
3
a) Chtapec Karel potkal na utici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byl--' 

moc'chudý. PóstěŽovat si Kartovi, že už dlouho nic nejedl, protoŽe u nich

doma nikde nebylo nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšího pekařství, protože u

seÓe zrovna ,"ra Žádně peníze, čekat na vhodný okamŽik, aŽ se k němu

piodavač otočí zády. V tom okamžiku vzat rychte z regáIu obloženou bagetu a
'utíkat 

s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi'

b) Markétka šta do obchodu' V jednom regálu uviděta krásnou čeruenou stuŽku

do vlasů. Pomystila si, Že by še stužka hodita k jejím novým šatťlm, které měla

irávě na sob|. Takže zaiímco se proda.vačka otočila k Markétce zády, ta
'popadta 

stužku a utíkala s nÍ ven z obchodu'

Je v tom, co udělaly ty děti, nějaký rozdíl?

A"b
A jaký?

vr/ L ,^Ir"ď. ,r,* ,";L ,fuil" n"r,**br !',l,,,i -u l/'"L
n^r,rkl, 1, 

^^A/, 
r/A 4"* a[s"

Koho bys potrestalla vic?

'YL*J"/L
A proč?

A,J-r, A, ,^!*)/* r* *r!

a) tJčÍtelka malým dětem ve třídě zakázala ořezávat si tužky nožem, aby se
--'I 

iezranity. Jědnou, když nebyla ve třídě, si jeden chlapec vzal nťtž a še/ si

ořezat tužku, ale řÍzlse do prstu.

4.

Kdyby uěitelka dovolila dětem ořezávat si tuŽky noŽem, Íízl by se také chlapec do

prstu? /t
U/*o

b) Jednou dvě děti ukradty v ovocném sadu iqbtka. Htídač je vi!ěl, jak utíkají,. a'_' 
jedno aite- iniil. orune díÉ běŽeto domŮ oktikou přes řeku po dřevěném

'mostě, kteý byt ztrouchnivětý, a tak spadlo do vody'

Proě spadl do vody?

e,"rl"e r,r^l !"rt,./"r-!-"q
co myslíš, kdyby neukradlo jablka a přecházelo po stejném mostě' spadlo by také do

vody?
0,r,r*.



1.,

dívka

1

Třída:J. C

H:J: :*-rouŽek d ramatické rnýchovy' o\q@
Bydlím s: oběma rodiči/ pouze s mámou l pouze s tátou

Kolik máš sourozencifi4

Kdo si myslíš, Že ztéchdvou chlapců byl horší' kdo si vic vymýšlel?

' ,ril., 1"/L A^r!rL, :

A proě?

CIMlrž,

a)Malýchtapec,l<teýsejmenovalHonzík,se.jednohodnejentakprocházel
uticí a najednou pótxrt óorrrxáh;;;;: 

'iii 
1r9 

t2íix ,vae'it, z9. g9tom rychle

utíkat domŮ. ram rext ,re rurii'š"iiípotx'l psa' kteý bytvetiký jako kráva'

b) Matý KubÍk přišel domů 7e š!<ot,v a řekt 
'yéy| 

t?!ínkovi' Že ten den dostal od

oanÍ učitelky iárě aoore znamiy| rte nebyta to piáiJu.'Ten den totiž nedostal

,od 
paní ,eit"iii itoác zadno, !;iňn:;:;;l ,i;;r*',_ini špatnou. Jeho tatínek

bytmoc ,aa :ztr'ti'"čš mu-kuoix řekl' a odměnilho'

n'r(,1,, MLJU

2.
a)MatáhotčičkaKárkasi|9ála'vesvémpokoj.íčku.Pochvítii!m9m.inkazavolala

k večeři , Ká,,k, tedy ýt1. 'č;i;; 
áó ryftvne 

''á'"':'t' 
áveřmi' na židli' kde

byto na É;;;;;";;ínicn t s"nňieii' rua*',áÁ'i*.ien' že tam ty hmíčky

jsou. A tax'iá'šiito,,ir' ,ryr"r,á,iáěá)i ,i"cn 15 hmíčkŮ rozbila'

b)Jindyzaseiináhotčička-.Martinka-byta.domaúplněsama,Dostalavelkou
chuť na p,,iiiar, ktera nvtr'ini'áia vysox9 ,š šírz:u:"ldenc-i)' Přistavila si

