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13. Příloha 

a) Obsah knih 

Jakub a obří broskev 

Kniha pojednává o chlapci jménem Jakub, který žije se svými dvěma zlými tetami. Pro 

nadávku na Jakuba nejdou ani jedna daleko, a tak se chlapec trápí den co den. Zlom 

nastává ve chvíli, kdy dostane od stařečka pytlík s magickými krystalky, které má hodit do 

vody a vypít. Naneštěstí je ale rozsype na zahradě a svou situaci téměř vzdává. Díky 

vysypaným krystalkům v zahradě na stromě vyroste obří broskev, do které se Jakub 

dostane. Objevuje v ní spoustu zvířecích hmyzích kamarádů (Beruška, Stonožník, Slečna 

Pavoučková, Děda Konipas, Hedvábník, Žížalák, Světluška) a začíná jejich společné 

dobrodružství. Broskev poslouží jako jejich dopravní prostředek k úniku – nejprve jako 

plovoucí, potom létající. Po cestě je potkává sice nespočet nástrah, ale společnými silami 

dokážou doletět až do New Yorku, kde se všichni nakonec spokojeně usídlí. 

 

Karlík a továrna na čokoládu 

Pan Willy Wonka, majitel továrny na čokoládu, jednoho dne oznámí, že ukryl několik 

zlatých kupónů do svých čokolád a děti, které kupon najdou, mají šanci továrnu navštívit. 

Hlavní hrdina, Karlík Bucket, pochází z velmi chudých poměrů. Spolu s dalšími dětmi, 

Augustem Gdoulem, Fialkou Garderóbovou, Verukou Saltini a Miky Teleklukem se 

dostávají do továrny na čokoládu a objevují tajemství její výroby. Provází je sám Willy 

Wonka, kolem poskakují Umpa-lumpové a děti i rodiče jsou továrnou ohromeni. Postupně 

se však na povrch vynořují nejrůznější neřesti dětí, a tak se exkurzní skupina tenčí. 

Dochází k selhávání chování všech dětí, až na Karlíka. Každé z nich totiž podlehne své 

vášni – technika, obžerství, umanutost, apod. Karlík představuje správné lidské hodnoty, 



2 
 

které ostatním dětem chybí. Hlavním důvodem, proč pan Wonka ukrýval do čokolád 

kupony, bylo hledání spolumajitele továrny, kterým se Karlík nakonec stane. 

 

Fantastický pan lišák 

Patří mezi Dahlova kratší díla, ve kterém vystupuje pan Lišák se svou rodinou. Chodí krást 

na farmu tří pánů: Soudka, Suka a Stýbla. Od každého z nich si bere něco jiného. Až do 

chvíle, kdy se rozhodnou mu krádeže nedarovat a pustí se do kopání jeho nory. Pan Lišák 

si při útěku nachází přátelé, kteří kvůli němu také nemohou opustit podzemí. Později za 

jejich pomoci a pomoci svých tří synů vytváří podzemní cestičky a dostávají se společně 

do všech tří spíží – plných slepic, kačen, hus, krocanů a jablek. Kniha je proložena 

několika básněmi, které nahrazují prozaický text, ozvláštňují ho a zdůrazňují určitou část 

děje. 

 

Danny, mistr světa 

Malý kluk Danny žije se svým otcem sám v maringotce. Mají vlastní benzinovou pumpu, 

která je živí. Jednou se Danny probudí uprostřed noci a zjistí, že otec v maringotce není. 

Následují chvíle zděšení a zmatenosti, a když se po několika hodinách objevuje otec, tak i 

přiznání. Dannyho tatínek je pytlák, jehož rajonem je území s bažanty pana Hazela. 

Seznamuje syna s nejrůznějšími pytláckými fintami, které ho jeho otec naučil, a společně 

pak dokonce vymýšlejí novou. 

