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Postřeh a logika  
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Pohádky na farmě
 První stupeň viděl tři krátká divadélka s názvem Pohádky na farmě.

 První pohádka se jmenovala Jak Oříšek zapomněl štěkat. Byl to příběh o pejskovi Oříškovi, 
který zapomněl štěkat. Pomocníček mu poradil, ať se zeptá ostatních zvířátek. Pejsek šel za slepice-
mi. Ty mu poradily, ať kdáká, ale farmář mu dal do 
misky zrní. Pak šel ke krávě, ta mu poradila, ať bučí, ale 
farmář mu dal do misky seno. Nakonec oříšek navštívil 
vepříka. Ochutnal jeho jídlo, ale to mu nechutnalo, a 
tak si raději vzpomněl, jak se štěká.

 Druhá povídka se jmenovala Jak se ztratil beran 
Mates. Beran Mates utekl. Rád totiž hrál hru „berany 
berany duc“. Farmář s pomocníčkem se báli, že by be-
ran někoho potrkal, a tak ho šli raději hledat. Farmář 
potkal kocoura, který bečel. Ptali se ho, jestli neviděl ze 
střechy Matesa. Kocour chtěl mléko a že jim to řekne 
pak. Kocour však Matesa neviděl, a tak dostal mléko 
zadarmo. Pomocník nakonec viděl berana ze střechy. 
Mates však nechtěl domů. Domů prý půjde pouze, když ho někdo porazí v té jeho bláznivé hře. Po-
mocník s ním však hrát nechtěl, zahrál si s ním proto oříšek – mistr v „berany berany duc“. Oříšek 

byl chytrý, proto si stoupl za kovovou tyč a 
beran do ní narazil. Farmář s pomocníčkem 
si odvedli Matesa domů.

 Třetí divadlo, Jak zloděj unesl slepici 
Boženku, bylo o tom, že jsou tři kroky pro 
krádež slepice. Farmář s oříškem přišli na 
to, že slepice zmizela. Vymysleli proto na 
zloděje past. Oříšek se schoval do kurníku, a 
když si zloděj přišel pro další slepici, oříšek 
ho kousl. Zloděj si nakonec musel svoji 
krádež odpracovat.
Zloděje a pomocníka hrál Honza Ženatý, 
Farmáře hrál Vojta Líkař, oba z divadla Di-
vadélko pro školy z Hradce Králové.
       
     Kája
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Skládačky nejen pro 
prvňáky 
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Hravé omalovánky 
 

 

Zdroj: Hravé omalovánky, Albatros 2005

MS
Zdroj: Hravé omalovánky, Albatros, 2005
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líbilo se nám...
BESEDA S PETROU BRAUNOVOU
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  Kulturní koutek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Literární pokusy

	 	 PODZIMNÍČEK

	 V	jedné	malé	chaloupce	v	začarovaném	lesíku	žil	malý	skřítek	
Podzimníček.	 Přes	 rok	 spal	 a	 na	 začátku	 podzimu	 se	 probou-
zel	 i	s	ostatními	skřítky	z	 lesa,	aby	mohl	řídit	celý	podzim.	Měl	
spoustu	 pomocníků:	 MALINKU,	 JEHLINKA,	 LISTÍKA,	 STROMÍKA,	
MECHYNKU,	 KVĚTINKU,	 OSTRUŽINÍKA,	 HOUBÍKA,	 KAŠTÁNKA,	
KEŘÍKA,	ZVĚŘINKU	a	malého	JEŽEČKA	jménem	BODLINKA.	
	 Právě	přišel	den,	kdy	se	skřítkové	probouzí.	Když	se	všichni	
probudili,	šli	se	podívat,	jak	je	na	tom	podzim.	Podzimníček	s	velkým	
jelenem	svolal	 všechny	na	velkou	poradu.	Sešli	se	všichni	až	na	
Kaštánka.	Kde	 je	Kaštánek?	Divili	 se.	Podzimníček	 také	nevěděl.	
Doma	nebyl,	tak	se	ho	vydali	hledat.
	 Kaštánek	se	zatoulal	na	kraj	lesa,	kde	ho	málem	uviděli	lidé.	
Naštěstí	se	stačil	schovat	pod	spadlou	kládu,	ale	malá	větvička	
se	ulomila	a	Kaštánka	tam	uvěznila.	

	 Mezitím	se	Zvěřinka	zeptala	 jelena,	 jestli	neviděl	Kaštánka.	Neviděl,	proto	se	zeptali	
havrana.	Ten	ho	viděl,	jak	se	schovává	pod	spadlý	strom.	Všichni	se	vydali	tam,	kam	jim	havran	
řekl.	Když	dorazili	ke	spadlému	stromu,	uslyšeli,	jak	Kaštánek	volá	o	pomoc.	Společnými	silami	
odstranili	větev	a	Kaštánek	vylezl.	

Vydali	 se	 na	 cestu	 domů.	 Druhý	 den	 konečně	 uspořádali	
úspěšnou	poradu.	Nakonec	všechno	dobře	dopadlo.

GaHa
Monika	Krulová
obrázky:	Kája
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