židli a rukou šmátrata 
'unoíái'š"iá 

šé ň19ni*ái't' zátímco se totik snažila'

zavadila;;';';;;ii"ii' lrt"Ú spadl a rozbil se'

Co udělala ta první holčička' Klárka?

n "!"!. 4Sl*,' 
I

A ta druhá, Martinka?

a-r!il'4l"',' 1 l-^!_^ l^r,ó nrr+rec'tal/a víc? Klárku nebo

Kdybysbyl/bylajejímaminkanebotatínek,kohobyspotrestal/avíc?
Martinku? nl1- _vWlry-
A proč? 0-bř, *r!/" ,.r,4 ry,bJ



3.
a) Chtapec Karel potkat na utici svého kamaráda ze školy. A ''ten kamarád byl

moc chudý. PostěŽovat si Kartovi, Že už dlouho nic nejedl, protože u nich

doma nikáe nebylo nic k jídtu. Karel še/ do nejbližšÍho pekařství, protože u
sebe zrovna nemět žádné peníze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočí zády. V tom okamžiku vzal rychle z regálu obloženou bagetu a
'utíkat 

s ní pryč. Venku ji potom dál svému kamarádovi'

b) Markétka šta do obchodu. V jednom regáIu uvÍděIa krásnou čeruenou stužku

do v1asů. Pomystita si, že by se stužka hodila k jejím novým šatŮm, které měla
právě na sobě. TakŽe zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta

popadta stužku a utíkala s nÍven z obchodu.

Je v tom, co udělaly ty děti, nějaký rozdil? a' Á 0

Koho bys potrestallavic? t1 ^,

G. ,Jel*t l'' nouv,'L,J.ln' l'nn*ro'd

3la l^ pvvli low.c žc ,, ji l"bil-
Jen

L .,'l ,

A jaký?

A proč?

f7c|.íc j
k. is.

"h, J
L. ,J

pdrel bit
^. 
la rv,or.f.'''1.

?

t l, nrJírc lj o.7i f Le,hl i atn14 i ;; l't#rt,Jt** i.n f ?o s1oc

4
a) IJčitetka matým dětem ve třídě zakázala ořezávat si tužl<y nožem, aby se
- ' nezranily. Jádnou, když nebyta ve třídě, si jeden chlapec vzal nŮž a .še/ si

ořezat tuŽku, ale řízlse do prstu.

Kdyby uěitelka dovotila dětem ořezávat si tuŽky noŽem, ťizl by se také chlapec do

prstu? /, ne 7ro|, ť c b; jc .uZitcl\e.' htíJc,lo

b) Jednou dvě děti ukradty v ovocném sadu iqblka. HIÍdač je vÍděl, jak utíkají, a'_' 
jedno dítě chýil. oruňe díÉ běžeto domŮ oktÍkou přes řeku po dřevěném

'mostě, 
který byt ztrouchnivělý, a tak spadlo do vody'

Proě spadl do vody? f 7 gl e í no il br l sI rov ohni 'jeílí'

Co myslíš, kdyby neukradto jablka a přecházeto po stejném mostě, spadlo by také do

vody? É a'nl 1roÍoůt '"tó 9l { d bir s{.o, chniv;li,



->--Jsem kluk /@!y'
Třída: g.B-
Věk: Q -:-
Chodím na krouŽek dramatické výchovy: ANo /NE) ,

Bydlím s: oběma rodiči l pouzes mám,ou / pouze s tátou i'gs'Jl; R o Ď i č 9vn
Kolikmášsourozenců? žn'DHL|-I Ó í'i-a!t>-t-i z B&Btč l(0 cl a'