Zajímavostí je, že je zde zmíněn příběh obra Dobra. Hned ve druhé kapitole vypráví před 

spaním táta Dannymu: „Obr kamarád vyrábí své čarodějně prášky ze snů, které se zdají 

malým dětem,“ řekl. „Jak?“ ptal jsem se. „Řekni mi jak, tati.“ „Sny, milý synku, jsou pro 

nás obestřeny záhadou. Vznášejí se nočním vzduchem jako obláčky a hledají spáče.“ 

„Můžu je vidět?“ zeptal jsem se. „Nikdo je nemůže vidět.“ „Tak jak je obr Kamarád 
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chytá?“ „Vidíš,“ řekl táta, „to je právě zajímavé. Když totiž takový sen plachtí nočním 

vzduchem, vydává tenoučký bzukot, zvuk ta tichý a hluboký, že ho obyčejní smrtelníci 

vůbec neslyší (…).“
1
 

 

Prevítovi 

Kniha o manželích Prevítových je jedna z Dahlových brutálnějších. Pan i paní jsou dosti 

odporní, mají snad všechny špatné lidské vlastnosti. Vzájemně si dělají naschvály a 

zkoušejí, co ten druhý vydrží. To by nebylo až tak hrozné jako to, že lapají pomocí lepidla 

ptáčky a dělají si z nich nákyp. Manželé kdysi pracovali v cirkuse a z těch dob si nechali 

rodinu opic. Ty se pak ze všech sil snažili Prevítovi přelstít, až se jim to povedlo za pomocí 

všech zvířecích kamarádů, které zachránili před přilepením na strom. 

 

Jirkova zázračná medicína 

Jirkova zázračná medicína patří mezi Dahlovy kratší knihy. Jedná se o příběh Jirky, který 

je ponechán v domě sám se svou babičkou. Babička je ale další z tradičních negativních 

postav. Je nevlídná, protivná, ukřičená a Jirkovi neustále rozkazuje. Jelikož je starší, 

potřebuje pravidelně brát lék, o který řekla Jirkovi. Ten ale ani okamžik nezahálí, její lék 

vylévá a zkouší namíchat svůj vlastní. Mezi jeho přísady patří, jak se říká „co dům dal“ – 

od přípravků z koupelny, přes koření z kuchyně, krém na boty ze suterénu až po pilulky 

pro zvířata z kůlny. Ničeho se nebojí, vše míchá dohromady a podává babičce. Osud tomu 

pomáhá a babička tak naroste do nadměrných velikostí, což se po návratu rodičů líbí otci. 

Směs pak podávají zvířatům a mají tak velké množství masa i obří vejce od slepic. 

 

 

                                                           
1
 DAHL, Roald. Danny mistr světa. Vyd. v KK 3. V Praze: Knižní klub, 2012, 227 s. ISBN 978-80-242-

3455-7. 
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Obr Dobr 

Příběh obra Dobra a malé holčičky Sofie, která žije v sirotčinci, začíná jednoho večera 

během magické hodinky. Dobr je spatřen Sofií, a tak si jí odnáší do své země obrů, aby ho 

nemohla prozradit. Následovně se ale dívka dozvídá, o jakého obra se jedná. Obr Dobr 

chodí v noci foukat dětem k postýlkám hezké sny, které sám chytá v zemi snů. Jelikož zlí 

obři chodí každou noc požírat lidi do různých koutů světa, vymyslí Sofie plán, namíchají 

sen pro královnu Anglie. Dobr se postará o to, aby se jí zdál, a druhý den už všichni 

společně zachraňují všechny lidi světa, polapí obry a vězní je na anglické půdě. 

 

Kouzelný prst 

Příběh dívky, která pokaždé, když se rozzlobila a ukázala na někoho svým prstem, 

rozpoutala souhru zvláštních příhod. Jeden z těch, na které ukázala, byl její přítel, který 

s otcem chodil střílet divoké kachny. Sílu prstu poznali hned druhý den, kdy se celá jejich 

rodina proměnila v kachny. Aby toho nebylo málo, kachny, na které stříleli předchozí den, 

je vystěhovali z jejich domu, samy se tam zabydlely a zkusili na rodinku pytláků jejich 

vlastní zábavu – vzali pušky a chtěli také párkrát vystřelit. Zde už ale přichází prolomení 

moci palce a přeměna zpět v lidi, jelikož si otec uvědomuje špatnost svého počínání, prosí 

kachny o odpuštění a slibuje svou nápravu. 

