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Seznamte se s pohádkovými hrdiny. 
 

Úvodní pohádka s názvem Skřítek Penízek dětem nastíní, co to je 

směnný obchod a jak to fungovalo ještě před tím, než začaly existovat 

peníze. Hlavním hrdinou zde je skřítek Penízek, který .... víc nebudu 

prozrazovat. 

Vymalujte skřítka Penízka s krásně barevnou duhou a hrnci plnými 

mincí. 

Můžete mu nakreslit také kamaráda nebo kamarádku, aby měl 

pomocníky. 

 

Následují 3 pohádky o Andulce, která dostala bankovku Stovku. 

Ovšem ta bankovka není tak úplně obyčejná. Andulka prožívá 

dobrodružství, která si můžete prožít i vy. 

Vymalujte Andulku a její maminku, jak si čtou (na úvodním listu) a jak si 

povídají. Co si asi povídají? Zahrajte si s maminkou na Andulku a 

maminku a povídejte si na téma: 

- co bylo dnes k obědu 

- proč obvykle k obědu nejíme jen zmrzlinu nebo bonbóny 

- co všechno je potřeba na takový oběd – koupit, vypěstovat 

suroviny, dále také hrnce, vařič, talíře, příbory, ... 

- kolik takový oběd stojí peněz 

- proč je dobré oběd sníst a ne vyhodit  

 

 

Nyní se vrhněte na první část omalovánek a úkolů! 
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V pohádce Jezerní víla je hlavním hrdinou Toník. 

Vymalujte Toníka, jak jede na koni. 

Kam asi jede? Umíš jezdit na koni, na koloběžce, na kole, na bruslích, 

na lyžích, umíš plavat? Jaké další sporty sis vyzkoušel a máš rád? 

Je dobré sportovat? Proč? 

Toník však na koni nejede jen tak, má důležitý úkol, spěchá..... víc však 

neprozradím, to si přečtěte v pohádce Jezerní víla. 

 

Tři sestry: Vladěna, Roběna a Slavěna jsou dívky na vdávání. 

Jsou krásné? 

Jaké mají podle tebe charakterové vlastnosti? 

(dobré nebo špatné?) 

Můžete využít jako nápovědu přehled různých vlastností 

čestnost, statečnost, zásadovost, upřímnost, pravdomluvnost, 

(ne)mravnost, prolhanost, podlost, pomlouvačnost, píle, smysl pro 

zodpovědnost, pracovitost, houževnatost, nedochvilnost, lenost, 

lajdáctví, ohleduplnost, společenskost, srdečnost, obětavost, taktnost, 

nepřátelskost, uzavřenost, panovačnost, přejícnost, hrubost, lhostejnost, 

pohrdání, surovost, sebedůvěra, sebeúcta, sebepohrdání, sebekritičnost, 

hrdost, domýšlivost, nadutost, marnivost 
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Pohádka „Diamantová jeskyně“ má dva hlavní hrdiny – Míšu a Ríšu. 

Jsou to kluci uličníci a vymýšlejí různé lotroviny. 

Za co maminka kluky pochválí a za co ne? 

- pomoc staré paní s taškou 

- ukradení tašky staré paní 

- rozbití okna 

- utírání nádobí 

- pomalování školní zdi sprejem 

- připravení snídaně pro rodiče 

- jednička z matematiky 

- nakrmení králíků u babičky 

- roztržení polštářů při polštářové bitvě 

 

Obr a žabák je o Aničce a Oliverovi. Představte si, že Anička a Oliver 

nejsou lidé, ale žáby. Věřili byste, že ten žabí svět je podobný tomu 

našemu?  

Co je v lidském světě odlišné od světa zvířecího? 

Jaké zvíře bys chtěl být, když by ses do nějakého měl proměnit a žít tak? 

 

Davídek a Kateřinka jsou dvojčata. Co to znamená, když má někdo 

dvojče? Jsou si podobní? Mohou být dvojčata natolik stejná, že je 

nerozeznáš? 

Vzpomínejte na různé vztahy v rodině – sestra, maminka, babička, 

švagr, strýc, ... a nakreslete si strom, kde všechny členy rodiny 

nakreslíte. 

Je rodina důležitá? Proč? 

Jsou kamarádi rodina? Jaký je rozdíl mezi někým, kdo je z rodiny a kdo 

je „jen“ kamarád? 
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Poslední pohádka má název „Rytíř Lesan.“ 

Je jméno Lesan obvyklé? Podívejte se do kalendáře a přečtěte si jména, 

jaká existují u nás. Povídejte si o jménech, která se vám líbí a která jsou 

nezvyklá. 

 

Ještě než si vymaluješ spícího Lesana, povídejte si o tom, co se mu asi 

zdá.  

Měl jsi ty nějaký zajímavý sen v poslední době? 

Proč vlastně spíme? 

 

Závěrem vám chci poděkovat, že jste si udělali čas na omalovánky a 

seznámili se s hrdiny pohádkových příběhů z knihy Pohádky skřítka 

Penízka. 

V pohádkách najdete řadu poučení pro život, děti si ujasní jednoduché 

finanční pojmy typu účet, bankovka, bankomat. 

Zároveň si vymalují obrázky, které jsou v e-knize barevně. V pracovním 

sešitě najdete tipy na hry, cvičení, otázky k textům. 

Děkuji. 

 

Více k Pohádkám skřítka Penízka najdete na 

www.pohadkyskritkapenizka.cz. 

 

 

www.pohadkyskritkapenizka.cz

