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Podívej se na tyto obrázky a text psaný k obrázkům 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napiš si do sešitu tento text: 

Podstatná jména, na která můžeme ukázat slovem TEN vybarvi v tabulce modře, TA vybarvi 

červeně a TO vybarvi zeleně 

Např. počítač (protože si řekneme TEN počítač), škola (protože si řekneme TA škola),  

kuře (řekneme si TO kuře) 

 

 

         

           

tužka čas ruka náramek moře 

strom oko sešit pero víla 

dítě kluk kolo váza kocour 



Přečti si pohádku a odpověz na otázky pod ní 

 

Kde bydlí štěstí 

Bylo nebylo, v bohaté zemi vládl král. Bydlel v krásném zámku, ale šťastný nebyl. Jeho žena a 

syn stále churavěli. Král se alespoň rozptyloval tak, že vyjížděl do lesů lovit zvěř. Jednou v lese 

zabloudil a k večeru dojel ke stavení. Vešel do světnice, pozdravil, ale neprozradil na sebe, že 

je králem. Sedlák ho pozval k večeři. Kolem stolu sedělo dvanáct sedlákových dětí, hoši i 

děvčata, a selka každému do talíře nalévala zelňačku. Sedlák vyprávěl, jak sklízeli pšenici, kolik 

se letos urodilo ovoce a co děti. Královi moc chutnalo, žertoval s dětmi a byl šťastný jak nikdy 

v zámku. Potom selka královi ustlala ve stodole na seně a všichni šli spát. Královi se na seně 

spalo jako v ráji. Brzy ráno ho probudily vlaštovky. U stropu pod trámy měly hnízda, lítaly ze 

vrat ven a zase zpátky a švitořily. Dokonce měly i hnízdo nad vchodem do stavení. „Sedláku, 

proč trpíš ty ptáky,“ podivil se král při snídani. „Vždyť tu jen překážejí.“ „I nepřekážejí,“ povídá 

sedlák. „To ptáčkové zde bydlí tak dlouho, jak dlouho tu stojí tahle chalupa. Jenže jsou 

svobodnější nežli my, nemají nad sebou pána. A já jim pánem být nechci, proto je tu nechávám 

volně žít. Kde bydlí vlaštovky, tam bydlí i štěstí.“ Celou dobu král přemýšlel o sedlákových 

slovech. Když se vrátil na zámek, ihned přikázal: „Všude tu vyrobte vlaštovčí hnízda a do nich 

nasaďte vlaštovky!“ I vyrobili řemeslníci vlaštovčí hnízda, byla tepaná z bronzu a vpředu měla 

zlacené mřížky. Ptáčníci venku pochytali vlaštovky, nasadili je do hnízd a mřížky zavřeli, aby 

vlaštovky neuletěly. Král nadšeně obdivoval novou okrasu zámku. Druhý den byly vlaštovky 

mrtvy, umřely žalem z nesvobody. Král poznal, že se tu někde stala chyba, a nechal si povolat 

sedláka. Povídá mu: „Sedláku, říkal jsi mi, že kde sídlí vlaštovky, tam bydlí i štěstí. Ale podívej, 

vlaštovky jsou mrtvé a moje žena a syn pořád churaví. Poraď, co mám dělat.“ „Nikdy jsem 

nehledal štěstí,“ zamyslil se sedlák. „Vím ale, že když člověk žije jako já, tak je šťastný. Pojď 

ke mně bydlet a uvidíš.“ Dá rozum, že se král nenastěhoval k sedlákovi, ale svého syna k němu 

poslal. Princ se s dětmi rychle skamarádil, pobíhal s nimi po louce a v lese, dováděl, lezl na 

stromy, koupal se v rybníku, pomáhal s domácími pracemi a brzy se uzdravil. Král s královnou 

častěji jezdili na statek k sedlákovi, jedli chleba s máslem a medem, švestkové knedlíky 

s mákem, škubánky s tvarohem a perníkem, bramboračku a zelňačku a kyselo a cmundu a a pili 

mléko a podmáslí a procházeli se lesem a lukami. I královna se uzdravovala. Král si začal 

uvědomovat, že je šťastný. Jednou se sedlákem seděli na zápraží a pozorovali vlaštovky, jak 

krmí mladé. Tu přiběhl princ a žadonil: „Tati, chyť mi, prosím tě, toho ptáčka!“ Král se 

zachmuřil a řekl: „Synku, nikdy se těch ptáčků nedotýkej. Kde sídlí vlaštovka, tam je i štěstí. 

Ona raději zemře, než by se dala chovat v zajetí. Právě proto je to pták štěstí, protože je 



svobodný. Bez svobody není štěstí. Sedlák pohlédl na krále a zeptal se: „A co tví poddaní, 

pane?“ Král povstal a slavnostně prohlásil: „Máš pravdu, sedláku. Od tohoto dne jsou všichni 

poddaní v mém království svobodní.“ 

 

Napiš si do sešitu a odpověz na otázky 

Kde bydlí štěstí 

Co bylo s královnou a princem? 

U koho král přespal? 

Jací ptáčci bydleli u sedláka? 

Co se stalo s ptáčky, které král zavřel do klece? 

Co král dal celému království? 

Co si představuješ pod slovem „štěstí“ – co to pro tebe znamená? 

 