 

Velikanánský krokodýl 

Krokodýl jednoho dne dostane chuť sníst dítě a vydá se tak lesem do města, aby si na 

nějaké počíhal. Cestou potkává mnoho zvířat, kterým o svém nepěkném plánu s nadšením 

vypráví, avšak setkává se pouze s odporem ke svému počínání. K dětem se zanedlouho 

dostává a připravuje si na ně nejrůznější lsti. Díky přítomným zvířátkům z lesa jsou děti ale 

zachráněny a krokodýla se velmi snadno (a vtipně) zbavuje slon. 
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Čarodějnice 

Hrdinovi umírají rodiče a je svěřen do péče babičky, která žije v Norsku. Ta ho zasvěcuje 

do tajů svých znalostí o čarodějnicích. Klukovi se příběhům nechce věřit. Chvíli po tom, 

co se ze závěti otce dozvídají o jeho přání, aby chlapec vyrůstal a chodil do školy v Anglii, 

přichází stěhování. S babičkou tráví prázdniny v hotelu Magnificent, kde se shodou 

okolností dostane na známý sjezd čarodějnic a vyposlechne si jejich plán na proměnu 

všech dětí v myši. Nešťastně je ale odhalen a on sám je proměněn v myš okamžitě – k 

údivu všech z toho je téměř nadšený. Za pomocí babičky se pak dostane k lektvaru, který 

mají čarodějnice podávat dětem a podaří se mu ho podat jim samotným a tak se jich zbavit. 

 

b) Text k čítance nakladatelství Nová škola 

„Čtvrtek a škola 

Roald Dahl [rould dál] 

Příští den byl čtvrtek, a než jsme se toho rána vydali na cestu do školy, zašel jsem na 

maringotku a utrhl jsem z jabloně dvě jablka, jedno pro tátu a druhé pro sebe. Řeknu vám, 

že je to senzace, když můžete jít a utrhnout si čerstvé jablko, kdykoliv na něj dostanete 

chuť. (…) Měl jsem rád tyhle ranní cesty do školy s tátou. Prakticky celou cestu jsme si 

povídali. Většinou mluvil on. Já jsem napjatě poslouchal, protože říkal samé zajímavé věci. 

(…) Jednou před námi z živého plotu vyběhla lasička a v příštích několika minutách jsem 

se o téhle podivuhodné šelmě dozvěděl spoustu zajímavostí. Nejvíc se mi líbilo, když táta 

řekl: „Lasička je nejstatečnější ze všech zvířat. Matka je schopná obětovat svůj život, jen 

aby uchránila svoje děti.“(…)“
2
 

 

 

                                                           
2
 JANÁČKOVÁ, Zita. Čítanka pro 4. ročník základní školy. 3. vydání. Brno: Nová škola s.r.o., 2011. ISBN 

978-80-7289-324-9. (str. 14) 
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c) Text k čítance nakladatelství SPN 

„MHO (Moc Hodný Obr) 

Roald Dahl [roald dál] 

Sofii unesl obr, neboť ho zahlédla při noční návštěvě Londýna. Není to zlý obr, živí se 

fňokurkami, sbírá sny a spolu se Sofií hodlá zneškodnit zlé obry. V ukázce se dovídáme, 

proč jsou obři tak nebezpeční. 

 

Obr vzal třesoucí se Sofii do ruky, přenesl ji přes jeskyni a položil na stůl. Teď mě opravdu 

sní, pomyslela si Sofie. Obr se posadil a upřeně se na ni zadíval. Měl skutečně ohromné 

uši. Každé ucho bylo velké jako kolo od nákladního auta a zdálo se, že je může roztahovat 

a stahovat podle libosti. (…) „P…prosím tě, nesněz mě,“zakoktala Sofie. Obr se burácivě 

rozesmál. „Jenom proto, že já jsem obr, přemýšlíš, že já jsem lidoužroutný kanibál!“ 

zvolal. „A máš skoro pravdu! Obři jsou všichni kanibálští a vraždiví! A opravdu užírají 

čoklidi! Jsme tu v Obří zemi!(…)“ 

„Obr Kostikřup říká, že Turci jsou o moc sladší a laskominkou a jiný je fujtajbl. Podle 

Kostikřupa má čoklověk z Turecka nádhernou chuť. Říká, že Turci mu chutnají po 

tureckém medu.“ „To dává smysl,“ připustila Sofie.“
3
 

 

d) Text 1: Karlíkovy narozeniny 

1. část: Karlíkovy narozeniny 

2. část: „Vinšujeme ti všechno nejlepší!“ zvolali sborem obě babičky a oba dědečkové, 

když nazítří ráno vstoupil Karlík do jejich pokoje. 

