Porozumění čtenému textu

- text jsem upravila do jednodušší češtiny, aby mu děti lépe
rozuměly

- dle potřeby dětí se nebojte ve čtení prostřídat
- text je cíleně rozdělen na části, abyste jej mohli dělat po částech
- zeptejte se dětí, o čem četly

Jak pejsek s kočičkou našli panenku, která plakala
Jednou celý den pršelo, všude
bylo mokro a studeno a pejsek
s kočičkou nemohli ven a
neměli co dělat. A tak si
povídali. “Víš, kočičko,” řekl
pejsek, “já bych také chtěl mít
nějaké hračky, jako mají děti.
Když takhle prší, mohli bychom
si hrát.”
“Já ani hraček moc nepotřebuji,” řekla kočička. “Mně stačí klubíčko nití a někdy i jen
kousek papíru. S tím si umím hrát. Ale znám děti, které mají moc hraček a nechávají ty
hračky pak všude ležet.” “Aha,” bručel pejsek, “a to není od těch dětí hezké. To je škoda.
Ty děti pak nedávají na hračky pozor, mají je špinavé, rozbité a roztrhané. A to je špatné.”
“To jsou nepořádné děti,” řekla kočička. “Já už viděla hodně rozbitých hraček! Děti, které si
nedávají na hračky pozor, by žádné dostat neměly. To kdyby pejskové a kočičky měli
hračky, dávali by si na ně dobrý pozor.”
“To jistě,” řekl pejsek. “A špatně by si se svými hračkami hráli jen zlobiví pejskové a zlobivé
kočičky. A tak si pejsek s kočičkou povídali dlouho o nepořádných dětech, až usnuli a spali
do rána. Když se probudili, svítilo krásně sluníčko a už nepršelo. “Je pěkně, půjdeme ven”
řekli pejsek s kočičkou. Venku uslyšeli pláč. “Co to tady pláče? Není to nějaký ptáček?”
řekl pejsek. “To nebude ptáček, ptáčkové takhle nepláčou,” povídala kočička. Možná pláče
nějaký brouček, kterého něco bolí.” “Nebo pláče motýl,” řekl pejsek. “Anebo nějaká
zlomená květinka,” řekla kočička.
Hledali a koukali, odkud slyší ten pláč. A pak uviděli, co to plakalo. Ve vysoké trávě ležela
pod kopřivami malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo zahodilo a
panenka tam ležela už několik dní. Pršelo tam na ni. Šatičky měla celé mokré, hlavičku
měla trochu bolavou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam.
“Proč tak pláčeš, malá panenko?” ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla: “Já pláču,
protože mi je líto, že mne moje holčička tady tak odhodila, ztratila a zapomněla. A mám
hlad a jsem smutná.” “Chudáčku, nám je tě také moc líto,” řekl pejsek. “Ta holčička, to
nebyla tvoje hodná maminka, když tě tu tak nechala. To se takovým malým panenkám,

jako jsi ty, nemá dělat. Protože jsou malinké.” A kočička řekla: “Panenko, my tě vezmeme k
nám domů.”
Pejsek a kočička vzali panenku a opatrně ji nesli s sebou domů. Panenka už neplakala a
byla ráda, že nemusí být sama v mokré trávě. “Tak, teď máme naši panenku. My jsme jí
našli, ona bude teď naše děťátko!”
Kočička svlékla panenku z mokrých šatů. Šaty vyprala a dala je na sluníčko usušit. Pejsek
dal panenku do postýlky, aby se zahřála. Přinesl jí rohlíček a hrneček mléka. Panenka se
najedla a pak v postýlce pěkně usnula.

Otázky:
1. Jaké bylo venku počasí?
___________________________________________

2. Co chtěl pejsek?
___________________________________________
3. Co stačí kočičce na hraní? (Napiš obě možnosti)
___________________________________________

___________________________________________
4. Pejsek s kočičkou si povídali, až……..?
___________________________________________
5. Pršelo, když se pejsek a kočička probudili druhý den?
___________________________________________

6. Pejsek s kočičkou slyšeli pláč. Kdo si mysleli, že pláče? (Napiš všechny 4 možnosti)
_____________________, ______________________, _____________________,
______________________.

