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Příloha č. 1
Soubor materiálů pro
realizaci programu

Příloha
Tematický
blok
Téma

4.1 Pracovní list
2.1 Tematický blok č. 1 „Pověz mi, knížko,
co v sobě ukrýváš?“
2.1.1 Téma č.1 „Návštěva v knihovně“

Pracovní list „Návštěva v knihovně“

Prostředí knihovny; rozdíl mezi knihovnou a
knihkupectvím; seznámení se s pravidly chování
v knihovně; zacházení s knihami; práce paní
knihovnice; piktogramy k označení knih.

1. úkol
Paní knihovnici se popletly knížky. Pomůžeš jí knížky roztřídit do správných přihrádek? Spoj čarou obrázek knihy a piktogram, ke kterému patří.

Obr. 1
Obr. 2

Obr. 3

Obr. 5

Obr. 6
Obr. 7

Obr. 4

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově; ŘÍHA, Bohumil. Honzíkova cesta. Panorama. Praha, 1981, 18. vydání, počet stran 109; LANGE, Monika. Moje knížka o andulkách. Svojtka & Co. Praha, 1999,
1. vydání, počet stran 47. ISBN 80-7237-171-1; LINDGREN, Astrid. Petr a Petra. Albatros. Praha, 2009, 1. vydání, počet stran 37. ISBN 978-80-00-02419-6; FOGLE, Bruce. Vše o výcviku psa. Cesty. Paraha, 2004, 4.
vydání, počet stran 125. ISBN 80-7181-961-1; KARDELIS, Vlado, DOBŠÍNSKÝ, Pavol, SLOBODOVÁ, Elena, NĚMCOVÁ, Božena, PEISERTOVÁ, Alena. Sůl nad zlato: Ze sbírek lidových pohádek. Ikar. Praha, 1995, 2. vydání,
počet stran 19. ISBN 80-85944-43-2; SCHEFFLER, Alex, KRÁLÍK, Bedřich. Všichni letí na koštěti. Svojtka & Co. Praha, 2013, 1. vydání, počet stran 11. ISBN 978-80-156-1051-0; JONES, Rob Lloyd. Podívej se do vesmíru.
Svojtka & Co. Praha, 2013, 1. vydání, počet stran 11. ISBN 978-80-456-1051-0.

2.úkol
Čtenář Péťa nemůže najít cestu do knihovny. Pomůžeš mu?

Obr.8

Obr.10
Obr.9

3. úkol.
Napiš počáteční písmena věcí na obrázku.

Obr.11

Obr.12

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
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4.2 Karty pro didaktickou hru
2.1 Tematický blok č. 1 „Pověz mi, knížko,
co v sobě ukrýváš?“
2.1.2 Téma č.1 „Malí knihovníci“

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově
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4.3 Pracovní list
2.1 Tematický blok č. 1 „Pověz mi, knížko,
co v sobě ukrýváš?“
2.1.2 Téma č.1 „Malí knihovníci“

Piktogramy – Městská knihovna Antonína Marka v Turnově

Prostředí knihovny, seznámení s pojmy
spisovatel a ilustrátor; hra na spisovatele
(procvičení grafomotorických prvků) a
ilustrátory (nakreslit obrázek).
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4.4 Úryvek z knihy
2.1 Tematický blok č. 1 „Pověz mi, knížko,
co v sobě ukrýváš?“
2.1.2 Téma č.1 „Malí knihovníci“

Úryvek z knihy „Pohádkové prázdniny v Českém ráji“, autorka Jana Kroupová, strana 9-10.
Konečně auto odbočilo z hlavní silnice. Ujíždělo kolem posledních domů a chalup, které se choulily
v malebném údolí rozeseté podél potoka. Na konci, na stráni pod lesem, byl cíl jejich cesty.
Chaloupka jako z pohádky. Alespoň dětem to tak připadalo. Vlastně všechny roubené chaloupky jim
připomínaly něco „pohádkového“.
Babička s dědou je už čekali. Tomík se pozorně rozhlížel, jestli je všechno tak, jak si to pamatoval.
Bylo. Hnědobílé pruhované stavení dělily starobylé dveře na dvě stejné části. Hned vedle stála veliká
dřevěná stodola. U ní měl Bertík svou boudu. Vedle stodoly kdákaly slepice a o kousek dál stála
bytelná králíkárna plná strakatých, ušatých chlupáčů. Ještě se obhlédl zahradu a spokojeně se vrátil
pohledem zpět na dvorek, Jen střecha se mu zdála červenější, ale to bylo asi tím, jak na ni svítilo
sluníčko.
Terezka se nemohla vynadívat na krásné červené muškáty na oknech. Takové u nich v paneláku
neměl nikdo. Byly tak svěží a veselé, až se zdálo, že rozzářily celé stavení. Ze zasnění ji vytrhl veselý
štěkot a hnědá chundelatá tlapka, která se dožadovala její pozornosti. Upřela pohled do rozesmátých
černých oček. Nejraději by pejska políbila na mokrý čumáček, ale to by se maminka asi zlobila. Proto
ho jen přátelsky podrbala za ušima.

KROUPOVÁ, Jana. Pohádkové prázdniny v Českém ráji. Agrofin. Praha, 2017, 1. vydání, počet stran 119. ISBN 978-80-904262-7-6.
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4.5 Text pověsti „Kdo naučil Turnováky
brousit drahé kameny?“
2.2 Tematický blok č. 2 „Poklady Českého
ráje“
2.2.1 „Návštěva v muzeu – Kamnářský
dům“

Kdo naučil Turnováky brousit drahé kameny?
Na východ od Turnova leží mnoha pověstmi opředená hora Kozákov. A snad právě díky drahým
kamenům, které se na jeho kopcích nachází, se o Kozákově vypráví mnoho tajuplných příběhů.
Uvnitř hory je prý říše skřítků. Ti každodenně pracují v jeskyních a chodbičkách. Sbírají, leští
a brousí menší a větší achátky, jaspisy, ametysty a další drahokamy… Na všechnu práci dohlíží
spravedlivý král skřítků Granát.
Titík a Jaspísek byli dva malí skřítci, kteří toužili po dobrodružství.
„Prý si lidé o nás vyprávějí,” řekl Titík. Právě on byl zvědavý a chtěl poznat lidskou říši.
„Opravdu?” nevěřil Jaspísek, jeho mladší bráška.
„Tak se mezi ně vypravíme!” rozhodli se nakonec.
Osedlali si malé plchy, zvířátka s korálkovýma očima a bystrými čumáčky. To se jim to uhánělo z
kozákovského kopce! Vítr jim zpíval v uších, když v tom se ocitli u Radostné studánky, ze které
pomalu vytékal potůček!
„Uděláme si vor,” rozhodl starší bráška Titík.
Tak společně nasbírali jehličky z okolních borovic a smrků. Svázali je dlouhými stébly trávy. Vor byl
pevný a dost velký, aby se tam vešli také jejich kamarádi plchové. A už se plavili po říčce Stebénce!
Jenže kousek před Turnovem se vor převrhl a oba skřítci se celí umáčení ocitli blízko malé chaloupky.
Potichu se vplížili dovnitř a u teplé pece se usušili od botiček až po čepičky.
Ráno ještě dlouho vyspávali, protože byli po dlouhé cestě unavení. Neprobudilo je ani první
pošimrání paprsků sluníčka, ani zakokrhání kohouta na dvorečku.
SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.