                                                           
3
 ČEŇKOVÁ, Jana a Anna JONÁKOVÁ. Čítanka 4 pro základní školy. 1. vydání. Plzeň: SPN, 2010. ISBN 

978-80-7235-449-8. (str. 161-164) 
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Karlík se jen rozpačitě usmál a usedl na pelest postele. V dlaních opatrně svíral svůj 

dárek, svůj jediný dárek k narozeninám. WONKOVA MEDOSLADKÁ RAJSKÁ 

POCHOUTKA, hlásala slova na jeho obalu. 

Čtyři starouškové, dva na každém konci postele, si podepřeli záda o polštáře a dychtivě 

se zadívali na tabulku čokolády v Karlíkových rukou. Přišli i pan a paní Bucketovi, stáli u 

postele a upírali oči na Karlíka. 

Pokojem se rozhostilo ticho. Všichni s napětím čekali na okamžik, když Karlík začne 

svůj dárek rozbalovat. Karlíkův pohled sklouzl na čokoládu. Pomalu a láskyplně přejel 

prsty po celé její délce a zase zpátky, zrovna jako by ji hladil, a lesklý papírový obal v 

ztichlém pokoji ostře zapraskal. 

Potom se ozval vlídný hlas paní Bucketové. „Nesmíš být moc zklamaný, broučku, když 

pod obalem nenajdeš to, co bys tam tak rád našel,“ řekla. „S takovým štěstím nepočítej.“ 

3. část: „Maminka má pravdu,“ přikývl pan Bucket. 

Karlík neřekl nic.  

„Koneckonců,“ přidala se babička Pepička, „v celém širém světě zbývají už jenom tři 

kupóny.“ 

„Hlavně si pamatuj,“ řekla babička Jiřinka, „že ať to dopadne, jak dopadne, pořád ti 

ještě zůstane ta čokoláda.“ 

„Wonkova medosladká rajská pochoutka!“ vykřikl dědeček Jiří. „Nejlepší ze všech 

čokolád! To si pošušňáš!“ 

„Já vím,“ šeptnul Karlík. 

„Pusť z hlavy Zlaté kupóny a raduj se z té dobroty,“ řekl dědeček Pepa. „Proč ji 

nerozbalíš?“ 

Směšnost očekávání, že by se kouzelný kupón mohl skrývat právě v této jediné skrovné 

čokoládě, byla všem zřejmá, a proto se dospělí co nejšetrněji a nejlaskavěji snažili 
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připravit Karlíka na zklamání. Na druhou stranu si však dobře uvědomovali, že zde stále 

zbývá jistá, třebaže velice nepatrná naděje na šťastnou náhodu. 

4. část: Trocha naděje se nedala vyloučit. 

Zlatý kupón mohl být stejně tak v téhle jako v kterékoli jiné čokoládě. 

A proto byli také všichni dospělí právě tak napjatí a rozčilení jako Karlík, přestože 

naoko předstírali naprostý klid. 

„Radši bys ji měl už rozbalit, ať nepřijdeš pozdě do školy,“ řekl dědeček Pepa. 

„Budeš to mít aspoň z krku,“ poznamenal dědeček Jiří. 

„Rozbal ji,“ škemrala babička Jiřinka. „Rychle ji rozbal. Jsem z toho jako na trní.“ 

5. část: Karlíkovy prsty začaly pomalu, pomaličku strhávat papírový obal čokolády. 

Staroušci se naklonili dopředu a natáhli vyzáblé krky. 

Znenadání, jako by to napětí nesnesl již ani o vteřinu déle, serval Karlík obal až do 

poloviny… a do klína mu vypadl medově hnědý plátek čokolády. 

Po Zlatém kupónu nebylo nikde ani stopy. 

„No – a máme to za sebou!“ řekl zvesela dědeček Pepa. „Dopadlo to přesně, jak jsme 

čekali.“ 

Karlík zvedl oči od čokolády. Z postele ho sledovaly čtyři dobrácké tváře. Posmutněle 

se na ně usmál, pokrčil rameny a podal čokoládu mamince. „Tumáš, mami,“ řekl, „ulom si 

kousek. Rozdělíme se. Musíte ji všichni ochutnat.“ 

„Kdepak, nic takového!“ ohradila se maminka. 