7. Kdo plakal?
___________________________________________

8. Kam pejsek a kočička vzali panenku?
___________________________________________

9. Co udělala kočička s šatičkama panenky?
___________________________________________

10. Co přinesl pejsek panence do postele?
___________________________________________

Pejsek s kočičkou chodili potichu kolem, aby panenku neprobudili. A měli radost, že teď
mají svoje děťátko. A kočička řekla pejskovi: “Něco ti povím: teď, když máme tuhle naší
panenku, tak se o ní musíme starat.”
“To budeme,” řekl pejsek, “a budeme se o ní starat lépe, než ta nepořádná holčička, co tu
panenku tak zahodila! Panenka se u nás bude mít dobře.
“A bude pěkně čistá” řekla kočička. “To víš, my kočičky se pořád myjeme a češeme, to já si
vezmu na starost. Pejsku, na něco jsme zapomněli! My nemáme žádné hračky a ona si
bude chtít s něčím hrát. A kde my nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme?” “Hm, to
nemáme,” řekl pejsek, “s hračkami to bude těžká věc.” “To bude,” řekla kočička; “musíme o
tom přemýšlet.”
Tak o tom pejsek s kočičkou přemýšleli, kde by mohli vzít hračky pro panenku. Žádné
neměli a vyrobit si je neuměli.
Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. “Už to mám!” křičel radostně, “už jsem na to
přišel!” “Nekřič tak,” zašeptala kočička, “vždyť nám probudíš tu naši panenku”.
“Tak koukej, kočičko, já ti to povím,” šeptal pejsek kočičce. “Včera jsme mluvili o tom, kolik
děti mají hraček, a neumí si jich vážit. A kolik jich poházejí a poztrácejí. A zrovna dneska
jsme našli tu chudinku, malou panenku. Já půjdu a budu hledat, jestli ještě nenajdu někde
nějakou hračku, kterou děti také ztratily nebo pohodily, a tu dáme té naší panence!”
“Tak je to dobře,” zaradovala se kočička, “tak jdi a koukej a hledej a snad někde najdeš
nějakou pohozenou hračku, kterou bychom dali té naší panence.”
Pejsek šel, koukal, do všech koutů vlezl, všechno prohledal. Milé děti, vy si neumíte
představit, co on tam všechno našel! To vy, děti, ani nevíte, kolik hraček, jste ztratily a
pohodily! Vy na to hned zapomenete, ale pejsek je všechny našel. Tady v trávě našel
míček, jinde našel ztracené formičky a bábovičky na písek, našel korálky, barevné kostičky
a nějaké nádobíčko. Našel poztrácené dřevěné domečky a stromečky, a nějaká dřevěná
zvířátka. Našel toho tolik, že to ani unést nemohl.

Otázky:
1. Co pejsek a kočička potřebovali pro panenku?
___________________________________________

2. Uměli si pejsek s kočičkou hračky vyrobit?
___________________________________________

3. Našel pejsek nějaké hračky?
___________________________________________
4. Jaké hračky pejsek našel? (Napiš aspoň 5)

_____________________, ______________________, _____________________,

______________________, ______________________, ______________________.

Pejsek měl velkou radost, to bude mít ta naše panenka hodně hraček!” Donesl to všechno
domů a kočička byla překvapená, co toho je. “Bože, co ty děti toho tak rozházejí a
poztrácejí!” To já se také ještě půjdu podívat. To víš, pejsku, já umím vlézt i tam, kam ty
nevlezeš. A jistě toho také dost najdu.”
Kočička šla, hledala, všechny koutečky prolezla. A jéjej, děti, co ona toho ještě našla! Co
vy těch hraček zapomenete a poztrácíte! Někde v plotě našla kbelíček a jinde
pomačkanou konévku, v kopřivách našla pohozené kostečky ze stavebnice, v trávě našla
střevíčky a punčošky ztracené z všelijakých panenek, a našla také jednu knížku s
pohádkou a obrázky a kapesníček, a barevné hadříčky. Našla toho tolik, že to ani unést
nemohla!
Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat obchod na
prodávání hraček. A to postavili kolem postýlky jejich panence. Panenka se probudila a
měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček, a moc se jí to u pejska a kočičky
líbilo. Hrála si a hrála, hrála si s kočičkou a pejskem se všemi těmi hračkami a bylo jich
tolik, že si ani dost se všemi vyhrát nemohla. Pejsek a kočička dali panence jméno Járinka
a měli ji moc rádi a ona měla zas moc ráda je. Járinka se měla u pejska a kočičky tak
dobře, že na tu nepořádnou holčičku, která ji zahodila, si už nikdy nevzpomněla. A na
všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich
nezničila, žádnou nikde nezapomněla, neztratila ani nepohodila.
A tak se stalo, že nešťastná, zahozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě
nejvíc hraček.
Otázky:
1. Proč měl pejsek radost?
___________________________________________
2. Byla kočička překvapená?
___________________________________________

3. Co našla kočička za hračky? Napiš aspoň 3.
______________________, ______________________, ______________________.
4. Jaké jméno panenka dostala?
___________________________________________
5. Měla panenka radost, že má hodně hraček?
___________________________________________
6. Kolik panenka ztratila hraček?
___________________________________________

https://www.youtube.com/watch?v=5nrQUsOYdHM - odkaz na pohádku na youtube můžete ji dětem pustit, aby si lépe zapamatovaly a viděli, co zvládli přečíst. Pusťe ji od
1:25.

Je to pravda?
Pejsek s kočičkou byli na výletě v lese.

ANO

NE

Venku krásně hodně sněžilo.

ANO

NE

Pejsek s kočičkou si vyprávěli o dětech, které nedávají pozor na své hračky.
Pejsek s kočičkou slyšeli venku plakat malou žábu.
V trávě našli pohozenou malou panenku.

ANO

ANO

NE

NE

Panenka byla vesela, chtěla ležet v dešti venku sama v trávě.
Pejsek s kočičkou si vzali panenku s sebou domů.
Panenka spinkala v posteli.

ANO

ANO

ANO

NE

ANO

NE

NE

Pejsek s kočičkou pro panenku vyrobili hračky.
Pejsek i kočička našli hodně hraček, které děti ztratily.
Panenka se jmenovala Julie.

ANO

ANO

ANO
NE

Panenka se vzbudila a měla velikou radost.

ANO

NE

Nakonec měla panenka velmi málo hraček.

ANO

NE

NE

NE

NE