Probudil je nadšený výkřik: „Podívej, Barborko, tady jsou skřítci!”
Titík otevřel jedno očko, potom druhé a spatřil malého klučinu. I Jaspísek se probudil a spatřil malou
holčičku. Skřítci se dověděli, že jsou v domečku Kotlerových, a že ti dva malí človíčci jsou Barborka s
Tomáškem. Jak se všichni spolu rychle spřátelili! Titík i Jaspísek chodili s dětmi do školy a vždy na
zpáteční cestě jim povídali o přírodě a o své cestě mezi lidi. Na oplátku jim Barborka s Tomášem
vysvětlovali, co mají rádi, čeho si váží a co by si přáli. První setkání na peci přerostlo ve veliké
přátelství.
Po několika měsících, kdy si Titík s Jaspískem žili spokojeně v chaloupce, oba skřítky napadlo: „Měli
bychom rodině a všem hodným lidem ve městě oplatit to, že nás přijali mezi sebe.” Chvilku si sice
lámali hlavičky a nemohli nic vymyslet, ale nakonec bylo rozhodnuto: „Ukážeme jim naši říši!”
A tak se jednoho slunečného dne vydali maminka, tatínek, Tomáš a Barborka na Kozákov. Skřítky nesl
na ramenou tatínek. Jak se jim krásně pochodovalo!!!
Titík otevřel kouzelná dvířka jeskyně a všichni se ocitli v překrásné síni, kde se to lesklo všelijakými
drahými kameny! To byla podívaná! Titík s Jaspískem provedli návštěvníky chodbičkami, navštívili
blyštivé jezírko a svého krále Granáta. Vyprávěli mu o tom, jak na ně byli lidé v podkozákovském kraji
hodní. Král Granát dovolil skřítkům, aby rodinu Kotlerů naučili, jak s kameny správně zacházet, jak je
brousit, leštit, na jakých místech je hledat. S velikým a zaslouženým bohatstvím se vrátili Kotlerovi
zpět do své chaloupky.
A od té doby znali tolik, že mohli své vědomosti o drahých kamenech z Kozákova rozdávat i dalším
lidem a ti zase dalším… Pod Kozákovem byla založena brusírna drahých kamenů a kraj tak svoji slávu
šířil do celého světa…
A Titík s Jaspískem? Těm se mezi lidmi zalíbilo. Pobíhají po vrcholcích kopců, navštěvují
údolí, vesničky a městečka, podnikají stále nové a nové výlety v lidském světě. Neviděli jste je,
nepotkali? Musíte se kolem sebe dobře rozhlédnout. A až budete hledat na kozákovských svazích
drahé kameny, vzpomeňte si na skřítky Titíka s Jaspískem, jistě Vám nějaký „kamínek na památku”
pomohou najít… (Kol. autorů, 2018, s. 7 - 8).

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.
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4.6 Pracovní list
2.2 Tematický blok č. 2 „Poklady Českého
ráje“
2.2.1 „Návštěva v muzeu – Kamenářský
dům“

Cesta do muzea; Kamenářský dům;
seznámení s prací v muzeu; příběh o
Kozákovu a broušení drahých kamenů.

Pracovní list „Návštěva v muzeu“
1. úkol – najdi cestu bludištěm.

Obrázky autor.

2. úkol – nakresli, jak si představuješ drahokam.

3. úkol – přepiš nápis MUZEUM, spočítej a zapiš, kolik má písmen.

MUZEUM
______
Obrázky autor.

4. úkol – vybarvi skřítky.

Obr. 13

Obr.13 Kolektiv autorů. Cestoknížka Za pověstmi Českého ráje. akt. vyd. Sdružení Český ráj, 2006. 48 s.
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4.7 Pracovní list
2.2 Tematický blok č. 2 „Poklady Českého
ráje“
2.2.2 „Zářící poklad“

Výstava luminescence; "světelná kouzla";
rýžování zlata.

Pracovní list „Zářící poklad“
1. úkol – označ, co všechno svítí.

Obrázky autor.

2. úkol – dokresli síto na rýžování zlata.

Obrázky autor.

3. úkol – označ, co do řady nepatří.

Obrázky autor.

4. úkol – spočítej a spoj se správným počtem.

4
1
3
5
2
6
Obrázky autor.

5. úkol – napiš první hlásku.

Obrázky autor.
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Obr. 14

Obr. 16

4.8 Obrázky pohádkových postav
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.1 „Z pohádky do pohádky“

Obr. 15

Obr. 17

Obr 18, 19 SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.
Obrázky autor.

Obr. 18

Obr. 19

Obr 18, 19 SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.
Obrázky autor.

Obrázky autor.

Obrázky autor.

Obrázky autor.
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4.9 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.1 „Z pohádky do pohádky“

Seznámení s pohádkovými postavami
z pohádek i pověstí Českého ráje; prostředí
do kterých postavy patří (zámek, les, rybník);
prohlížení obrázků hradů a zámků Českého
ráje.

Pracovní list „Z pohádky do pohádky“
1. úkol – Rozděl pohádkové bytosti podle toho, kde žijí. Spoj bytost a příslušné obydlí čarou – zámek
žlutá, rybník modrá, les zelená. Červenou barvou zakroužkuj jednu pohádkovou postavu, kterou by jsi
chtěl/a být.

Obrázky autor; SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.

2. úkol – Poznáš, kterým písmenem jednotlivé pohádkové postavy začínají? Správné písmeno dej
do kroužku.
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Obrázky autor; SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.
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4.10 Obrázky významných míst
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.2 „Odkud pocházím“

Obr. 20

Obr. 21

Obr.20 Tomas.urban. Wikimedia.org: Turnov CoA CZ [online]. 2007-12-23 [cit. 2019-08-17]. Dostupný pod licencí Public domain
na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turnov_CoA_CZ.svg; Obr.21 SchiDD. Wikimedia.org: Turnov-Ring1 [online]. 2018-10-20 [cit. 2019-08-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turnov-Ring-1.jpg>.

Obr. 22

Obr. 23

Obr.22 (CS:ŠJŮ), ŠJů. Wikimedia.org: Nádraží Turnov, z nástupiště [online]. 2010-11-01 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod
licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1dra%C5%BE%C3%AD_Turnov,_z_n%C3%A1stupi%C5%A1t%C4%9B.jpg;
Obr. 23 REJHA, Miloslav. Wikimedia.org: 28. října 18, Turnov [online]. 2015-05-09 [cit. 2019-08-18]. Dostupný pod
licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:28._%C5%99%C3%ADjna_18,_Turnov.JPG>.

Foto autor.

Foto autor.

Foto autor.

Obr. 24

Obr. 25

Obr. 24 Hadonos. Wikimedia.org: Bloumání po Turnově 05 [online]. 2014-07-20 [cit. 2019-08-18]. Dostupný pod licencí Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0 na WWW:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bloum%C3%A1n%C3%AD_po_Turnov%C4%9B_05.JPG; Obr. 25 This.
Wikimedia.org: Střelnice, Turnov [online]. 2011-04-25 [cit. 2019-08-18]. Dostupný pod licencí Creative Commons AttributionShare Alike 3.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St%C5%99elnice,_Turnov.jpg>.

Příloha
Tematický
blok
Téma

4.11 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.2 „Odkud pocházím“

Víš, kde bydlíš? Jak vypadá tvůj dům?; rozdíl
město a vesnice; město Turnov a významná
místa a budovy; dopravní prostředky.