A všichni ostatní křičeli: „Ne, ne! Co tě vede! Jen si ji sněz celou sám!“ 

„Prosím vás,“ přemlouval je Karlík a nabízel Čokoládu kolem dokola. 

Ale nikdo si nevzal ani ten nejmenší ždibec. 
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„Máš nejvyšší čas utíkat do školy, chlapče,“ řekla paní Bucketová a objala Karlíka 

kolem špičatých ramínek. „Tak běž, nebo přijdeš pozdě.“
4
 

 

e) Text 2: Veručino dobrodružství v Ořechovém sále 

1. část: Pan Wonka uháněl chodbou. OŘECHOVÝ SÁL, stálo na prvních dveřích, ke 

kterým se přiřítili. Dveře byly celé ze skla. 

„Tak dobrá,“ řekl pan Wonka, „tady na chvíli zastavíme, než zase popadnete dech. 

Můžete aspoň nahlédnout do sálu. Ale dovnitř nesmíte za žádnou cenu! Stavte se třeba na 

hlavu, ale do Ořechového sálu vás nepustím. Vyplašili byste mi veverky!“ 

Všichni se nahrnuli ke dveřím. 

„Júúú, podívej, dědo!“ vykřikl Karlík. 

„Veverky!“ vypískla Veruna Saltini. 

„No páni!“ zařičel Miky Telekuk. 

Byla to úchvatná scéna. Kolem velikánského kulatého stolu sedělo na vysokých 

stoličkách sto veverek. Na stole se kupily obrovské hromady vlašských ořechů a veverky 

příšernou rychlostí louskaly jejich skořápky. 

„Tyhle veverky jsou speciálně vycvičené pro louskání vlašských ořechů,“ vysvětloval 

pan Wonka. 

2. část: „A proč vám je louskají veverky?“ zeptal se Miky Telekuk. „Proč to nesvěříte 

Umpa-Lumpům?“ 

„Protože Umpa-Lumpové nedokáží rozlousknout ořech tak, aby jádro zůstalo 

neporušené,“ řekl pan Wonka. „Pokaždé se jim rozlomí na dvě půlky. Celé jádro dokáží 

vylousknout jedině veverky. Těm se nerozlomí ani jedno. Je to velice náročná práce. V mé 

továrně se ovšem používají jen a jen celá ořechová jádra. Proto zaměstnávám veverky. 

                                                           
4
 DAHL, Roald. Karlík a továrna na čokoládu. Vyd. v KK 2. Praha: Knižní klub, c2013, 203 s. ISBN 978-

80-242-4236-1. (str. 41) 
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Není to úžasné, jak šikovně si počínají? Povšimněte si, jak nejdřív každý ořech proklepou 

prackou, jestli není zkažený! Když je zkažený, zazní dutě, a veverky se jej ani neobtěžují 

louskat. Odhodí ho prostě do odpadků. Vidíte? Zrovna tamhle! Ta veverka, co sedí 

nejblíž k nám. Myslím, že právě přišla na jeden zkažený!“ 

Pozorovali veverku, jak prackou proklepává skořápku. Naklonila hlavu ke straně, 

chvíli pozorně poslouchala, a pak ořech odhodila přes rameno do veliké díry v podlaze. 

„Mami!“ vykřikla pojednou Veruka Saltini, „rozhodla jsem se, že chci veverku! Dej 

mi jednu z těchhle veverek!“ 

„Nemluv hlouposti, zlatíčko,“ řekla paní Saltini. „Tyhle přece patří panu Wonkovi.“ 

„To je mi šumafuk!“ křičela Veruka. „Já jednu chci! Mám doma jenom dva psy, čtyři 

kočky, šest králíků, dvě andulky, tři kanáry, zeleného papouška, želvu, akvárium s 

rybičkama, klec bílých myšek a jednoho pitomého opelichaného křečka. Já chci veverku.“ 

