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Anotace
• Digitální učební materiál je určen do výuky ČJ pro žáky 4.
ročníku pro práci s pracovním listem.
• Pracovní list slouží k procvičení učiva, je součástí
tématického okruhu Literární výchova – literární pojmy:
pohádka.
• Pracovní list je zaměřen na procvičení literárního pojmu
pohádka.

POVÍDEJTE POHÁDKU
Mluviti stříbro – mlčeti zlato, praví staré přísloví. Napovídá nám, že než mluvit příliš
mnoho nebo v nevhodnou chvíli, je lépe mlčet. Ale jako vždycky, i tady platí: jak kdy a
jak pro koho. Konečně, přečtěte si o tom pohádku. Vypráví o lišce a kohoutkovi, jak to
s nimi nejdřív málem špatně dopadlo a jak se pak oba ze svých chyb poučili.

JAK KMOTRA LIŠKA ZŮSTALA O HLADU
Jednou si kmotra liška vyhlédla ve vsi tučného kohoutka. Vyčíhala si, když šel hospodář
do stodoly mlátit obilí, a připlížila se do dvora. Začala kohoutkovi lichotit, jak krásně
kokrhá, že je to slyšet na míle až do lesa a že se v lese o ničem jiném nemluví než o
jeho silném a krásném hlase. Ale slyšela prý, že při tom zpěvu hrozně poulí oči, a když
je zavře, pípá jako kuře. Tohle pyšného kohouta nanejvýš rozčílilo. „Tak se dívej a
poslouchej,“ řekl kohout lišce. Natáhl krk, zavřel oči – ale nezakokrhal.Jakmile totiž ty
oči zavřel, popadla ho liška za křídlo a už ho nesla k lesu. Teď teprve kohoutek
zazpíval, ale strachy o život. Hospodář ve stodole kohoutův nářek uslyšel a vyběhl za
liškou s cepem v ruce.“Vždyť nás tím cepem zabije oba, kmotřičko“, křičel kohout. „
Raději mu řekni, že jdu s tebou dobrovolně.“ To se kmotře lišce zalíbilo, tak udělala, jak
jí kohout radil. Sotva ale otevřela tlamu, kohout frr, a už seděl na plotě. Liška měla co
dělat, aby sedlákovi a jeho cepu utekla. Doma ve svém lesním doupěti si pak o hladu
opakovala, že přece jen mlčeti zlato. Od té doby už nikdy nemluvila, když měla v zubech
kohouta. A kohoutek? Ten měl radost, že si dobrým nápadem v poslední chvíli zachránil
život, a od té doby už nikdy nekokrhal se zavřenýma očima. Zvlášť když byla nablízku
liška.

KVÍZ K POHÁDCE
1. Kmotra liška si vyhlédla:
A) tučnou slepici

B) tučného kohouta

C) malé kuře

B) do stodoly

C) do zahrady

B) sklízel obilí

C) skládal obilí

2. Kam odešel hospodář?
A) do stavení
3. Co tam hospodář dělal?
A) mlátil obilí

4. Liška lichotila kohoutovi, že…
A) krásně zpívá

B) krásně kokrhá

C) krásně kdáká

5. Jaký byl kohout?
A) skromný

B) pyšný

6. S čím vyběhl hospodář ze stodoly?
A) s cepem

B) s kosou

C) s motykou

7. Liška měla říct hospodáři, že kohout:
A) utekl

B) šel s ní dobrovolně

8. Liška sedlákovi:
A) neutekla

B) utekla

9. Co si liška v doupěti opakovala:
A) mlčeti zlato

B) mlčeti stříbro

C) mluviti zlato

10. Co už nikdy kohoutek neudělal?
A) nekokrhal

B) nekokrhal
s otevřenýma očima

C) nekokrhal
se zavřenýma očima
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