Pracovní list „Odkud pocházím?“
Úkol 1 – Nakresli dům, ve kterém bydlíš.

Úkol 2 – Najdi autu správnou cestu do města.

Obr. 27

Obr. 26 kasahorow. Openclipart.org: My Town [online]. 2018-03-07 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na
WWW: https://openclipart.org/detail/297865/My%20Town; Obr. 27 kamakalama. Openclipart.org: 1928 Ford [online]. 2019-0111 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://openclipart.org/detail/313468/1928%20Ford>.

Obr. 26

Úkol 3 – Napiš své jméno.

Úkol 4 – Vytleskej slova na obrázku. Počet slabik zapiš číslicí.

Obr. 29

Obr. 28

Obr. 31

Obr. 32

Obr. 30

Obr. 33

Obr. 28 kamakalama. Openclipart.org: Mini Coupe [online]. 2019-01-28 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na
WWW: https://openclipart.org/detail/314342/Mini%20Coupe; Obr. 29 klsgfx. Openclipart.org: Toy Train Outline [online]. 201809-11 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
https://openclipart.org/detail/306458/Toy%20Train%20Outline; Obr. 30 j4p4n. Openclipart.org: Classic Motorbike [online]. 201809-28 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
https://openclipart.org/detail/307304/Classic%20Motorbike; Obr. 31 johnny_automatic. Openclipart.org: Handley-Page W.B.
biplane [online]. 2018-01-11 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
https://openclipart.org/detail/293967/Handley-Page%20W.B.%20biplane; Obr. 32 Comfreak. Pixabay.com: [online]. [cit. 201902-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: https://pixabay.com/en/ship-shipwreck-adventure-setting-1366926/;, Obr.
33 maxib. Openclipart.org: Bike [online]. 2008-02-04 [cit. 2019-02-20]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW:
<https://openclipart.org/detail/12905/bike>.
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4.12 Text pověsti „O Pelíškovi“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.3 „O Pelíškovi“
„O Pelíškovi“

Před dávnými dobami žil v Prachovských skalách neposedný skřítek. Jmenoval
se Pelíšek. To proto, že rád pobíhal po celém Českém ráji a jednou se usídlil
tuhle, potom zase támhle. Pokaždé si stavěl jiné pelíšky, měl jich v celém kraji
snad tucet. Rád pomáhal všem svým kamarádům, ale občas také vyvedl
nějakou taškařinu, které se potom celý den smál.
Nejčastěji jste ho mohli potkat právě v náručí Prachovských skal v jeskyňce.
Tam měl krásný výhled do Krkonoš, Jizerských hor, na Kozákov a na Bezděz.
Jeho největší pýchou byla zahrádka, ve které pěstoval spoustu květinek. Ty mu
věnoval sám moudrý Krakonoš. Léčivé mateřídoušky a kontryhely sbíral na čaj.
Na jaře pečoval u potůčku o sněhobílé bledulky a konvalinky, jasně žluté upolíny a blatouchy. Přes
léto vykvétala vzácná astra chlumní a na podzim zbarvily zahrádku jedovaté fialové ocúny. To byla
podívaná!!!
Jednoho dne se však Pelíšek vrátil domů a když spatřil svoji zahrádku, dostal veliký vztek! Květinky
vytrhané, tráva pošlapaná!
“ To tedy ne!,” rozzlobil se Pelíšek,” moji zahrádku mi nikdo ničit nebude! Jen až já zjistím, kdo to
udělal!!!” Jeho hněv se nesl údolím jako nekonečná ozvěna mezi skalami.
Večer se Pelíšek nenápadně připlížil pod okna vesnického hostince a naslouchal hlasitým
rozhovorům.
“ Pánové, teď vám povím něco, o čem nevíte! Zdejší rytíř Čéč nás zve na svoje panství! Prý má něco,
co ještě nikdo nikdy neviděl!,” prohlásil menší muž.
Druhý, větší, vstal od stolu, a řekl:” Vždyť už to ví celý kraj! Rytíř Čéč získal někde velmi krásné květiny
a chce se jimi pochlubit!”
Všichni se rozesmáli:” Jinak by nás na hrad nezval!”
To Pelíškovi stačilo! “Ta nespravedlnost, o kterou nyní pan Čéč opírá svoji slávu, musí být přece
spravedlivě potrestána!”
Tu noc měl Pelíšek napilno. Pobíhal po kraji sem a tam a chytal do váčku světlušky, které mu slíbily
pomoc. Přes den je ještě opatrně, aby neulétly, spočítal.
Jakmile se setmělo, šel Pelíšek na hlavní cestu, která vedla do Čéčova panství. Měsíc už stál vysoko na
nebi, údolím se neslo houkání sov. Tu však noční klid přerušilo blížící se koňské spřežení.
“ Už jede, už přijíždí,” zaradoval se Pelíšek,”teď máte, světlušky, cestu volnou.” Světlušky vylétly a
rozžhly svá světýlka podél cesty. Pelíšek rychle utíkal k rybníku a nezapomínal pokládat malá světýlka
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na trávu. Poslední světlušky, ty, které nejvíce svítily, vzlétly nad rybník. Tak byla pro pana Čéče
přichystána osvícená cesta až do rybníka.
Pelíšek se schoval do rákosí a netrpělivě čekal! Rytíř Čéč marně natahoval ruce po zářivých
světýlkách. Jak rád by je měl doma, na své nové zahrádce! Vůz sjel z cesty a přímo do rybníka!!!
Pelíšek už jenom slyšel, jak pan Čéč kleje na celý svět, jak se zlobí i na ty malé světlušky. Pelíšek se
rozesmál tak, že pan Čéč rázem pochopil, kdo mu tuto cestu přichystal.
Do tiché a klidné noci zaznělo Pelíškovo ponaučení:” Nerabuj přírodu, nechceš-li mít škodu!”
Tuto větu si již pan Čéč pamatoval až do konce svého života.
Vylezl z rybníka, třásl se zimou. Na cestě zahlédl Pelíška a zavolal na něj:” Pojď, já ti všechny květiny
vrátím.”
“ Nechte si je, pane, ale starejte se o ně tak dobře, jako já,” odvětil Pelíšek a odešel do své jeskyně.
Ráno se Pelíšek rozhodl, že půjde ke Krakonošovi. Ten mu věnoval nové květinky. A v Prachovských
skalách opět zářila Pelíškova zahrádka, které už nikdy nikdo neublížil!
Když zavítáte do Prachovských skal, určitě si všimnete i Pelíškovy zahrádky! A možná že i vy sami
znáte místa plná krásných květinek. A až se jim budete na výletech obdivovat, nezapomínejte na
Pelíškovo ponaučení (Kol. autorů, 2018, s. 15 - 16).
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4.13 Noty k písni „Uvíjíme věneček“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.3 „O Pelíškovi“
Noty písni „Uvijeme věneček“

LIŠKOVÁ, Marie. DO-RE-MI Zpěvník pro předškoláky. SPN – pedagogické nakladatelství. Praha, 2015, 1. vydání., počet stran 152. ISBN 97880-7235-554-9.
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4.14 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.3 „O Pelíškovi“

Pověst „O skřítkovi Pelíškovi“, povídání o
příběhu; druhy květin; hudebně pohybová
hra „Uvíjíme věneček“.

Pracovní list „O Pelíškovi“
Úkol 1. - Skřítkova zahrádka. Vybarvi květiny kolem skřítka dle tohoto zadání.

Obrázky autor. SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.

