam 2. Bylo to lehké.
Adina 5. Mám ráda tancování
Amálka 5. Ráda tancuji.
Ema 5. Ráda tancuji.
Erik 3. Bylo to jednoduché.
Evička 4. Umím udělat ze sebe strom.
Gitta 4. Jsem veliká a mám dlouhé ruce a nohy.
Honza 4. Jsem velký jako strom.
Janík 5. Bavilo mě to.
Julinka 5. Ráda tančím.
Karolína 4. Já taky ze sebe umím udělat strom.
Kryštof D. 5. Rád si hraji s lístečky.
Marco 4. Mám rád stromy.
Martin 2. Uměl jsem odpovědět, na co jste se ptala.
Max 5. Mám rád lístečky a pozoruje je.
Prokop 4. Umím udělat strom.
Tereza 4. Mám ráda stromy.
Tonda 3. Bylo to lehké.
Verunka 5. Ráda tancuji.
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Tabulka B

Jméno dítěte Těžká  činnost  – 

číslo činnosti

Proč?

Adam 5. Nevěděl jsem, co mám dělat.
Adina 2. Bylo to těžké.
Amálka 2. Neuměla jsem odpovědět.
Ema 2. Neuměla jsem odpovědět.
Erik 5. Nerad tancuji.
Evička 2. Bylo to těžké.
Gitta 2. Erik mě rušil.
Honza 2. Neposlouchal jsem.
Janík 2. Bylo to těžké.
Julinka 2. Bylo to moc dlouhé.
Karolína 2. Bylo to těžké.
Kryštof D. 2. Bylo to těžké.
Marco 2. Bylo to těžké.
Martin 5. Nepochopil jsem, co mám dělat.
Max 2. Bylo to dlouhé.
Prokop 5. Nebavilo mě to, nerad tancuji.
Tereza 2. Neposlouchala jsem.
Tonda 5. Neumím tančit.
Verunka 2. Neposlouchala jsem.
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Příloha č. 12

5. hodina

Jméno dítěte Činnost,  která 

mne zaujala - číslo

Proč?

Adam 5. Rád padám na zem, je to legrace.
Adina 7. Baví mě hrát na nástroje a tancovat.
Amálka 7. My  s Adinou  máme  doma  taky  nástroje  a 

hrajeme na ně, tancování mě taky bavilo.
Ema 5. Ráda si hraju s lístečky, pořád je teď sbírám.
Evička 7. Mohla jsem si vybrat nástroj, jaký jsem chtěla. 

Baví mě hrát na nástroje.
Filípek 3. Bylo to lehké a legrační, když jsme se nedívali.
Honza 7. Rád  hraju  na  nástroje,  líbilo  se  mi,  jak  jsme 

dělali velký vítr a malý vítr.
Janík 5. Líbil se mi ten zvuk, který jsme všichni dělali a 

jak jsme padali na zem, to bylo legrační.
Julinka 5. Ráda tancuji, ráda si vymýšlím své tance.
Karolína 7. Líbilo se mi, jak jsem byla lístečkem a chvilku 

běhala pomalu a pak rychle.
Kryštof D. 3. Líbilo  se mi,  jak jsi hrála,  a my museli  hádat, 

kde jsi zahrála, mám rád totiž hádanky.
Kryštof S. 7. Líbilo se mi, jak jsem určoval, jací budeme vítr 

a ostatní děti musely podle mě hrát.
Marco 7. Jak jsem hrál na nástroj a vymýšlel, jaký bude 

vítr, bavilo mě to.
Martin 3. Bylo to lehké a baví mě hádat.
Max 7. Líbilo se mi vymýšlet, jaký je vítr.
Miládka 5. Když  jsem  byla  lístečkem,  protože  se  ráda 

pohybuji.
Prokop 3. Bylo to legrační.
Tonda 5. Bylo legrační, jak všichni padali.
Verunka 5. Líbilo  se mi být lístečkem, protože doma ráda 

tancuji.
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Příloha č. 13

7. hodina

Jméno dítěte Hra (+): číslo Proč?

