
Příloha 1 
Ukázky jsou z učebnice, která byla připravena a v praxi vyzkoušena s žáky 2. 
ročníku. Učebnice byla koncipována jako vyprávění příběhů dvou dětí v Říši 
slov. Zde konkrétně jde o tvrdé souhlásky. V ukázce nejsou pracovní listy a 
formulace učiva. 
 
Samohláska H ještě mluvila s Petrem, když tu se ho najednou Lenka zeptala: 
„Ty máš bratra, H?“  
„Ano, je to písmeno CH, které už přichází.“ 
CH se s Petrem a Lenkou pozdravilo a začalo vyprávět svůj příběh. 
„Jeden malý chlapec kdysi chodil přes most v nedalekém údolí. Byl velmi chudý 
a neměl už rodiče. Měl však dobré srdce a každému pomáhal, jak mohl. Jednou 
ho ale velmi trápil hlad. Měl poslední kousek chleba, který si schovával do 
zásoby. Najednou potkal stařečka, který ho prosil o trochu jídla. Hoch chvilku 
váhal, ale pak mu svůj chléb dal. Stařeček poděkoval a najednou se proměnil 
v krásného štíhlého muže, který měl na sobě bílý plášť. Ukázal chlapci za jeho 
dobrotu vchod do kouzelné jeskyně, kde vždy našel dostatek jídla, takže už 
nikdy netrpěl hladem. 
 
Úkoly: - Najdi slova se souhláskou ch. 
   - Proč chudý chlapec získal přístup do kouzelné jeskyně 
s dostatkem jídla? 
  - Jak by ses zachoval ty, kdyby tě někdo požádal o něco, co máš 
moc rád a máš toho málo? Dal bys mu to? 
 
Skupinka poutníků přišla na malé prostranství mezi dvěma vysokými skalními 
stěnami. Bylo zde několik kamenných sedadel a studánka. Téměř všichni zmlkli. 
Jen souhláska K promluvila: 
„Kdysi dávno na toto místo přišel král Karel. Byl velmi zoufalý, protože 
království hrozila válka. Unaveně se usadil, vodou ze studánky si zchladil tvář a 
uhasil žízeň. Hned na to usnul. Ve snu k němu přistoupila krásná víla – 
strážkyně studánky. 
„Neboj se, králi,“ promluvila k němu víla, „ukaž svým nepřátelům nejen odvahu 
k boji, ale i ochotu naslouchat jejich slovům. V srdci k nim chovej lásku a vše se 
v dobré obrátí.“ 
Když se král probudil, nasedl na koně a odjel rychle na svůj hrad. Zachoval se 
podle slov víly a vše dobře dopadlo.“ 
 
Úkoly:    - Vyhledej slova se souhláskou k. 

 - Vysvětli význam slova zoufalý. 
 - Proč byl král zoufalý a jak se mu dostalo pomoci? 
 - Zdají se ti také sny? Pojďme si o nich vyprávět. 

 


