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Hledej pravdivé věty z pohádky Lovec a zmije 

(Text podle udmurtské národní pohádky z časopisu Sluníčko) 

Ověřeno dne 19. 3. 2012 

Eva Ždímalová 

Čtenářské a informační dovednosti 

2. ročník – individ. práce s lepšími čtenáři 

3. nebo 4. ročník 

30 – 40 minut 

 

     Na počátku práce můžeme postupovat různě. Buď pohádku žákům přečte 

sám učitel nebo ji žáci přečtou společně. Lepší čtenáři si ji přečtou sami.  

     Potom mají za úkol samostatně označit věty, které jsou pravdivé. Nepravdivé 

neoznačují. Z označených vět budou mít nakonec souvislý text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hledej pravdivé věty z pohádky  

(Text podle udmurtské národní pohádky z časopisu Sluníčko) 

 

Lovec a zmije 

 

     Kráčel jednou na začátku zimy lovec podél řeky. Najednou zaslechl, jak poblíž 

někdo vzdychá. Rozhlédl se a uviděl, že k ledu přimrzla dlouhá zmije, která 

prosebně sténá. „Zachraň mě, dobrý člověče, prosím, zachraň mě!“ 

     Lovec se ani chvilku nerozmýšlel, rychle rozbil led a zmiji pomohl. Ta na něho 

slabě prosebně zasyčela: „Ještě mě zahřej, nebo tady stejně zmrznu…“ 

     Ani teď lovec nezaváhal, rozepnul kožich a zahřál zmiji na vlastním těle. Ta 

po chvilce, když se vzpamatovala, zasyčela: „ Tys mě zachránil, já tě uštknu! Za 

dobro se platí zlem!“ 

     „Počkej, ještě chvíli počkej!“ vykřikl polekaný lovec. „Já vždycky platím za 

dobro dobrem. Ať nás rozsoudí první, koho potkáme.“ 

     Zmije souhlasila. Potkali krávu. Ta řekla, že ji hospodyně krmí senem a ona jí 

za to dává mléko. Potom potkali koně. Ten řekl, že mu hospodář dává oves a on 

za to tahá povoz. 

     Zmiji se to nelíbilo a stála si na svém. Prý se musí zeptat nějakého divokého 

zvířete, protože domácí zvířata dávají za pravdu člověku. Vydali se tedy do lesa. 

Našli divokou kočku. 

     „Ty nás rozsoudíš! Ten člověk mi zachránil život a já ho za to chci zahubit. 

Řekni, čím se platí za dobro?“ptala se zmije. 

     Kočka mňoukla: „Jsem už stará, špatně slyším. Pojď blíž a řekni mi to ještě 

jednou.“ 

     Zmije se připlazila až ke kočce. Ta po ní skočila, zaťala do ní drápy a zakousla 

ji. Když lovec odcházel, vyskočila mu kočka na rameno. A od té doby žijí lidé a 

kočky jako přátelé. 



Hledej pravdivé věty z pohádky Lovec a zmije a označ je. 

 

• Lovec  kráčel podél řeky. 

Uviděl v trní zmiji. 

Našel skoro zmrzlou kočku. 

Našel zmiji přimrzlou k ledu. 

Ohřál ji u ohně. 

Prosila, aby si ji schoval v kapse. 

Zahřál ji na svém těle. 

Kočka ho poškrábala. 

Chtěla ho uštknout. 

Řekla, že za dobro se platí zlem. 

Řekla, že za dobro se platí dobrem. 

Radili se se zvířaty. 

Kráva dělala, že neslyší. 

Divoká kočka dělala, že neslyší. 

Kůň ji zašlápl. 

Zmije se připlazila až ke kočce. 

Zmije svého zachránce uštkla. 

Kočka zmiji zakousla. 

Od té doby žijí lidé a kočky jako přátelé. 

 

Nakresli k pohádce obrázek: 

 

 

 