Úkol 2. - V každém řádku zakroužkuj zahrádku, ve které je více květin.

Obrázky autor. SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.

Úkol 3 - Spoj obrázky, které začínají stejnou hláskou.

Obr. 34

Obrázky autor; Obr. 34 PublicDomainSymbols. Openclipart.org: Garden-center-15 [online]. 2016-09-05 [cit. 2019-04-13].
Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: <https://openclipart.org/detail/260734/garden-center-15>.
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4.15 Text příběhu „Zrcadlová koza“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.4 „Zrcadlová koza“
Almanach – Za pověstmi Českého ráje

Zrcadlová koza, Andrea Votrubcová, 9 let, ZŠ 28. října Turnov

V jedné vesnici nedaleko Turnova žila moc pyšná koza. Bydlela v chlívku u jednoho domku blízko Jizery.
Koza se nad ostatními v chlívku vytahovala, že je nejkrásnější koza na světe. Jednoho dne utekla
z pastviny do domku. Tam uviděla velké zrcadlo. Stoupla si před zrcadlo, aby se viděla, jak je krásnější
než ostatní. Ale jak se koza lekla! Když se viděla, zjistila, že je úplně stejná jako všechny kozy v chlívku.
Od té doby nebyla pyšná a zrcadlo už nechtěla (Kolektiv autorů, 2005, s.58).

Kolektiv autorů. Almanach – Za pověstmi Českého ráje. 1. vyd. Turnov: město Turnov – odbor cestovního ruchu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka v Turnově, 2005. 128 s. ISBN 80-86817-17-9.
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4.16 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.4 „Zrcadlová koza“

Příběh „Zrcadlové kozy“; druhy domácích
zvířat.

Pracovní list „Zrcadlová koza“
Úkol 1 - Vybarvi obrázek kozy dle značek.

Obrázky autor.

Úkol 2 - Nakrm králíky. Každému králíkovi nakresli jednu mrkev.

Úkol 3 - Kuřátka. Spočítej u každé slepice vajíčka a do vedlejšího okénka nakresli tolik kuřátek, kolik
má vajíček.

Obrázky autor.

Úkol 4 - Spoj obrázek zvířete se správným slovem.

PES

KOČKA

SLEPICE

KRÁVA

KOZ

Obrázky autor.
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4.17 Text pověsti „O Troskách“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.5 „O Troskách“

O Troskách

Snad nejznámější dominantou Českého ráje jsou Trosky. Jejich
čedičové věže střeží lesy, rybníky a údolí krajiny. Každému
návštěvníkovi se při výstupu na každou z nich naskytne výhled do
všech koutů naší země. Ta východní a vyšší se jmenuje Panna a ta
západní a nižší byla nazvána Babou.
A právě o vzniku těchto dvou tajuplných jmen se v kraji vypráví
tato pověst.
Hrad Trosky získal pán z Bergova, který se snažil z Trosek
vybudovat proslulé sídlo všech pánů a knížat. Jeho snaha však
jednoho dne musela být přerušena. Ten den si nechal zavolat svou matku Marii a dceru Karolínu:”
Musím odjet na delší dobu do vzdáleného kraje. Slibte mi, že tu budete spravovat Trosky tak dobře
jako já!”
“ Ano synu, vždyť víš, jak spravedlivě a moudře jsem panovala před lety,” potvrdila jeho přání Marie.
“ Ano tatínku, slibuji. A vrať se nám brzy zpátky domů,” usmála se Karolína.
Pán z Bergova opravdu odjel. Obě ženy několik prvních měsíců plnily jeho rozkazy pečlivě a
zodpovědně, kraj jenom vzkvétal a na Trosky často zavítala známá knížata. Dostalo se jim
opravdového královského přijetí.
Jenže vláda se jak Marii, tak i Karolíně velmi zalíbila.
“ Proč bych nevládla sama?” ptala se sama sebe Karolína, když se ráno vzhlížela v zrcadle,”krásná
jsem, určitě si mě nějaký mladý muž vezme za ženu a potom budeme spravovat hrad společně. Marii
nebudeme potřebovat.”
Ve stejné chvíli pročítala Marie kroniky, když v tom ji napadlo:” Karolína je nezkušená vladařka. A co
když přijde mladý pán a bude si ji chtít vzít? Určitě tak ztratím svou vládu! To já ale nedovolím!”
Ten den se obě ženy pohádaly o to, kdo bude zastupovat pána z Bergova.
“ Já jsem mladší a krásnější! Jsem jeho dcera a mám na Trosky větší právo!” křičela Karolína.
“ A já jsem starší a chytřejší! Je to můj syn, a proto si zasloužím vládu já,” odporovala Marie.
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Každá obsadila jednu z věží hradu. Marie se usídlila v té silnější a menší, Karolína v té vyšší a užší.
Nevycházely ven, pouze z malých okýnek na sebe dennodenně pokřikovaly, haštěřily se a láteřily na
celý svět!
Kraj kolem Trosek rychle chudl. O vládu se obě ženy pouze hádaly, ale opravdového vladaře lidé z
podtroseckého údolí navždy ztratili. Málokdo navštívil kdysi známý hrad, málokdo se jenom přiblížil k
oběma věžím. A když se do lesa pod Troskami vypravili vesničané na borůvky a maliny, slyšeli pouze
neustálé hádky Marie a Karolíny.
“ Já budu vládnout!”
“ Ne, můj je hrad! Já tu zůstanu!”
“ Ty? Já se vdám, vždyť Troskám musí vládnout mužská ruka!”
Pán z Bergova o ničem nevěděl, zůstal v cizině. Nikdy se nevrátil, aby vztah své matky a dcery
urovnal. Sloužící utíkali z hradu, ptáci přestali kroužit na věžemi, slunce nesvítilo ani do jedné komory
obou hříšnic.
Za nějaký čas hrůzný křik a hádky ustaly. Jeden chasník se rozhodl vypravit na věže. Vešel do té
silnější a nenašel nikoho, jen okno otevřené dokořán. A ani v té užší nespatřil mladičkou Karolínu, jak
očekával. Kam obě zmizely? To dodnes nikdo nezjistil.
Lidé se vrátili do kraje a společně s nimi přišlo štěstí a přátelství. Společnými silami začali znovu
Podtrosecko zvelebovat. Nakonec obě věže Trosek pojmenovali - tu širší podle staré Marii Babou a tu
vyšší podle mladé Karolíny Pannou.
Ještě dnes je někdy možné zaslechnout za deštivých a bouřlivých nocí ženské hlasy v podobě
meluzíny, honící se s větrem mezi zbytky věží bývalého hradu.
Až přijdete navštívit hrad Trosky a vystoupáte na jednu z čedičových věží, rozhlédněte se do dáli. Jako
na dlani kolem sebe spatříte krásnou krajinu, právem zvanou Český ráj (Kol. autorů, 2018, s. 11 - 12).
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4.18 Obrázky hradů
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.5 „O Troskách“

Obr. 35

Obr. 36

Obr. 35 STRZELECKI, Jerzy. Wikimedia.org: Trosky(js) [online]. 2013-01-05 [cit. 2019-10-12]. Dostupný pod licencí Creative
Commons Attribution 3.0 na WWW: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trosky(js).jpg;, Obr. 36 János. flickr.com: Hrad
Valdštejn (49) [online]. 2012-08-02 [cit. 2019-10-12]. Dostupný pod licencí CC-BY-SA na WWW:
<https://www.flickr.com/photos/korom/7698640694/>.

