
Příloha č. 1  

Doslovný přepis pohádky O zlaté rybce   

To byl totiž jednou rybář. Ten měl ženu a oba bydleli na břehu moře ve veliké 

lahvi od octa. Můžete si představit, jak to v té láhvi páchlo kysele. Rybář chodil na ryby 

a žena čekala doma na úlovek. Někdy se víc načekala, než on chytil, jak to u rybářů a 

jejich žen bývá zvykem. Jednou, takhle v úterý, myslím, že to bylo. Rybář si vzal žížaly 

a pruty a zase šel na ryby. Napíchl žížalu, rozmáchl se nad hlavou, zakroužil, žbluňk a 

zapíchl prut a čekal na zabrání, ale ještě pořádně ani nedosedl a kouká, ryba bere. Šňůra 

se natáhne, ještě víc, ještě víc. On sekne a už ji táhne. Bránila se, jen co je pravda. Byla 

to pěkná ryba, zlatá ryba, dobrých sedm kilo. „Hej rybáři!“ někdo volá. „Pusť mě, nech 

mě žít.“ Rybář kouká jako blázen. Ryba mluví. Pravda, poněkud šišlá, protože udice jí 

brání ve výslovnosti, ale rybář slyší jasně, jak říká: „Pušť mě jibáži, nejšem skutečná 

ryba, já jšem žakletý princ.“ Ryba, která mluví, stejně nemůže být dobrá k jídlu, myslí 

si rybář, no a pustil ji. Ale nějak mu to otrávilo rybolov. Složil pruty a jde domů. „Tak 

co jsi chytil?“ ptá se žena. „Ale, chytil jsem rybu, která vlastně ani ryba nebyla, totiž, 

byl to princ, tak jsem ji pustil.“ „A to jsi za to nic nechtěl?“ ptá se žena rybáře. „No co, 

zač?“ „No dal jsi rybě život nebo jsi nedal? To se zadarmo nedělá. Běž zpátky a požádej 

ji o něco.“ „No a oč ji mám požádat?“ „No třeba o novou vilu. Běž a řekni ji, že chceme 

novou vilu.“ No a rybář šel. Nechtělo se mu prosit rybu, ale nechtělo se mu také hádat 

se ženou. Moře není tak průzračné, jako před chvílí. No ale vylezl na skálu a volá: 

„Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí 

ji dobré bydlo.“ Ryba se zjeví a povídá: „No, co chce tvá žena?“ „No říká, že když jsem 

tě pustil, tedy jako, že já bych měl dostat odměnu a chce vilu, chce novou vilu.“ „Jdi 

domů, má vilu.“ Přišel rybář domů a kouká, tam stojí vila a před vilou jeho žena zve ho 

dál a vede ho dál. „To koukáš, co?“ říká žena. Všude spousta služebnictva se klaní, 

šofér „pane šéf, moje úcta“, kuchařky „ruku líbám, milostivá paní. A rybářka s nosem 

nahoru prochází z pokoje do pokoje, rozsvěcuje, zhasíná, rozsvěcuje, zhasíná. „No tak 

rozsviť. Jé, to je lustr z křišťálu. A hele, lednička plná konzerv a ta kuchyně, jé a 

jídelna. Podívej, stůl plný jídla, vína, tlačenka, cikánská, pečeně taliány a cukroví, 

bonbóny a oplatky a datličky. No, teď máme do smrti postaráno,“ jihne rybář. „No to se 

uvidí!“ odsekne rybářka. Najedli se, napili a šli si lehnout pod prachové deky. Ráno se 

žena probudí, koukne z okna, ale nevidí oblaka a neslyší cvrlikat sýkorky. Vidí jenom 

majetek a slyší zvonit zlato. Jde a vzbudí muže. „Chci být králem. Hajdy k rybě.“ „Na 



co králem? Kdoo?“ ptá se rybář. „Já a běž k rybě a řekni ji, že chci být králem nad tou 

celou zemí.“ „No, to, to není možno žádat, to nebudu žádat, já mám dost.“ „Možná že 

ty, ale já ne. Oblékni se a jdi k rybě. Dala vilu, dá i království.“ No, tak rybář šel. Ví, že 

nedělá dobře, no ale co má dělat. Ženy se bojí a bojí se jejích nářků. A přijde k moři a 

kouká, moře je nějaké, nějaké černé a nějaké bouřlivé, no ale postaví se na skálu a volá: 