3. část: „Když po ní tolik toužíš, sluníčko moje,“ řekla chlácholivě paní Saltini, „tak 

mamička ti ji hned zítra koupí.“ 

„Ale já nechci žádnou obyčejnou veverku!“ ječela Veruka. „Já chci cvičenou!“ 

V tu chvíli pokročil kupředu pan Saltini, Veručin tatínek. „Nu což, pane Wonko,“ řekl 

důležitě a vytáhl z kapsy nacpanou peněženku, „kolik chcete za jednu z těch praštěných 

veverek? Řekněte si cenu.“ 

„Nejsou na prodej,“ odpověděl pan Wonka. „Nemůže mít ani jedinou.“ 

„To se říká kdoví jestli!“ zaječela Veruka. „Když mi ji nedáte, vezmu si ji sama!“ 

„Nedělej to!“ řekl chvatně pan Wonka, ale bylo už pozdě. Veruka rozrazila dveře a 

vtrhla do sálu. 

Jakmile se ocitla uvnitř, rázem všech sto veverek ustalo v práci, otočily po ní hlavy a 

upřely na ni svá malá, černá jiskrná očka. 
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Veruka se zastavila a rozhlížela se po veverkách. Konečně utkvěl její pohled na hezké 

veverce, sedící hned zkraje. Veverka držela v prackách ořech. 

„Prima,“ řekla Veruka. „Tebe si vezmu!“ 

Vztáhla k ní ruce… když vtom… sotvaže jen zdvihla ruce od těla, v sále zavířilo, jako by 

jím projel hnědý kulový blesk, a než se kdo nadál, všechny veverky, co jich sedělo kolem 

stolu, proletěly vzduchem a snesly se na Veruku. 

Pětadvacet se jich pověsilo na její pravou ruku a strhlo ji dolů. Pětadvacet dalších se jí 

pověsilo na levou ruku a strhlo dolů i tu. Pětadvacet veverek se jí pověsilo na pravou nohu 

a připoutalo ji k podlaze. 

Čtyřiadvacet veverek se jí pověsilo na levou nohu. 

A ta poslední – nejspíš jejich velitelka – vyšplhala Veruce na rameno a začala té hloupé 

holce proklepávat prackou hlavu. 

4. část: „Zachraňte ji!“ vřeštěla paní Saltini. „Veruko! Vrať se! Co to tam s ní tropí?“ 

„Zkoušejí, jestli není zkažená,“ řekl pan Wonka. „Koukejte se.“ 

Veruka se divoce vzpírala, ale veverky ji držely pevně. Ťuk-ťuk-ťuk, ťukala jí veverka na 

rameni do hlavičky prackou. 

Znenadání strhly veverky Veruku k zemi a táhly ji pryč. 

„Aj-jaj! Tak ona je přece jen zkažená,“ řekl pan Wonka. „To jí musela znít hlava 

jaksepatří dutě.“ 

Veruka kopala a vřískala, ale všechno bylo marné. Z pevného sevření drobných 

veveřích pracek nebylo úniku. 

„Kam ji to táhnou?“ ječela paní Saltini. 

 „Tam, kam házejí zkažené ořechy,“ odpověděl zdvořile pan Willy Wonka. „Do odpadové 

jímky.“ 
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„Krucipísek, snad ji nechtějí hodit do odpadků?“ vybuchl pan Saltini, přihlížející tomu 

všemu skleněnými dveřmi. 

„Zachraňte ji!“ prosila paní Saltini. 

„Už je pozdě,“ řekl pan Wonka. „Už je pryč!“ 

A opravdu. 

„Ale kde?“ vykřikla paní Saltini a zalomila rukama. „Co se děje ze zkaženými ořechy? 

Kam ta jímka vůbec vede?“ 

„Tahle jímka,“ řekl pan Wonka, „ústí přímo do hlavní odpadové roury, kam se stahují 

všechny odpadky z celé továrny – smetky z podlahy, bramborové slupky, shnilé zelí, rybí 

hlavy a podobné svinstvo.“ 

5. část: „To bych rád věděl, kdo v téhle továrně jí ryby a zelí a brambory?“ řekl Miky 

Telekuk. 

„Já, samosebou,“ odpověděl pan Wonka. „Máš snad za to, že jsem živ o kakaových 

bobech?“ 

„Ale… ale… ale…“ ječela paní Saltini, „kam vede ta hlavní roura?“ 

„Kam? No přece do pece,“ řekl klidně pan Wonka. „Do pece, kde se odpadky spalují.“ 

Paní Saltini otevřela svá velká rudá ústa a rozječela se jako siréna. 