ĎrpÉ,č(ěn
1

a)Malýchtapec,l<teýsejmenovalHonzík,sejednohodnejentakprocházel
uticí a najednou potkal onrovsxán;;;; iT llo tolik vyděsit, Že q9tom rychle

utíkat domů. Tam řekl své mamiičeiie pat<al psa, kteý bytveliký jako kráva'

b)MatýKubíkpřišet9o,,!r"-!kolyařektsvémutatínkovi,žetendendostalod
paní učiteiii ru*e dobré rrZňiv, ut" nebyta io i'a'aa T-en len totiž nedostal

od paní ,iií"ixv vůbec žád;;;;;irxr, ,ri aóóiotll, dÍli špatnou. Jeho tatínek

byt moc Áá )ito, óo " Kubík řekl' a odměnil ho'

Kdo si myslíš, Že ztéchdvou chtapců byl horší, kdo sivíc vymýšlel? KU P> h

il;}',';;-' lh:'řá_'_L l:,'Ll t 3C n č č, *, c 0 "l L h 

" 
r, q' v Jo'

2.
a) Matá ho:čička Kárka si hráta've svém pokoj.íčku' Po chvítiji maminka zavolala

kvečeři a Kárka tedy šta. i;t;; áó xuónyní narazila áveřmi na Židli, kde

byto na taii;irviínycn Á-niň,exa rua*, árc nevěděIa' že tam ty hmíčky

jsou. A bk|e'šián, že svým'r,á,rr,r", všech 15 hmíčkŮ rozbila'

b)Jindyzaseiináholčička-Mattinka-byladomaúptněsama.Dostalavelkou
chuť na páiiatr, t<terá nvtaiizáia vysox9." 'iizi 

(kredenci)' Přistavila si

Židli a rukou šmátrala ,unořá| nti sé na,tanovaia. zátimco se tolik snažila,

zavadita riřoi ó iríček, kteý spadla rozbil se-
t/

Co udělala ta první holčička, Klárka? vo *p-i,lo,- 'k1e- 'hlě"l 
ě r "ťn 

x p
hYYllLKb

A proč?

Martinku? fl 
^ 

t

A proč?

Atadruhá, Martinka? Rozb;l- j"J"^ kru'l; lrr-,, ŽL sš''ahl;Í-'v'il
? o vi tl*'

Kdybys byl/bylajejímaminkanebotatínek,kohobyspotrestal/avíc?Klárkunebo
+

Tr oÍož"
Jr; i" 1,".,.

l,.ko.
I

ve|oh. l,eFa F'osit* 
a' vv|;s/elcsi íl na\ [*ť'ví JI'-

(r\ {^Le' ytí.-|" óoÍohorrn!;tn oni/eun



Jsem@/ dívka

Třida: j $
Věk: f
Chodím na krouŽek dramatické výchovy:

Bydlím s: oběma rodiči/ pouze s mámou

Kolik máš sourozencť'? /

Co ud la ta Prvníholčička, Klárka?

ANo /@

1

a)Matýchtapec,kteýsejmenovalHonzík,sejednohodnejentakprocházel
uticí a najednou potkal onrovsxán;;;;' ii: i" totik vyděsít' Že p9tom rychle

utíkaldomŮ. Tam řekl ,re mumiič"', ž" potkal psa' kteý bytveliký jako kráva'

b)MatýKubíkpřišetdomůzeškotyař9kt'yéyytatínkovi,Žetendendostalod
paní učitetxv iáÁe íoire znamiy| atá neoyt9 lo,p?rd, Ten den totiž nedostal

od paní učitetiy iŮbec žádno, iii'x'', a'ni dobrou' ani špatnou' Jeho tatínek

bifr;, rád za'to, 
'o " Kubík řekl' a odměnilho'

Kdo si myslíš, Že ztéchdvou chlapců byl horší, kdo si víc vymýšlel? L

Aproč? 