Obr. 37

Obr. 38

Obr. 37 Czech. Wikimedia.org: Hrad Kost 1 [online]. 2009-01-18 [cit. 2019-10-12]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrad_Kost_1.JPG; Obr. 38 KINŠT, Pavel. Wikimedia.org: Zámek Hrubá skála [online].
2013-09-22 [cit. 2019-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Z%C3%A1mek_Hrub%C3%A1_sk%C3%A1la.jpg>.

Obr. 39

Obr. 40

Obr. 39 POLÁK, Jan. Wikimedia.org: Hrubý Rohozec, zámek, pohled od severozápadu [online]. 2015-04-30 [cit. 2019-10-12].
Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 na WWW:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hrub%C3%BD_Rohozec,_z%C3%A1mek,_pohled_od_severoz%C3%A1padu.jpg; Obr.
40 SchiDD. Wikimedia.org: Sychrov-Schloss-02 [online]. 2018-10-20 [cit. 2019-10-12]. Dostupný pod licencí Creative Commons
Attribution-Share Alike 4.0 na WWW: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sychrov-Schloss-02.jpg>.
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4.19 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.5 „O Troskách“

Pověst „O Troskách“, práce s textem; rodinné
vazby; protiklady.

Pracovní list „O Troskách“
Úkol 1 - Ozdob šaty pro princeznu grafomotorickými prvky dle předlohy. Na každou část
šatů (řádek) použij jinou barvu pastelky.

Obrázky autor.

Úkol 2 - Spoj obrázky protikladů, které k sobě patří.

Úkol 3 - Spoj tečky podle čísel od 1 do 20 a vznikne obrázek hradu, na kterém se stal příběh
Karolíny a její babičky. Který hrad to by

Obrázky autor.
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4.20 Text pověsti
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.6 „Jak vznikl rubín“
„Jak vznikl rubín“

Pod Jizerskými horami, kousek od Českého ráje, na místě, kde
mezi vysokými buky a duby protéká řeka Jizera, vznikl kdysi
tmavočervený rubín. Objevil se díky lásce Petra k Leontýnce. O
všem vypráví tato pověst.
Sklář Weber postavil mezi lesy sklářskou huť. Těšil se, jak bude
vyrábět skleněné vázy, jak svým uměním obohatí kraj.
Práce se začala dařit. Za několik měsíců museli silní muži postavit
také zvoničku, která svým pronikavým hlasem zvala skláře do práce.
Jedním z těch nejšikovnějších sklářů byl Petr. Pracoval velmi pilně,
starý Weber si ho nemohl vynachválit. Jenže do Petra se zamilovala Weberova dcera Leontýnka, což
se jejímu otci nelíbilo.
“ Ne, říkal jsem to několikrát, Petr není nic pro tebe. Šikovný a pracovitý, to on je, svatá pravda, ale ty
jsi dcera bohatého skláře, která si zaslouží jiného ženicha!,” vysvětloval Weber, když se mu Leontýnka
se svou velkou láskou svěřila.
Život v huti plynul spokojeně. Všechno, až na lásku mezi Petrem a Leontýnkou, vzkvétalo, skláři
nestačili plnit všechna přání lidí z okolních vesnic.
Ale jak to chodí, po slunečném dni přichází temná noc. A ta se nevyhnula ani huti skláře Webera.
V ten den se vrátil vozka domů s celým nákladem:” Nikdo to nechce, každý už doma má skleničku,
džbáneček nebo vázu.”
Tato slova zněla ve Weberových uších velmi smutně.
“ Co se dá dělat. Neprodáme,neprodáme, ale takhle to s námi půjde čím dál hůř. Chtělo by to nový
nápad, takové barevné sklo, to by bylo něco! Blankytně modré, zelené jako jarní dubové listí a
červené, červené jako rubín!” zasnil se Weber. Ale sám nevěděl, jak se takové kouzelné sklo vyrábí.
Postupně začal propouštět skláře. Přišla řada i na Petra. Ten nechtěl Leontýnku opustit, ale žít bez
peněz nemohl. “ Odejdu, vydělám peníze a přijdu tě požádat o ruku, snad si dá tvůj tatínek říct!” slíbil
Leontýnce.
Po cestě si Petr zdříml pod zeleným dubem.
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“ Petře, co by sis nejvíce přál?” zjevila se náhle krásná víla ,” jsem víla Jizerýna, střežím spokojenost
zdejších lidí.”
“ Co bych si přál? Chtěl bych umět vyrábět barevné sklo, to by zachránilo sklářskou huť pana Webera
a také naši lásku s Leontýnkou.”
“ Vždyť to je snadné,” usmála se Jizerína ,” hoď do pánve dva zlaté prsteny a podaří se ti utavit
červený rubín!”
V tom se Petr probudil. Nevěděl, zda to byl jenom sen nebo skutečnost.
“ Kde ale vezmu dva zlaté prsteny? Vždyť mám prázdné kapsy!”
Nakonec se rozhodl, že zkusí své štěstí v nedalekém lomu. Protože byl velmi silný, přijali ho hned.
Pracoval od rána do večera, o sobotách i nedělích. Za několik měsíců našetřil tolik peněz, že mohl jít
do zlatnictví a vybrat dva nejkrásnější zlaté prsteny. S těmi se vydal zpátky do sklářské huti pana
Webera.
“Petříčku,” vykřikla radostí Leontýnka, pak se ale nevesele zeptala:” Proč se vracíš? Je tu smutno,
dneska zavíráme huť, zvonička zvoní naposledy.”
Petr ji vzal za ruku:” Věř mi, nezvoní!”
Spolu se vypravili k peci. Petr vzal dva prsteny a hodil je na pánvi do rozpálené pece. Zlaté kroužky v
peci zmizely…
Druhý den ráno přišel Weber k peci, aby si vyrobil poslední vázičku pro radost. Nabral z pánve sklo a
pozoroval, jak chladne…. a najednou vykřikl radostí:” Červené sklo! Rubín! To je přeci rubín! To je
přeci rubín!”
Do místnosti vstoupila Leontýnka s Petrem.
“ Tatínku, to Petr dokáže vyrobit rubínově červené sklo,” usmála se Leontýnka.
Když Petr viděl, že úsměv na tváří Webera nepřestává zářit, poděkoval v duchu víle Jizerýně.
Ten den bylo v huti veselo. Zvonička vyzváněla od rána do večera, skláři tancovali a bavili se o nové
rubínové barvě. Vázičky, skleněná zvířátka a džbánky se začaly zase prodávat!
Pan Weber svolil ke sňatku Leontýnky s Petrem a Petr se stal tím neslavnějším sklářem v kraji.
Až půjdete někdy těmito lesy, vzpomeňte si na vílu Jizerínu, která tam našlapuje po mechových
kobercích a hlídá spokojenost tamějších obyvatel (Kol. autorů, 2018, s. 3 - 4).
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4.21 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.6 „Jak vznikl rubín“

Pověst „O Troskách“, práce s textem; rodinné
vazby; protiklady.

Pracovní list „Jak vznikl rubín“
Úkol 1 - Deštníkář. Nakresli úplně stejný deštník dle předlohy. Použij dvě barvy (jednou pruhy,
druhou kruhy).

Úkol 2 - Švadlena. Spoj dva stejné knoflíky.

Obrázky autor.

Úkol 3 - Kuchař. Nakresli na talíře správný počet knedlíků.