„Nebojte se,“ utěšoval ji pan Wonka. „Stále nám zbývá naděje, že dneska v noci 

nezatopili.“ 

„Naděje!“ vzlykala paní Saltini. „Chudáček Veruka! Oni mi ji upečou jako sele!“ 

6. část: „Ano, to je vskutku nepříjemné,“ vyjádřil se pan Saltini. „Tak podívejte, pane 

Wonko,“ dodal, „myslím, že tentokrát jste to poněkud přehnal. Moje dcerka je snad trochu 

nezpůsobná – to prosím uznávám – ale to ještě neznamená, že ji můžete usmažit na 

škvarek. Račte vzít prosím na vědomí, že teď jste mne skutečně pohněval.“ 
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„Ach, nezlobte se, dobrý muži,“ řekl pan Wonka. „Počítám, že na ni dříve či později 

někde narazíme. Třeba nespadla až dolů. Mohla uvíznout v potrubí hned pod jímkou, a je-

li tomu tak, stačí ji odtud prostě vytáhnout.“ 

Sotvaže to uslyšeli, vřítili se pan a paní Saltini do Ořechového sálu, doběhli k odpadové 

jímce a nahlíželi dovnitř. 

„Veruko!“ křičela paní Saltini. „Jsi tam?“ 

Žádná odpověď.
5
 

 

f) Obrázky k textu 2 

 

                                                           
5
 DAHL, Roald. Karlík a továrna na čokoládu. Vyd. v KK 2. Praha: Knižní klub, c2013, 203 s. ISBN 978-

80-242-4236-1. (str. 149) 
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g) Obrázky k textu 3 
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h) Text 3: Šípková Růženka 

 

Do pěti minut jsem byl v pyžamu a ležel v posteli. Táta přišel a zapálil petrolejku na 

stropě. Šeřilo se už časněji. „Tak co,“ řekl, „jakou pohádku bys dneska rád slyšel?“  

Tati,“ řekl jsem. „Počkej ještě.“ 

„Copak?“ 

„Můžu se tě na něco zeptat? Zrovna mě něco napadlo.“ 

„Jen spusť.“ 

„Vzpomínáš si na tu lahvičku prášků, co ti dal doktor Spencer, když jsi přišel 

z nemocnice?“ „Nevzal jsem si ani jeden. Nemám tyhle věci rád.“ 

„Já vím, ale znáš nějaký důvod, proč by nemohly uspat bažanta?“ Táta vrtěl hlavou. 

„Počkej,“ řekl jsem. „To nemá cenu, Danny. Tyhle odporné červené kapsle ti žádný bažant 

na světě nespolkne. To bys mohl vědět.“ 

„Zapomínáš na hrozinky, tati.“ 

„Na hrozinky? Propánajána, co ty s tím mají společného?“ 
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„Tak poslouchej,“ řekl jsem. „Vyslechni mě, prosím tě. Vezmeme hrozinku. Namočíme ji 

do vody, aby nabobtnala. Potom ji nařízneme žiletkou a trochu ji vyhloubíme. Potom jednu 

tu kapsli otevřeme a přesypeme z ní všechen prášek do hrozinky. Potom vezmeme jehlu a 

nit a hrozinku zas opatrně zašijeme…“ 

Koutkem oka jsem viděl, jak se tátovi pomalu otevírá pusa. 

„A máme na první pohled docela obyčejnou hrozinku,“ pokračoval jsem, „jenže 

napěchovanou práškem, po kterém by měl každý bažant usnout, jako když ho do vody hodí. 

Co ty na to?“ 

Táta na mě zíral s takovým úžasem v očích, jako by viděl zjevení. „Ty můj kluku jeden 

fikaná,“ řekl tiše. „Tak se mi zdá, krucipísek, žes na to káp. Určitě. Určitě.“ 

Na několik minut ztratil řeč, jak z toho byl vedle. Přišel a sedl si na kraj mé postele, seděl a 

pomalu kýval hlavou. 

„Opravdu si myslíš, že by to mohlo vyjít?“ zeptal jsem se. 

