
Pracovní list -  Pohádky 
1. Přečti si úryvek z pohádky a urči její název.  

Sotva vstoupili na jeden vrch, již se s třesením skála otevřela, a devítihlavý drak vylezl ven, 
ohlížeje se po své kořisti. Tu přiskočí na koníku Bajaja, vytáhne meč, jedním rázem utne tři 
hlavy. Drak se svíjel, plil oheň a házel sebou, až mu jed daleko široko stříkal, ale princ toho 
nedbal, a sekal, až mu všech devět hlav usekal, ostatní dodělal koník kopyty. 
 
NÁZEV POHÁDKY:_____________________________________________________________ 

              Kontrola správnosti - QR kód   
              Otázky k pohádce: 

a) Vyber a zakroužkuj, jaké vlastnosti měl princ Bajaja: 
odvážný, statečný, líný, nebojácný, lakomý, pravdomluvný, zákeřný, čestný, lstivý 
 

Kontrola správnosti – QR kód   
b) Nakresli, co princezny v pohádce o Bajajovi použily při volbě ženicha: 

 
 
 
 
____________________________________________________________________________ 

 

               Kontrola správnosti- QR kód  
 
 

2. Přečti si úryvek z pohádky a urči její název. 
Matka pekla chléb a přislíbila svým sedmi synům, že udělá každému po bochníčku, budou-li 
tiší. Chlapci umlkli na chvíli jako pěny, ale bochníčky za tu chvíli upečeny být nemohly, a 
chlapcům trpělivost brzy přešla. Začali matku zase hněvat, neustále za sukně ji tahat a křičet, 



kdy budou bochníčky hotovy. Dlouho to matka snášela, ale konečně ji trpělivost přešla; 
hněvivě na ně vzkřikla: „I bodejť jste se všichni zkrkavčili!“ 
 
NÁZEV POHÁDKY:_____________________________________________________________ 

Kontrola správnosti  - QR kód  
 
 
Otázky k pohádce: 
a) Napiš, v co se proměnili synové v pohádce a kolik jich bylo: 

 
________________________________________________________________________ 

Kontrola správnosti  - QR kód  
b) Napiš, co nesměla Bohdanka po celou dobu vysvobozování bratrů udělat: 

 
________________________________________________________________________ 

Kontrola správnosti – QR kód  
c) Napiš, co musela Bohdanka udělat pro vysvobození svých bratrů: 

 
________________________________________________________________________ 

Kontrola správnosti – QR kód  
 



3. Vylušti jméno spisovatelky, která je autorkou výše uvedených pohádek (některá písmena 
nebudeš potřebovat). 
BAOBŽCEČNDA             NĎĚEMFCGOHVCHÁ 
 
________________________________________________________________________ 

Kontrola správnosti – QR kód  
 
 

4. Přečti si názvy dalších pohádek od Boženy Němcové. Jedna z nich však mezi ně nepatří. Co 
myslíš, která to je? Její název škrtni. 

       O POPELCE, CHYTRÁ HORÁKYNĚ, POŠŤÁCKÁ POHÁDKA, SŮL NAD ZLATO 

               Kontrola správnosti – QR kód  
 
 
 
 
 
 
 