Adam 6. Rád běhám.
Adina 3. Baví mě hrát na sochy.
Amálka 4. Ráda hraji na nástroje.
Ema 5. Líbilo se mi, jak jsem byla Janičkou.
Evička 4. Líbilo se mi hraní nástroje, protože to mě baví.
Honza 6. Byl jsem sluníčko a mohl všechny pochytat.
Janík 6. Rád hraju na honičku.
Julinka 4. Líbilo se mi hraní na nástroje.
Karel 6. Líbilo se mi, že mě Honza chytal.
Karolína 3. Mám ráda kapičky.
Kryštof D. 4. Taky rád hraji na nástroje.
Kryštof S. 6. Rád běhám.
Martin 4. Líbilo  se  mi,  jak jsem mohl  hrát  na nástroj  a 

všechny děti běhaly rychle nebo pomalu.
Miládka 3. Líbilo se mi, jak jsme společně hráli.
Prokop 6. Rád běhám.
Tonda 3. Líbilo  se mi,  jak jsme chvilku kapali  rychle a 

chvilku pomalu.
Verunka 5. Líbila se mi hra na Janičku, protože moje teta se 

taky jmenuje Janička.
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Příloha č. 14

8. hodina

Jméno dítěte Která hra se ti 

dnes

 líbila? - číslo

Proč?

Adam 3. Mám rád hry na zvířata.
Adina 3. Ráda si hraji s Amálou doma na zvířátka.
Amálka 4. Bylo to lehké a všechno jsem uhádla.
Ema 3. Mám ráda žabičky,  protože jednu jsem jednou 

viděla.
Erik 3. Rád si hraji na zvířata.
Evička 6. Líbilo se mi hádat, kdo je jiným zvířetem. Bylo 

to lehké.
Filípek 3. Mám rád zvířata a rád si na ně hraji.
Gitta 5. Uhádla jsem zvířátko.
Honza 3. Líbí se mi tahle hra, protože ji znám.
Janík 6. Našel jsem to jiné zvířátko, bylo to moc lehké.
Julinka 4. Líbilo se mi hádat podle klavíru, protože mám 

hudbu ráda.
Karel 3. Bylo to vtipný hrát si na zvířátka.
Karolína 4. Ráda hádám zvířátka.
Kryštof D. 4. Líbilo  se  mi,  jak  jsi  chvilku  hrála  a  já  jsem 

musel být jiné zvířátko než předtím.
Lukáš 6. Bylo to lehké.
Marco 3. Mám rád zvířátka z lesa.
Martin 5. Poznal jsem Honzu, že byl žába.
Max 4. Byla moc hezká.
Miládka 6. Nevím.
Prokop 3. Líbilo se mi, že můžu běhat.
Tereza 4. Líbila se mi ta myška.
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Příloha č. 15

10. hodina

Jméno dítěte Která  hra  tě 

bavila?

Proč?

Adina 7. Bylo  to  jako  hra  „Rybičky,  rybičky,  rybáři 

jedou“ a tu hru mám ráda.
Amálka 5. Líbilo se mi, že můžu děti sbírat.
Adam 4. Mám rád rychlé hry.
Erik 4. Rád běhám.
Evička 6. Bála  jsem  se,  že  se  nestihnu  schovat  do 

domečku.
Filípek 3. Líbilo se mi dělat šišku.
Gábina 7. Líbilo se mi, že jsme chytali všichni.
Gitta 3. Rádi  s Erikem  chodíme  do  lesa.  A  já  sbírám 

šišky.
Honza 4. Protože jsem chytal a všechny šišky jsem chytl.
Janík 4. Protože mě Honza nemohl hned chytit.
Julinka 3. Líbilo  se  mi  kutálet.  Jen  pořád  do  mě  někdo 

narážel.
Karolína 5. Líbilo se mi být šiškou, ráda sbírám šišky.
Kryštof D. 6. Mně se líbila ta hra, že jsme měli ten domeček 

z lana.
Kryštof S. 7. Bylo to lehké, líbilo se mi chytat.
Lukáš 6. Protože byla dobrá.
Max 4. Mám rád běhání.
Miládka 5. Líbilo se mi, že u toho tak děti nekřičely.
Prokop 6. Že to bylo rychlé.
Tonda 4. Protože honil Honza a ten běhá rychle.
Verunka 5. Líbilo se mi chodit v hadu.
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Příloha č. 16

11. hodina

Jméno dítěte Která hra se ti 

dnes líbila?

Proč?