W 
/''",',rr* ;rr*( ncu 4,úlv /4?4 

,4r/,,,í

2.
a) Matá hotčička Kárka si hráta ve svém pokoj.íčku' Po chvítiji mamÍnka zavolala

k večeři a Kárka tedy šta.'iě'ioi áó xuónyne narazila dveřmi na židli, kde

byto na É;;;;;"iÁínycn ň-nňíextt. Kárka áte nevěděla, že tam ty hmíčRy

1.sou. n tai|e;u/o, Že'svým ná,rr,r,", všech 15 hrníčkŮ rozbila'

b)Jindyzasejináhotčička-.Martinka_byladomaúplněsama.Dostalavelkou
chuť na fóiian, která nvtiini"ia vysoxo iě 

'óizi-(kredencÍ). 
Přistavila si

židli a rukou šmátrata ,"nořá| Áii ié natahovaia. zátimco se tolik snaŽila,

zavadÍta ;;ir; ó imíček, kteý spadl a rozbil se.

,,r,r/,r,W ilr,r^ír/, Jrrrí" Á/,
Atad Martinka?

A/ 4u
byl/bYla iejí maminka nebo tatínek, koho bys p

,,0r,/ir*
otrestal/a víc? nebo

Martinku?

A proč?

ÍMi!'44'ru
nY"%Árr*-tb JT, ,r,rÍ1* qr/"/,



3
a) Chtapec Karel potkal na utici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byl

moc chudý. Postěžovat si Karlovi, Že uŽ dlouho nic nejedl, protoŽe u nich
doma nikde nebyto nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšího pekařství, protože u
sebe zrovna neměl žádné peníze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočÍ zády. V tom okamžiku vzal rychle z regálu obloženou bagetu a
utíkal s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi.

b) Markétka šta do obchodu. V jednom regáIu uvÍděla krásnou čeruenou stužku
do vlasŮ. Pomyslita si, že by se stužka hodila k jejím novým šatům, které měla
právě na sobě. Takže zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta
popadla stužku a utíkala s níven z obchodu.

A jaký?

Je v tom, co;tdělaly

ryuh, a, Y,ffi"T'WM ,ú%/,/h

Koho bys potres taltavic? rur,rr/r//t,

/, rr/,,tu

Proěspadl dovody? rffi Ír/ťW 
^W

Co myslíš, kdyby neukradlo jablka a přecházelo po stejném mostě, spadlo by takévody?na@qryry

k*(, 
"ÍMy*Mrmr,,ÁrrbA proč?

4.
a) IJčÍtetka matým dětem ve třídě zakázala ořezávat si tužky nožem, aby se.

nezranily. Jednou, když nebyta ve třídě, si jeden chlapec vzal nŮŽ a.še/ si
ořezat tužku, ale řízlse do prstu.

Kdyby uěitelka dovoliIa dětem oÍezávat si tuŽky noŽem, řízl by se také chlapec do
prstu? aM

b) Jednou dvě děti ukradty v ovocném sadu igblka, Hlídač je viděl, jak utíkají, a
jedno dítě chytil. Druhé dítě běželo domů oklikou přes řeku po dřevěném
mostě, kteÚ byl ztrouchnÍvělý, a tak spadlo do vody.

do



J dívka
Třída /4

ver f LE 7
Chodím na krouŽek dramatické výchovy: ANo
Bydlím s

Kolik má

pouze s mámou lpouze s tátou
š sourozenců? I

1

a) Malý chlapec, kteý-se jmenoval Honzík,, se jednoho dne jen tak procházetulicí a najednou potkat obrovského psa. í"; ň;1oti!< wděsil, že potom rychleutÍkal domů. Tam řekt své mamince, že potkal jsi, n"rl niiíěirííá*o kráva.
b) MaIy K-ubík přišel 

!o.m.Ů 7 š!<oty a řekt svému tatÍnkovi, že ten den dosta1 odpanÍ učitelky samé"lobr9 z1ámŘy,9te nenytaío-piavda. Ten den totiŽ nedostalod.paní učitelky vůbec žádnou žnámku, ari aoiro,u, ani špatnou' Jeho tatÍnekbyl moc rád za to, co mu KubÍk řekl, a odměnit ho_.'