„Zlatá rybo, slyš má slova, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí ji dobré 

bydlo.“ „No co, co tvá žena chce?“ „Ehm, žena chce být králem.“ „Jdi domů, je 

králem.“ No a tak šel domů. Z vily se stal zámek, plno věží a věžiček, sluhové a 

nevolnictvo a hudba a smích a tichý pláč tam dole ve věži. Ale tam dolů do věže rybář 

nepřišel. Přišel do velké síně, kde bylo plno vévodů a arcivévodů a knížat a arciknížat, 

biskupů a arcibiskupů, prelátů, magnátů, grófů, kteří pod řády a řetězy nebyly 

k poznání. Všichni se hluuuuboce klaní, protože nemají páteř a na trůnu seděla jeho 

žena. Na hlavě diamantovou korunu v ruce zlaté žezlo, po stranách stály dvorní dámy, 

každá o hlavu menší, než ta první. Od největší až po nejmenší. A tupě se usmívaly. 

„Tak co, jsi králem.“ ptá se muž. „Ba že králem,“ povídá rybářka. „No, tak máme už do 

smrti postaráno.“ „Nic nemáme,“ katí se žena a žene se z trůnu dolů a v tom plác a leží 

na parketách. A zatím co dvořané účastí omdlévají, žena se zvedá, žene se na muže a 

katí se. „Jdi k rybě zpátky a řekni jí, že chci být císařem.“ „No už máš dost,“ brání se 

rybář. „Půjdeš nebo budeš o hlavu kratší, jsem tvůj král,“ poroučí žena. No tak šel. 

Srdce jak z olova, nohy stěží vlekl, ale k moři se dovlekl. Úúúú, to je moře, to je moře. 

Fuj, stěží vylezl na skálu, ale přeci jen vylezl a přeci jen zavolal: „Zlatá rybo, slyš má 

slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo a pálí jí dobré bydlo, 

bydlo.“ „No, co je tentokrát?“ „Chce být císař.“ Jdi domů, je císař. Ze zámku se stala 

tvrz a hrad a palác v jednom. Všechno z alabastru, kování ze zlata, zato více hlídek, více 

hudby, ale více pláče dole ve více věžích, ale to rybář neslyšel, protože vstoupil do 

obrovského sálu, kde byla mračna knížat a erteple, mračna admirálů a více admirálů, 

králů a více králů, diplomatů a více diplomatů a hlupáků a více hlupáků. A uprostřed 

byl trůn s platiny dvě míle vysoký a tam nahoře seděla rybářka na hlavě korunu z uranu, 

žezlo z radia a říšské jablko, zlatá remeta. Po obou stranách trůnu stály těžkooděnci, 

první dvě míle vysoký a každý druhý o hlavu menší až do úplného pumrdlíka a 

trpajzlíka osmimilimetrového. A před trůnem tlačí se mnoho sultánů, šachů, maharadžů, 

radžů, džů, ů. „Hej ženo, jsi císař!“ volá nahoru rybář a zvýše dolů odpovídá žena: „Běž 

k rybě, chci být papež!“ „Papéž?“ „Ne, papež, hlupáku!“ zlobí se žena. „Už jdu. Jéé, ta 

mi dává.“ A chudák běží k moři. Ani dýchat se nedá, jak vítr člověka zalkne. Přiběhne 



k moři na skálu. „Zlatá rybo, slyš má slova, vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou 

jako šídlo a pálí jí dobré bydlo.“ „Noo, co je zas, co je opět?“ „Papež chce být, joj.“ Jdi 

domů, je papež. Když přišel domů, uviděl obrovský chrám a kolem plno paláců a 

zahrad, všude plno stráží, které mluvili švýcarsky, a všude vonělo kadidlo a cinkaly 

zvonky a šepot zpovědnic zněl jako hukot Niagar. Tam v nejkrásnějším paláci, na trůnu 

ze samých svíček seděla rybářka na hlavě korunu třípatrovou s nástavbou pěti křížků a 

šesti andělíčků, kteří všichni stále zpívali lhosana a na tlustých kobercích leželi králové 

a císařové, poslanci a policejní ředitelové a byli se v prsa a jak se byli, řády jim na prsou 

zvonily. „Tak, teď jsi papež,“ povídá rybář, „už nemůžeš být nic víc.“ „To se uvidí.“ 

odsekla praktická žena a sestoupila z trůnu za zpěvu halelůja, hálelůja. Šla na večeři. 