Adam 4. Naše skupinka byla nejrychlejší.
Adina 3. Mám ráda lesní zvířátka.
Amálka 3. Taky mám ráda lesní zvířátka.
Ema 5. Líbilo se mi to, protože to už jsme hráli a já tu 

hru znám.
Erik 3. Rád si hraji na různá zvířata.
Evička 4. Protože tuhle hru znám a líbí se mi.
Gábina Nic neřekla.
Gitta 7. Protože jsem uhádla to zvířátko. Bylo to lehké.
Honza 4. Protože rád běhám.
Janík 4. Protože byla rychlá a mohl jsem běhat.
Julinka 5. Líbí se mi tahle hra.
Karel 3. Líbilo se mi dělat divoké prase, to bylo vtipný.
Kryštof D. 6. Líbila se mi tahle hra, protože děti uhádly, jaké 

jsem zvíře. 
Kryštof S. 4. Protože jsem byl s Adamem a byli jsme první.
Lukáš 5. Protože ji znám.
Marco 3. Mám rád hry na lesní zvířátka a běhání.
Martin 3. My taky na chaloupce máme veverku a já se na 

ni koukám.
Max 6. Protože  hraji  rád  na  babu  a  my  měli  pořád 

zavřené oči. 
Miládka 7. Nevím.
Prokop 4. Bylo to rychlé.
Verunka 5. Mám ráda veverky. Půjdeme se podívat za tou 

naší veverkou?
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Příloha č. 17

13. hodina

Jméno dítěte Kde mne lákal? Na co mě lákal?

Adam Na dětském hřišti. Na sladkosti. 
Ema Na  procházce  na 

Petříně.

Na novou panenku.

Erik Na hřišti. Na dárek.
Evička Na dětském hřišti. Na bonbóny.
Gábina Nechtěla 

odpovědět.
Gitta Na Petříně. Na hračku.
Honza Na dětském hřišti. Na autíčko.
Janík Na procházce. Na lízátko.
Julinka Na dětském hřišti. Že mi něco koupí.
Karel Na procházce. Že mi ukáže novou klouzačku.
Kryštof D. Na procházce. Na dobrůtky.
Kryštof S. Na hřišti. Na čokoládu.
Lukáš Na hřišti. Že mi ukáže lepší průlezku.
Marco Na procházce. Že mi koupí Ninju.
Max Na hřišti. Na dárek.
Miládka Na procházce. Že mi ukáže malé štěňátko.
Prokop Na hřišti. Na novou hračku.
Terezka Na dětském hřišti. Na bazén.
Tonda Na dětském hřišti. Na překvapení.
Verunka Na hřišti. Na kočičku.
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Příloha č. 18

15. hodina

Jméno dítěte Co  se  mi  líbilo- 

číslo činnosti.

Proč?

Adam 7. Protože jsme si mohli vymyslet, co jsme chtěli.

Adina 2. Bylo to lehké a bavilo mě to.

Amálka 2. My s Adinou taky doma si dáváme hádanky.

Ema 2. Protože jsem pokaždé uhodla, co jsi mi dala do 
ruky.

Evička 7. Protože to byla legrace chodit po tom nářádí.

Erik 2. Bylo to lehké.

Filípek 1. Protože tuhle hru znám. Poznám barvy.

Gábina 1. Protože tuhle hru mám ráda.

Gitta 7. Protože mám ráda vymýšlení překážek.

Honza 1. Protože jsme běhali.

Janík 7. S Evičkou jsme si vymysleli dobrou překážku.

Julinka 2. Ráda hraji tuhle hru.

Karolína 1. Protože mám ráda barvičky.

Karel 1. Protože to bylo dobrý, to běhání.

Kryštof D. 2. Líbilo se mi, jak jsi nám dala všem do pusy ten 
koláč, protože koláče já rád papám.

Kryštof S. 7. Protože rád cvičím na nářadí.

Lukášek 1. Protože to je rychlý.

Marco 2. Protože jsem to uhádl, líbilo se mi to.

Martínek 1. Protože barvy znám a bylo to lehké.

Max 3. Líbilo se mi, že jsem uhádl tu pohádku. 

Miládka 7. Protože ráda cvičím
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Prokop 7. Protože to byla legrace.

Terezka 1. Protože mám ráda barvy.

Tonda 2. Protože jsem hlídal, aby se děti nedívaly.

Verunka 2. Líbilo se mi to, protože to byla hezká hra.To 
hádání.
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