Kdo si myslíŠ, že ztěch dvou ch]apců byl horší, kdo si víc vymýš lepft)

Aproč? 
'ťri-;it' i' '' KÍtL ZE PKE J rE/t/ Pu ěirtlt ře Je

214
a) Malá holčička Ktárka si hráta ve 9vém pokojíčku' Po chvítiji maminka zavolalak večeři a Klárka tedy šta. Cestou 

'dó i.rčnyre narazila dveřmi na židti, kdebylo na tácu narovnaných 15 hrníčků. xtarr, áte nevěděla, že tatm ty hrníčkyjsou. A tak se sÍa/o, že svým nárazem všecn ti ňiníčkťl rozbila'

b) Ji1tdy zase jiná holčička - Maftinka - byla doma úptně sama. Dostala velkouchuť na povidla, která byta ulože1r. ,ý'oró_ie špizi (kredenci). Přistavila sižidli a rukou šmátrala nahoře, celá só natahtoviia. Zatímco ,á toii* snažih,zavadila rukou o hrníček, kteý spadt a rozbil se.

Co udělala ta první holčí

A ta druhá, Martinka?

Martin
Kdybys její maminka nebo tatínek, koho bys potrestaýa víc? nebo

L

Aproč? PP0r 7-E /t/pp-oz)iL lllRI itt rť{ RorB,
Č Ku

LúE( OllJE l4/0 tlkv /1/lčk0 t kltRrFP0B;WÍr#tl, I



3.
a) Chlapec Karel potkal na ulici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byl

moc chudý. Postěžoval si Karlovi, že už dlouho nic nejedl, protože u nich
doma nikde nebylo nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšÍho pekařství, protoŽe u
sebe zrovna neměl žádné peníze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočÍ zády. V tom okamŽiku vzal rychle z regálu obloženou bagetu a
utíkal s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi.

b) Markétka šla do obchodu. V jednom regálu uviděla krásnou čeruenou stužku
do vlasťl. Pomyslila si, že by se stužka hodila k jejím novým šatům, které měla
právě na sobě. Takže zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta
popadla stužku a utíkala s níven z obchodu.

.le v tom, co udělaly ty děti, nějaký rozait? ftf
A jaký?

Koho bys potres E(a víc? 11 l] B Lr r rft

Aproč? ťkoŤoLr UTEkL ll Z cB c 40 DŮ f ,[, r.Žt 
t,

tr

Pp ro Zg c 4Ťr r,TECT 0) p 4 // É

4
a) l.Jčitelka malým dětem ve třídě zakázala ořezávat si tuŽky nožem, aby se

nezranily. Jednou, když nebyla ve třídě, si jeden chlapec vzal nůž a še/ si
ořezat tužku, ale řízlse do prstu.

Kdyby učitelka dovolila dětem ořezávat si tuŽky noŽem, íizl by se také chlapec do
prstu?

b) Jednou dvě děti ukradly v ovocném sadu jablka. Hlídač je viděl, jak utíkají, a
jedno dítě chytil. Druhé dítě běželo domů oklikou přes řeku po dřevěném
mostě, kteý byl ztrouchnivělý, a tak spadlo do vody.

Proč spadl do vody?

Co myslíš, kdyby neukradlo jablka a přecházelo po stejném mostě, spadlo by také do
vodY? 

4/E
H
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Jsem dívka

Třída:5.