„Ano,“ řekl tiše. „Vyjde to. Připravíme touhle metodou dvě stě hrozinek a pak je za 

západu slunce rozhážeme po krmišti a vytratíme se. Za půl hodiny, až se setmí a hajní 

odejdou domů, se do lesa vrátíme… To už budou všichni bažanti hřadovat ve větvích… a 

pak začnou prášky působit… a bažantům se začne motat hlava… a budou se kymácet a 

ztrácet rovnováhu… a za chvilku každičký bažant, který spolkl jednu jedinou hrozinku, 

spadne v mrákotách na zem. Páni, budou padat jako švestky! A my jen budeme chodit a 

sbírat je do pytlů.“ 

„Vezmeš mě s sebou, tati?“ 

„ A jaktěživo nás nechytnou,“ řekl táta, aniž by mě slyšel. „Budeme se klidně loudat lesem 

a jen tu a tam rozhodíme hrst hrozinek a nevšimnou si ničeho, ani kdyby nás pozorovali.“ 

„Tati,“ řekl jsem zvýšeným hlasem, „dovolíš, abych šel s tebou?“ 
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„Danny,“ řekl, položil mi ruku na koleno a zahleděl se na mě očima velkýma a jasnýma 

jako dvě hvězdy, „jestli se tohle podaří, způsobí to v pytláctví revoluci.“ 

„Já vím, tati, ale vezmeš mě s sebou?“ 

„Jestli tě s sebou vezmu?“ konečně se snesl ze svého snu na zem. „Ale samo sebou, synku, 

samo sebou že tě vezmu s sebou! Je to přece tvůj nápad! Musíš být u toho, abys to viděl! 

Honem!“ vykřikl a vyskočil z postele. „Kde jsou ty prášky?“ 

Lahvička s červenými kapslemi stála na poličce u dřezu. Stála tam od té doby, co se táta 

vrátil z nemocnice. Došel pro ni, odšrouboval víčko a vysypal kapsle na moji přikrývku. 

„Spočítáme je,“ řekl. 

Počítali jsme spolu. Bylo jich přesně padesát. „To je málo,“ zamyslel se. „Potřebujeme 

jich alespoň dvě stě.“ A potom zvolal: „Moment! Počkat! Žádný problém!“ Začal vracet 

kapsle zpátky do lahvičky. „Můžeme přece rozdělit obsah každé kapsle do čtyř hrozinek, 

Danny. Jinými slovy, po čtvrtině dávky. Tak nám prášky vyjdou přesně na dvě stě 

hrozinek.“ 

„Bude ale čtvrtina prášku stačit?“ zapochyboval jsem. 

„To se ví, že to bude stačit. Jenom si to spočítej. O kolik je takový bažant menší než 

člověk?“ 

„Mockrát, mockrát menší.“ 

„Tak vidíš. Když dokáže jeden prášek uspat dospělého člověka, stačí bažantovi jenom 

troška. Dávka, kterou jim dáme, bude pro bažanta jako rána palicí. Ani se nenaděje a bude 

v limbu.“
6
 

 

 

                                                           
6
 DAHL, Roald. Danny mistr světa. Vyd. v KK 3. V Praze: Knižní klub, 2012, 227 s. ISBN 978-80-242-

3455-7.  (str. 110) 



18 
 

i) Text z čítanky: HRNČÍŘ, Svatopluk a Jiří HAVEL. Čítanka. 4, Pro 4. ročník 

základní školy. 1. vyd. Praha: Scientia, 1995, 319 s. ISBN 80-7183-006-2. 

Autoři čtenáře nejprve seznamují s předchozím dějem knihy: „Na zahradě vyrostla tak 

obrovská broskev, že Jakub do ní mohl vlézt. Uvnitř se setkal s podivnými tvory, ale to 

nestačilo. Jedno dne obrovitý plod spadl…“ Následuje tento úryvek: 
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7
 DAHL, Roald. Jakub a obří broskev. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, 2009. ISBN 978-80-242-2597-5. (str. 59-

63) 
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j) Volné psaní 
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k) Podvojný deník 

Podvojný deník č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podvojný deník č. 2 
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Podvojný deník č. 3 
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l) Pytlačení 

 

řešení č. 1  

 

řešení č. 2 
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    řešení č. 5 