Úkol 4 - Hodinář. Dokážeš doplnit číslice do ciferníku hodin?

Obrázky autor.
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4.22 Text příběhu
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.7 „O vodníkovi“
„O vodníkovi “

Na jih od Jičína, mezi Dětenicemi a Kopidlnem se lesknou rybníky.
Lemují je rákosy, v modrých hladinách se odrážejí paprsky slunce.
Tam někde mezi rybami a pulci žije vodník Čeperka. A právě o něm a
jeho podvodním království se vypráví tato pověst.
Každé ráno se Čeperka probudil a šel zjistit, jak se jeho přátelům daří!
“Dobré ráno,” ozývalo se ve vodní říši. To všechny ryby a vážky
zdravily hodného vodníka.
Čeperka měl pod svou ochranou také jeřáby, ledňáčky, motákypochopy a další ptačí kamarády. Spousta z nich žila v rákosí a stavěla
si útulná hnízda, někteří létali nad rybníkem a vzhlíželi se v něm jako v zrcadle.
Všechno bylo ten den v pořádku. Čeperka se usmíval. Voda se leskla čistotou, ani jedno smítko na
hladině neplavalo. Písek na dně rybníka byl hladký, sypký, přesně takový, jaký má být.
A tak Čeperka nemeškal a vylezl na svoji oblíbenou vrbu, aby si upravil svoje pentličky a spočítal
knoflíky na fráčku, ze kterého stále padaly kapky vody.
“ To je dneska krásně,” usmál se, když spatřil nebe bez mráčku a zářící sluníčko. Vážky mu poletovaly
kolem hlavy a Čeperka se pustil do prohlížení svých pentliček:” Žlutá je od mlynáře, že jsem mu znovu
roztočil v podobě čeledína mlýnské kolo. Modrá, ta je od sedláka, že jsem mu jako černý kůň pomohl
zorat pole, a červená,” Čeperka se zasnil,” ta je od Mařenky, že jsem jí našel milého Michala.”
Všechno dobro vodník konal vždy v různých převlecích, nechtěl, aby ho lidé poznali.
Vtom se hladina zčeřila a Čeperka uslyšel křik vesnických kluků.
“ Co ti tady chtějí?” lekl se a skočil do vody, aby mohl sledovat, proč se kluci vypravili k rybníku.
Uviděl, jak čtyři neodvážnější chlapci sedí v loďce a odrážejí se od břehu.
“ Pepíku, snad si ptáky v rákosí prohlédneme zblízka! A možná tam budou mít vajíčka! ” vykřikl
klučina v modré čepici.
“ To by v tom byl čert, aby se to nepodařilo,” souhlasil ten pihovatý.
Čeperka se tiše usmál:” Čert v tom nebude, ale vodník ano! Přece mi nebudete plašit ryby a ptáky! A
vajíček se vám zachtělo?”
Nemeškal ani chvilku a rychle odplul do rákosí, aby ptáky varoval. Jakmile je Čeperka na hrozící
nebezpečí upozornil, posadily se labutě na svá hnízda a ostatní ptáci se je snažili křikem nad rybníkem
chránit. Snad je nenajdou!

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.

Čeperka se rozhodl, že klukům jejich troufalost nedaruje! Nadechl se a mohutným výdechem rozvlnil
vodu v rybníce. Po hladině začaly tancovat veliké vlny. Tu jedna z vln se přehoupla přes okraj loďky,
div ji nepřevrhla.
“ Kluci, co se děje?”
“ Nevím, rychle na břeh!”
Čeperka nebyl zlý, chtěl chlapce jenom postrašit, aby si pamatovali, že ptáci musí na rybníce zůstat,
že bez nich by rybníky nebyly rybníky.
Připlaval k loďce a nenápadně do ni foukal, aby přistála u břehu. Kluci se nestačili divit. Nepádlovali, a
přesto jejich loďka plula.
Vytáhli loď a posadili se do trávy.
“ Co to bylo? Taky to slyšíte?” zeptal se ten nejstarší!
“ Slyšíme!” Údolím se nesl táhlý šepot, snad ozvěna:” Pamatujte si, vajíčka nezískáte a ptáky plašit
nebudete, nikdy!”
Kluci se usušili na sluníčku a vrátili se do vesnice. O svém dobrodružství nikomu nevyprávěli, vždyť by
se jim lidé smáli!
Čeperka se posadil na vrbu a pustil se do počítání knoflíků na fráčku. Hladina se uklidnila, labutě
vyplavaly na modrou hladinu a nezapomněly Čeperkovi poděkovat. Jeřáby a ledňáčci začali zpívat
ptačí písničku. To bylo radosti!
Od té doby se nikdo z chlapců neodvážil jenom pomyslet, že by vodním přátelům nějak ublížil. Děti se
v rybníce každé léto koupaly a Čeperka seděl na vrbě, leštil své botky a usmíval nad jejich radostí.
Když půjdete kolem těchto rybníků, nebojte se, vodník Čeperka neublíží, když lidé nebudou ubližovat
jemu a jeho vodním přátelům! A jestli ho potkáte, pozdravte ho, bude rád (Kol. autorů, 2018, s. 21 22).

SDRUŽENÍ ČESKÝ RÁJ. Dvanáct pověstí Českého ráje. 2018, 3. vydání, počet stran 27.
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4.23 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.7 „O vodníkovi“

Pověst „O vodníkovi“, práce s textem;
živočichové žijící u vody, sluchové cvičení
zvuky přírody.

Pracovní list „O vodníkovi“
Úkol 1 - Vodník Čeperka rozfoukal hladinu rybníka a vytvořil vlnky. Dokresli je.

Obrázky autor.

Úkol 2 - Dokresli chybějící část obrázků.

Úkol 3 - Spočítej rybky v rybníčcích a zapiš počet stejným počtem puntíků nebo číslovkou.

Obrázky autor.
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4.24 Text příběhu
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.8 „Zázračná studánka“

Almanach Za pověstmi Českého ráje
Zázračná studánka, Markéta Válková, 9 let, ZŠ 28. října, Turnov.
Pod známým hradem Valdštejnem, který leží v Českém ráji, byla kdysi dávno studánka s čistou
pitnou vodou. Když se do ní někdo zadíval, uviděl tam sebe s věcmi, které by potřeboval do šťastného,
zdravého a veselého života. Hodnému člověku se věci podařily najít, ale zlému ne.
Vše měla na starost lesní víla Vodněnka.
Studánka jí vždy, když víla přišla, pověděla, jaký je to člověk. A Vodněnka mu vždy uložila do
svědomí věci, které potřeboval do šťastného, zdravého a veselého života.
Když jednou víla u studánky nebyla, přišel ke studánce medvěd a sedl si na pramínek studánky,
takže studánka mizela.
Jak to Vodněnka viděla, běžela ke včelaři pro med. Včelař jí med dal a Vodněnka nalákala
medvěda na med.
Medvědovi med natolik zachutnal, že vstal a Vodněnce poděkoval!
Čas plynul a Vodněnka se s medvědem spřátelila.
Medvěd hlídal Vodněnce studánku a Vodněnka mu vždy přinesla něco dobrého. Třeba med.
(Kolektiv autorů, 2005, s. 21)

Kolektiv autorů. Almanach – Za pověstmi Českého ráje. 1. vyd. Turnov: město Turnov – odbor cestovního ruchu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka v Turnově, 2005. 128 s. ISBN 80-86817-17-9.
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Obrázky autor.

