
Dobrý den, jsou tu další úkoly ze sluchového vnímání…☺ 
Pokračujeme v pohádkovém čtení + přidáme něco navíc…zdraví vás, M. 
 
 
POZORNĚ POSLOUCHEJ POKRAČOVÁNÍ POHÁDKOVÉHO PŘÍBĚHU: 

Když se princezna nevrátila ani druhý den, král se rozhodl jednat. Dal vyhlásit, že tomu, kdo 

princeznu osvobodí, věnuje truhlici plnou zlata. O polovině království ani o princeznině ruce 

se nezmiňoval. Za prvé se domníval, že princezna by si ženicha měla vybrat sama. A na 

vdávání měla ještě dost času. Za druhé rozumně usoudil, že v takovém případě by se 

zachraňování princezny účastnili pouze muži. Jenomže král dobře, že složitou situaci leckdy 

zvládne nejlépe právě žena. A za třetí - co kdyby princeznu náhodou vysvobodil nějaký 

hlupák? Hloupý vládce by se rychle dovedl polovinu království ke smutnému konci. A to by 

král vážně nerad. Truhlice plná zlata byla rozhodně nejbezpečnější odměnou. 

 
ÚKOL 1.: Odpověz na otázky: 
- Kdy začal král jednat - kolikátý den? 
- Co slíbil král za nalezení princezny?  
- Kolik důvodů měl král, když slíbil truhlu zlata a ne princeznu za ženu? 
- A víš jaké? 
 
ÚKOL 2.: Pozorně poslouchej slova a vysvětli, co asi znamenají: 
- muž, situace, vdávání, zachraňování, hloupý 
 
ÚKOL 3.: Urči 1. hlásku ve slově: hloupý, plná, žena, dobře, smutný, konec 
 
ÚKOL 4.: K výše uvedeným slovům vymysli protiklady. 
 
ÚKOL 5: Rozlož slova na hlásky (zkus to): PES, MYŠ, PÁV, RAK, KOS, RYS, ČÁP  
(víš, co mají tato slova společného?) 
 
Pokud jsi všechny úkoly zvládl, můžeš si nechat přečíst ještě kousek příběhu (chceš-li): 
Tou dobou byla princezna Táňa na návštěvě v dračí sluji vysoko ve skalách. Drak si tu zařídil 
příjemné bydlení. Sluj byla skromně, ale vkusně vybavená. Kolem ní se zelenaly borovice, 
zdravý horský vzduch tady přímo voněl. Z terasy před slují byl nádherný rozhled do celého 
kraje. Báječné místo na sobotní výlet, myslela si princezna. Na delší pobyt tu ale byla na její 
vkus moc velká samota. Nebylo divu, že se drak cítil osamělý a pomalu se z něho stával 
mrzout. 
                                 (inspirace: D. Krolupperová Vědí draci o legraci?) 
 
 
 



+ NĚCO NAVÍC…MAMINKY BUDOU MÍT V NEDĚLI SVÁTEK…podívej se na obrázky, co všechno 
mohou maminky dělat. 
- dospělák si vybere obrázek a pomalu (ne přímo, ne úplně jasně) ho popisuje, dítě má určit 
(poznat), o který obrázek nejspíš jde a dále ho popsat samo   (zkuste alespoň 4 obrázky) 
(př. Na tomto obrázku se z něčeho kouří,…maminka stojí,… v ruce drží kuchyňské nádobí a… 
vedle ní visí asi česnek…) 
 

 


