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Pracovní list – O veliké řepě 

1) Zkus odhadnout z obrázku, o jakou pohádku se jedná? Pomůže ti obrázek? 

                                         

Byli jeden dědeček a babička a měli malou vnučku. Hospodařili na svém malém políčku                          

a chovali několik domácích zvířátek. Každý den vnučka Evička pomáhala svým prarodičům 

krmit husy, slepice a dobroty také nosila pejskovi, který měl před domkem svou misku. Pejsek 

nebyl lakomý a pokaždé schoval něco na zub pro kočičku. Ta pak odsypala ze svého pár drobtů 

k myší komůrce na půdě. A tak tu spolu hezky žili. 

Zatímco Evička krmila zvířátka, babička pracovala v kuchyni, děda, ten měl na starost pole. 

Brzy ráno se svou prací začínal a pozdě večer s ní končil. Sázel, zaléval, plel, okopával a o co 

víc pracoval, o to víc se rostlinkám dařilo. Vypěstoval řepu takovou, že se na ni chodili dívat 

ze sousední vsi. Byla obrovská, zabírala půlku pole a stále rostla a zvětšovala se. Nedalo se nic 

dělat, děda ji musel vykopat. Přece jen to jeho pole zas tak veliké nebylo. Motyka se mu však 

hned zlomila. Co teď? Jak tu řepu dostat ven? 

2) Vymysli vlastní název pohádky. 

 

3) Jak vysvětlíš spojení: “něco na zub“. 
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4) Pamatuješ si, koho děda zavolal na pomoc? Napiš a pak srovnej s textem. 

 

Zavolal na pomoc babičku. Ta uchopila dědu v pase, ten chytil ze všech sil silné listy                                   

a společnými silami táhli, táhli, ale řepu nevytáhli. Babička zavolala Evičku. "Ráda pomohu, 

však vy se o mne také staráte," přiběhla ochotně Evička. Ač se snažili ze všech sil, řepa 

nepovolila. Vnučka běžela pro pejska. Pes chytil Evičku, Evička babičku, babička dědečka, 

dědeček řepu – táhli - táhli, táhli, ale řepu stejně nevytáhli. 

 "Haf, haf, sami nic nezmůžeme. Kočičko, pojď nám na pomoc!" přivolal pejsek kočičku. Ta 

se postavila do řady, chytila pejska, ten vnučku, ta babičku, ta dědečka, ten řepu – táhli, táhli – 

už se zdálo, že řepa trochu povoluje – ale nakonec ji nevytáhli. 

"Budeme to muset vzdát. Na takovou velikou řepu nemáme dost sil," vzdychal zklamaně děda. 

"A co já?", ozval se dole u země pisklavý hlásek. To přišla kočičce na pomoc malá myška. 

 

5) Jak pohádka dopadla, jaký byl konec? Vyprávěj. 

 

6) Jaká je hlavní myšlenka této pohádky? 

 

7) Charakterizuj postavu dědy.  Jeho postavu zkus nakreslit. 

 

 

8) Jaké jazykové prostředky se v textu vyskytují? 

 

9) Znáš nějakou další pohádku, ve které hraje hlavní roli strava? 
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10)  Zahrajte si pohádku jako divadlo. 
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