Yěk:Ť/
Chodím na dramatické rnýchovy: ANo

Bydlím s zesmámou/pouzestátou

Kolik máš souroze L

Kdo si myslíš, Že ztéchdvou chlapců byl horší, kdo si víc vymýšlel?

a)Maýchlapec,kteýsejmenovalHonzík,sejednohodnejentakprocházel
uticí a najednou potkat obrovského ň'á r9.n lto tolik vyděsil' Že potom rychle

utÍkatdomů. r;ň ř;kl své maminč", z" potkal psa, kteý bytveliký jako kráva'

b)MaýKubíkpřišetdomůzeškolyařekl'yérytatínkovi,Žetendendostalod
paní učitetxv iáňe iobre rrariy, ,t".nebyt9 p,nyvaa Ten den totiž nedostal

od paní učitelky vůbec za!n9y, žiiňxr, uri doorou, ani špatnou' Jeho tatínek

bifrcr, rád za'to, co mu Kubík řekl' a odměnilho'

nproč;?M,lóíL /-/oa" on víc ú^t

2' 
a) Matá hotčička Kárka si hrála ve svém pokojíčku' Po chvÍliji m9ryinka zavolala

kvečeři a Kárka tedy šta. c;"ťou aó xuónyně narazila dveřmi na židli' kde

byto na taii-iiíoiiíných t-s-ňňiext,' Kártia ale nevěděla, že tam ty hmíčky

jsou. A hxie-štán, Že svým nárazem všech 15 hmÍčkŮ rozbila.

b)Jindyzasejináho.t9ič|a,-'Martinka-bytadomaúptněsama.Dostalavelkou
chuť na povidla, která nyaůinizena vysoko ve spizi_(kredenci). Přistavila si

Židti a rukou šmátrata ,unrřr, Áii sé nabhovaia. Zatímco se tolik snažila,

zavadita rio, o hmíček, kteÚ spadl a rozbil se'

Co udělala ta první holčička, Klárka?

7atk, roz/g)a /S l"'táa
A ta druhá, Martinka?

,rhd,h tllr^tl^
Kdybys byl/byla její maminka nebo tatínek, koho bys potrestat/a víc? Klárku nebo

Martinku? Ho, ho /.u

A proč? ,t^,/;,,,Lo 
^rl 

h ,'r/r7 ep /nu i' i ,'

rodiči/



3' 
a) Chtapec Karel potkat na ulici svého kamaráda ze školy. A ten kamarád byt

moc chudý. Postěžoval si Karlovi, že uŽ dlouho nic nejedl, protože u nich
doma nikde nebylo nic k jídlu. Karel še/ do nejbližšÍho pekařství, protože u
sebe zrovna neměl žádné penÍze, čekal na vhodný okamžik, až se k němu
prodavač otočí zády. V tom okamžiku vzal rychle z regálu obloŽenou bagetu a
utíkal s ní pryč. Venku ji potom dal svému kamarádovi.

b) Markétka šla do obchodu. V jednom regálu uviděla krásnou čeruenou stužku
do vlasŮ. Pomyslila si, že by se stužka hodila k jejÍm novým šatŮm, které měla
právě na sobě. TakŽe zatímco se prodavačka otočila k Markétce zády, ta
popadla stužku a utíkala s níven z obchodu.

Je v tom, co udělaly ty děti, nějaký rozdil? l/*'

A jaký? /V*,

Koho bys potrest alla vic? /lorlti,

aproč;? ,'/e /r/b /r/,g /Ť/,ďba Li

4.
a) tJčitetka matým dětem ve třídě zakázala ořezávat si tužky noŽem, aby se

nezranily. Jednou, když nebyla ve třídě, sÍ jeden chlapec vzal nŮž a še/ si
ořezat tužku, ale řízlse do prstu.

Kdyby učitelka dovolila dětem oÍezávat si tuŽky noŽem, Íizl by se také chlapec do

vrstu? q An,

b) Jednou dvě děti ukradly v ovocném sadu jablka. Hlídač je viděl, jak utÍkají, a
jedno dÍtě chytil. Druhé dítě běželo domů oklikou přes řeku po dřevěném
mostě, kteý byl ztrouchnivělý, a tak spadlo do vody.

Proě spadl do vody?

fr 4or/ /rt L,irJ,(í
Co myslíš, kdyby neukrad]o jablka a přecházelo po stejném mostě, spadlo by také do
vody? Á

11n O