4.25 Obrázek „Koloběh vody“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.8 „Zázračná studánka“
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Obrázky autor.

4.26 Obrázky kontejnerů a popelnic na
tříděný odpad, odpadky
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.8 „Zázračná studánka“

Obrázky autor.

Obrázky autor.

Obrázky autor.

Papír, modrý kontejner

Obrázky autor.

Plast, žlutý kontejner

Obrázky autor.

Tetrapak, šedooranžový kontejner

Obrázky autor.

Sklo, bílý a zelený kontejner

Obrázky autor.

Smíšený odpad, zelená popelnice

Obrázky autor.

Bioodpad, hnědá popelnice

Obrázky autor.
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4.27 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.8 „Zázračná studánka“

Životní prostředí, ochrana přírody, ekologie,
třídění odpadu.

Pracovní list „Zázračná studánka“
Úkol 1 - Najdi cestu do lesa.

A

B

C
Obrázky autor.

Úkol 2 - Najdi obrázek, který do řady nepatří.

Obrázky autor.

Úkol 3 - Vybarvi tolik odpadků, kolik je uvedeno.

•••••
••
••••
•••
Obrázky autor.

Úkol 4 - Doplň obrázek do řady.

Obrázky autor.
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4.28 Text příběhu „Hruštice“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.9 „Hruštice“

Almanach Za pověstmi Českého ráje
Hruštice, Karolína Meixnerová, 11 let, ZŠ Žižkova Turnov.
„Ach, ach,“ vzdychal žíznivý a hladový poustevník, když procházel městem Turnovem. Náhle
uviděl hrušeň a chtěl si utrhnout jeden plod. V tom se zamyslel, že by bylo mnohem lepší, kdyby hezky
počkal, až nějaká hruška dopadne na zem sama, protože by byla zralejší a krásnější.
Poustevník si sedl na kámen pod strom a čekal. Za chvíli spadla hruška, která se odkutálela až
dolů k cestě.
Stařec si řekl, jestli má cenu si pro ni jít, když jich za okamžik spadne aspoň tucet. Přesto mu to
nedalo a šel dolů k cestě, kam se odkutálela nádherná hruška. Popadl ji a v tu chvíli do toho stromu,
pod kterým seděl stařec, uhodil blesk a strom uhořel.
Od té doby tomu místu lidé říkají Hruštice a vzpomínají na zázračnou hruštičku, která zachránila
starého poustevníka od hrozné smrti. (Kolektiv autorů, 2005, s. 10)

Vysvětlení názvů turnovských ulic – Hruštice
Nejstarší doložený pomístní název na území Turnova, jako přídomek ho používal už zakladatel
města Jaroslav z Hruštice, později psaný z Turnova (první zápis z 1. května 1272). Není doloženo, zda je
název odvozen od stromů – hrušní, které zde rostly (nejstarší hrušeň na Turnovsku dnes skutečně stojí
na Hruštici směrem k obci Bělá), nebo tvar kopce připomínal tvar hrušky jako ovoce. (Zajícová, online,
2019)

Kolektiv autorů. Almanach – Za pověstmi Českého ráje. 1. vyd. Turnov: město Turnov – odbor cestovního ruchu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka v Turnově, 2005. 128 s. ISBN 80-86817-17-9.
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Obrázky autor.

4.29 Obrázky ovoce
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.9 „Hruštice“
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4.30 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.9 „Hruštice“
Pracovní list „Hruštice“

Úkol 1 – najdi červíkovi cestu k jablíčku.

Obrázky autor.

Poznávání a pojmenovávání druhů ovoce,
třídění dle společných znaků.

Úkol 2 – spoj ovoce s jeho polovinou a stínem.

Obrázky autor.

Úkol 3 – nakresli znak města, aby bylo zřejmé, jaké ovoce se mu skrývá v názvu.

Obrázky autor.

Úkol 4 – spoj ovoce s jeho první a poslední hláskou.

Obrázky autor.
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4.31 Text pověsti „O loupežnících a
statečné Kristýnce“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.10 „O loupežnících a statečné
Kristýnce“

O loupežnících a statečné Kristýnce
Na západ od Malé Skály můžeme najít podivuhodné seskupení pískovcových skal, kterému
se říká Drábovna. Toho času, kdy pojmenování Drábovna vzniklo, se lidé báli obyvatel tohoto
skalnatého hradu a málokdo se odvážil v jeho blízkosti sbírat lesní jahody, maliny a borůvky. Proč
tomu tak bylo? O tom vypráví jedna z pověstí.
V tajemných úkrytech ve skalách bydleli totiž loupežníci, říkalo se jim drábové. Tihle pánové
kradli na zámku dobytek, často vylekali malé děti. Každý se jich bál a nikdo se jim nedokázal postavit
čelem. Loupežníci každý den vyráželi do lesa, kde lovili zvěř. A když byl v nedaleké vesničce jarmark,
neváhali ani minutu a vypravili se i tam, aby získali pro sebe koláčky a povidla.
Jejich velitelem byl Kleofáš, statečný vousatý muž. Ten se jednoho dne rozhlédl po svém
domově a smutně prohlásil: „Máme to tady docela hezké, to je pravda. Ale chybí nám tu šikovná
hospodyně, která by nám občas uklidila a občas z uloupeného jídla uvařila voňavou dobrotu.“
„Máš pravdu, Kleofáši,“ odpověděl loupežník Ondráš, „po nějaké se musíme poohlédnout.“
A když si druhý den vyšla dívka Kristýnka do lesa na brusinky, ze kterých chtěla upéct koláč, už
na ni Kleofáš se svými kumpány čekal. Dávno věděl, že tohle sličné děvče umí dobře vařit, že umí
poklidit a že všechnu práci doprovází zpěvem.
„A máme tě, teď nám budeš hospodařit na našem skalním hradě,“ zakřičel Kleofáš, chytil
Kristýnku a odnesl ji do jejich loupežnického hnízda.
Kristýnka se nelekla, vždyť měla pro strach uděláno. Nebála se bludiček ani hejkalů, jak by se
tedy mohla leknout obyčejných loupežníků! Když ji posadili na pařez uprostřed jeskyně, udiveně se
rozhlédla kolem a spráskla ruce: „Vy tu tedy máte nepořádek! Dlouho vám tu nikdo neuklízel, nemám
pravdu?“
Kleofáš mlčel a všichni ostatní loupežníci s ním. Ondrášovi zčervenaly tváře hanbou, tolik se
před krásnou dívkou styděl!
Kristýnka nemeškala a pustila se do velkého úklidu. Zpívala si veselou písničku, kterou si potom
i loupežníci notovali až do večera. Jak jim hned bylo v jejich příbytku veseleji!
Druhý den se loupežníci vydali na velký lup do města, Kristýnka zůstala v hradě sama. Nechtěla
utéct, vždyť oni jí slíbili velmi zlou odplatu, jestli by se jenom snažila uprchnout. Kristýnka byla chytrá
a věděla, že na loupežníky se přece musí jít „od lesa“!!!
Když se k večeru vrátili z města, přinesli s sebou také spoustu dobrého pití, které nepoctivě
získali! To byla oslava podařeného dne! Loupežníci jedli dobroty, které jim Kristýnka připravila na ohni
a zapíjeli je lahodným mokem. Po mnoha doušcích opojné tekutiny usnuli, jako když je do vody hodí.
„Tak, a je to,“ povyskočila si Kristýnka radostí.
Ještě stačila zjistit, zda opravdu všichni spí, a potom už vzala nohy na ramena a utíkala zpátky
do vesnice.
„Lidičky, lidičky, pojďte mi pomoci! Loupežníci usnuli na svém skalním hradě,“ křičela a klepala
na dveře každé chalupy.
Nikdo z vesničanů nemeškal. Vzali ty nejsilnější provazy a utíkali do lesa po cestičce, kudy vedla
obávaná stezka k hradu. Jakmile lidé zahlédli spící loupežníky, rychle je svázali.
„Co s nimi?“ Zeptal se Vašek od Horníkových.
„Co by! Mám nápad,“ řekla Kristýnka, „všechno, co kdy uloupili, si budou muset odpracovat.
Tak pomůžou celé vesnici a také sami sobě!