Když byli pojedli, každý po jednom hovězím holoubátku a popili, šli spát do peřin 

z andělských křídel. Muž spal, jako když ho do vody hodí, ale žena nemohla spát. 

Převrací se na posteli zleva doprava a naznak a na břicho a zas doleva a semhle a támhle 

a takhle a všelijak. A ne a ne usnout. A jak tak kouká a jak tak přemýšlí. Slunce se 

najednou vyhouplo za lesíčkem a pak rybářka vidí, jak se sluníčko začíná usmívat na 

svět a pak světlo začalo tlačit měsíc za hory jako špuntík do flaštičky. A tu napadlo 

rybářku něco, něco hrozného. Vzbudí muže: „Rychle, honem, oblékni se a utíkej za 

rybou. Chci pohybovat sluncem a chci pohybovat měsícem. Ať to ryba zařídí.“ „Ehň, 

ňňň, ehm, nech mě spát.“ „Dolů z postele lenochu a utíkej za rybou, a tu máš.“ a 

pohlavek mu vlepila. „Tak vstávej, vstávej, nudím se, nechci se koukat na slunce, chci 

řídit slunce a měsíc a basta fidli“ a do rybáře mydlí zlatým pantoflem. „Ale ženo, 

vzpamatuj se, to zařizuje jenom pán bůh,“ varuje rybář. „Do toho ti nic není.“ „A je 

mi.“ „A já chci být pánem bohem. Jdi k rybě, dala vilu, dala palác, dala papeže, udělá 

mě bohem.“ A muž utíká zase k moři, ale je to hrozná cesta, úúúúú, to je vítr. A přece 

bylo slyšet, ale dalo mu hroznou práci, aby překřičel bouři. „Zlatá rybo, slyš má slova, 

vylez z vody, zjev se znova, mám ženu zlou jako šídlo, pálí jí dobré bydlo.“ „Á, co je 

tentokrát?“ Moje žena, chce vládnout sluncem a měsícem, atom chce rozebrat a 

mléčnou dráhu podojit.“ „Jdi domů, jdi domů, najdeš jí v lahvi od octa.“ A fakt, našel jí 

v kyselém smradu, rozcuchanou, mastnou, špinavou se špinavým krkem a okousanými 

nehty a tam žijí oba dodnes. 

 

 

 



Příloha č. 2  

Ilustrace k pohádce O veliké řepě  

(dostupné na: https://cz.pinterest.com/pin/260575528417203663/) 
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Příloha č. 3  

Scénář k pohádce O veliké řepě 

dědeček: babičko pojť mi na pomoc 

babička: vnučko pojď nám na pomoc. 

vnučka: pejsku pojť nám pomoct 

pejsek: kočičko pojď nám pomoc 

kočička: myško bujdeš nám prosím poct 

všichni: jupí huráá 

Příloha č. 4  

Najdi pět rozdílů O perníkové chaloupce  

(Jechová, 2014, s. 107) 

 



Obrázek č. 1  

Zdobené rybičky splněných přání 

 

Obrázek č. 2  

Pohled pro paní Myšku 

 



Obrázek č. 3  

Pracovní list k pohádce O veliké řepě  

 

 

Obrázek č. 4  

Sestavená křížovka  

 



Obrázek č. 5  

Pracovní list Rukavice plná zvířátek  

 

Obrázek č. 6  

Asociační cestička 

 



Obrázek č. 7  

Doplňování rýmů do básně  

 

 

 



Obrázek č. 8  

Komiks Bob a Bobek 

 

 

 

 

 



Obrázek č. 9  

Pracovní list Ve dvou se to lépe táhne 

 

Obrázek č. 10  

Dokončení pohádky Pilný myšák 

  



Obrázek č. 11  

Nedokončená přirovnání 

 

Obrázek č. 12  

Dopis na rozloučenou  

 

 


