
Pohádky bratří Grimmů –   STRAKATINKA                (3. ročník)  

Kdo to byla Strakatinka?

….............................................................................................

Podle čeho jí říkali Strakatinka?

…..................................................................................................

Proč požádala, aby jí tatínek dal ušít plášť a šaty?

…..................................................................................................

Kolikery šaty si nechala ušít?

…..................................................................................................

Jaké tři věci si s sebou Strakatinka vzala z domova?

…..................................................................................................

Jakou polévku uvařila Strakatinka králi?

…..................................................................................................

Kde Strakatinka na zámku pracovala?

….................................................................................................

Pod jakým názvem je tato pohádka známá z filmového zpracování?

…...............................................................................................

DOPLŇ  PÍSMENA A SLOVA:
Jenže král nepovolil. Nejdovedn_jší panny v královstv_ musely tkát ty 
troje šat_, jedny zlaté jako . . . . . . . . , jedny stř_brné jako . . . . . . . ., 
jedny zářivé jako . . . . . . . . . Jeho m_slivci museli poch_tat všecka 
zv_řata v celé říš_, každému stáhnout kousek k_že, a z toho potom 
kožešn_ci ušili pláš_ z tis_cerých kožeš_n.



PODTRHNI PODSTATNÁ JMÉNA. 
VYPIŠ PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO A  URČI ČÍSLO A PÁD:

…............................................................ …...................................................

…............................................................ …...................................................

….......................................................... …....................................................

U POSLEDNÍCH DVOU VĚT NAPIŠ VZOREC VĚTY (např. V1 a V2):

SEŘAĎ VĚTY (připiš k nim čísla pořadí):

Nakonec princ princeznu poznal podle prstenu.

Princezna ze zámku svého otce utekla.

Uvařila princi polévku a na dno mísy dala prsten.

Žil jednou jeden král a měl krásnou ženu. 

Vzali se a byli spolu šťastní.

Když princezna dospěla, její otec král si ji chtěl vzít za ženu.

Dostala se do jiného zámku a začala tam pracovat v kuchyni.

Královna zemřela.

Princezna s princem spolu tančili na třech plesech.

Narodila se jim dcera. 

Když byl na zámku ples, převlékla se do svých šatů a tančila s princem.

Princ se s ní chtěl seznámit, ale ona utekla do kuchyně.



Pohádky bratří Grimmů –   STRAKATINKA                (4., 5. ročník)  

Kdo to byla Strakatinka?

….............................................................................................

Podle čeho jí říkali Strakatinka?

…..................................................................................................

Proč požádala, aby jí tatínek dal ušít plášť a šaty?

…..................................................................................................

Kolikery šaty si nechala ušít?

…..................................................................................................

Jaké tři věci si s sebou Strakatinka vzala z domova?

…..................................................................................................

Jakou polévku uvařila Strakatinka králi?

…..................................................................................................

Kde Strakatinka na zámku pracovala?

….................................................................................................

Pod jakým názvem je tato pohádka známá z filmového zpracování?

…...............................................................................................

DOPLŇ  PÍSMENA A SLOVA:
Jenže král nepovolil. Nejdovedn_jší panny v královstv_ musel_ tkát ty 
troje šat_, jedny zlaté jako . . . . . . . . , jedny stř_brné jako . . . . . . . ., 
jedny zářivé jako . . . . . . . . . Jeho m_slivci musel_ poch_tat všecka 
zv_řata v celé říš_, každému stáhnout kousek k_že, a z toho potom 
kožešn_ci ušil_ pláš_ z tis_cerých kožeš_n.



PODTRHNI PODSTATNÁ JMÉNA. 
VYPIŠ PODSTATNÁ JMÉNA RODU MUŽSKÉHO A  URČI ČÍSLO, PÁD A 
VZOR:

…............................................................ …...................................................

…............................................................ …...................................................

….......................................................... …....................................................

U PRVNÍCH TŘECH VĚT URČI ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICI 
(podmět a přísudek):

U POSLEDNÍCH DVOU VĚT NAPIŠ VZOREC VĚTY (např. V1 a V2):

SEŘAĎ VĚTY (připiš k nim čísla pořadí):

Nakonec princ princeznu poznal podle prstenu.

Princezna s princem spolu tančili na třech plesech.

Princezna ze zámku svého otce utekla.

Uvařila princi polévku a na dno mísy dala prsten.

Když byl na zámku ples, převlékla se do svých šatů a tančila s princem.

Žil jednou jeden král a měl krásnou ženu. 

Vzali se a byli spolu šťastní.

Dostala se do jiného zámku a začala tam pracovat v kuchyni.

Královna zemřela.

Narodila se jim dcera. 

Když princezna dospěla, její otec král si ji chtěl vzít za ženu.

Princ se s ní chtěl seznámit, ale ona utekla do kuchyně.