To bylo radosti! A loupežníci se ráno nestačili divit! O Kristýnce se dlouho povídalo v celém
kraji, vždyť dokázala obelstít tu nejstrašnější bandu loupežníků široko daleko! Po čase si statečnou
dívku vybral Jeník z Frýdštejna a konala se veliká svatba.
Kraj si oddechl a skalnatému hradu se začalo říkat Drábovna. Někteří lidé si dodnes myslí, že
na místě Drábovny je zakopán poklad! Ale jiní zase říkají, že loupežníci všechno uloupené jídlo snědli
a všechny uloupené předměty už dávno prodali, ale kdo ví… (Kol. autorů, 2018, s. 5 – 6)

Obr.41

Obr. 41 Leporelo Za pověstmi Českého ráje. Sdružení Český ráj.
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4.32 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.10 „O loupežnících a statečné
Kristýnce“

Les, lesní plody, lesní zvěř, druhy stromů,
vlastnosti loupežníků.

Pracovní list „O loupežnících a statečné Kristýnce“
Úkol 1 – nakresli, jak si představuješ loupežníka.

Úkol 2 – najdi cestu loupežníka k ostatním.

Leporelo Za pověstmi Českého ráje. Sdružení Český ráj.

Úkol 3 – spočítej a spoj se správným počtem.

4
1
3
5
2
Leporelo Za pověstmi Českého ráje. Sdružení Český ráj.

Úkol 4 – spočítej slova textu a písmena jednotlivých slov v textu „O LOUPEŽNÍCÍCH A STATEČNÉ
KRISTÝNCE“.

4a. - Spočítej slova:

O

LOUPEŽNÍCÍCH

A

STATEČNÉ

KRISTÝNCE

4b. - Spočítej písmena:

O

LOUPEŽNÍCÍCH

A

STATEČNÉ

KRISTÝNCE
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4.33 Text příběhu „Hrad Kost“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.11 „Hrad Kost“

Almanach Za pověstmi Českého ráje
Kost, Diana Forštová, 10 let, ZŠ 28. října Turnov
Kdysi dávno na hradě Kosti bydlel kostlivec s bílou paní. Jednou večer se šel kostlivec projít.
Najednou, kde se vzala, tu se vzala, bílá paní. Kostlivec se jí tak lekl, že málem spadl z mostu. Potom ho
bílá paní pozvala do hotelu, aby se na ni nezlobil. Ten hotel se jmenoval U Draka. Vařil tam děda
Vševěda a číšníci byli čerti, kteří byli černí od hlavy až k patám. Bílá paní s kostlivcem vstoupili do hotelu
a najednou se k nim vrhl jeden z čertů a ptal se: „Co si dáte?“
Kostlivec odpověděl: „Dvě limonády a dva obložené talíře.“ Tak pěkně spolu povečeřeli a už se
na sebe nezlobili. (Kol. autorů, 2005, s. 46)

Kolektiv autorů. Almanach – Za pověstmi Českého ráje. 1. vyd. Turnov: město Turnov – odbor cestovního ruchu ve spolupráci s Městskou
knihovnou Antonína Marka v Turnově, 2005. 128 s. ISBN 80-86817-17-9.
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Obrázky autor.

4.34 Obrázky k dalšímu využití
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.11 „Hrad Kost“

Obrázky autor.
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4.35 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.11 „Hrad Kost“

Období Dušiček a Halloweenu, prostředí
hradu, postavy žijící na hradě (skutečné i
pohádkové).

Pracovní list „Hrad Kost“
Úkol 1 – dokresli pavučiny.

Obrázky autor.

Úkol 2 – překresli vzor.

Obrázky autor.

Úkol 3 – doplň domino.

Úkol 4 – najdi skrytá písmena slov

DUŠIČKY a HALLOWEEN (každé písmeno je tu vždy

jen jednou, vybarvi ho nebo zakroužkuj).
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Obrázky autor.
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4.36 Text příběhu „Myší díra“
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.12 „Myší díra“

Almanach Za pověstmi Českého ráje
Myší díra, Hanka Beranová a Barbara Vaníčková, 14 let, ZŠ Žižkova Turnov
V dávných dobách, když neexistovaly pastičky na myši, bylo myší víc než dost. Hlavně obyvatelé
Hrubé skály si na ně neustále stěžovali, hlodavci jim totiž neustále požírali úrodu na jejich políčkách a
kradli jídlo ze spíží.
Jednoho dne už toho měli lidé dost. Myši za ně už zase sklidily celou úrodu! Navečer se celá
vesnice sešla v místním hostinci a probírali, jak se myší zbavit. Nakonec vymysleli geniální nápad. Hned
ráno nastaly přípravy. Všichni pobíhali sem a tam a myšky jen ze svých úkrytů pozorovaly, jak lidé něco
chystají.
Druhý den hlodavce probudil hrozný rámus. Vyběhli ven, aby zjistili, co se děje. Všichni
obyvatelé vesnice byli venku a hráli na hudební nástroje, které našli, nebo vymysleli. Ani noty
nepotřebovali. Byl to tak hrozný rámus!
Všechny myši začaly utíkat do lesa. Vzaly to nejkratší cestou, která vedla přes pískovcovou
skálu. Utíkaly v řadě těsně za sebou.
Zastavily, až když už ten rámus neslyšely. Doběhly až na kraj dnešních Sedmihorek. Napadlo je,
že nebezpečí už pominulo, a tak se rozhodly vrátit se do svých příbytků. Vzaly to zase přes skálu.
Pískovcová skála už jim pod nožičkami začala ubíhat – drolit se. Po návratu do vesnice byli lidé
rozhořčení. Popadli tedy znovu hudební nástroje a začali opět tak příšerně hrát.
Myši se vydaly na úprk stejnou cestou, kterou zvolily při prvním útěku. Už se nikdy nevrátily, ale
lidé na ně mají pořád památku. Zůstala tu vyšlapaná cesta ve skále. Od té doby ji lidé říkají Myší díra.
(Kol. autorů, 2005, s. 26)
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knihovnou Antonína Marka v Turnově, 2005. 128 s. ISBN 80-86817-17-9.
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4.37 Pracovní list
2.3 Tematický blok č. 3 „Pohádkové
putování Českým rájem“
2.3.12 „Myší díra“
Pracovní list „Myší díra“

Úkol 1 – Najdi cestu bludištěm.

Obrázky autor.

Zvířátka se chystají na zimu, kdo si chystá
zásoby, poznat, kdo je hodný a kdo zlý.

Úkol 2 – Dokresli druhou polovinu obrázku.

Obrázky autor.

Úkol 3 – Spoj obrázek s první hláskou a s odpovídajícím počtem slabik.
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Obrázky autor.
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