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Úloha 1: Pozorně si přečti příběh

 Už je to dávno, co se tento příběh stal. V různých pohádkách se najednou sešly 

postavy, jež by se nikdy jinak nesetkaly. Bylo vážně divné a vtipné, když dvanáct mě-

síčků jedlo společně s hloupým Honzou ovocné knedlíky ve světnici děda Vševěda. Kar-

kulka zase šla společně s Maruškou do lesa na jahody a vlk na ně čekal v cukrárně, aby 

si společně pochutnali na jahodách se šlehačkou. Jeníček, Mařenka, drak a ježibaba 

vykrajovali vánoční perníčky. Zlatovláska a Popelka si hrály s kocourem Modroočkem. A 

tři kůzlátka, Křemílek a Vochomůrka se vydali osvobodit Šípkovou Růženku. Zkrátka byl 

v pohádkách pěkný chaos.

 Pan spisovatel seděl nad počítačem a nevěřil vlastním očím, co se s jeho pohád-

kami stalo. Na obrazovce počítače viděl, jak postavičky z jedné pohádky přebíhají do 

druhé. „Co se to děje?“ divil se. „Co budu dělat? Jak budou děti moje pohádky číst?“ 

zoufal si.

 Najednou z počítače vyskočil malý skřítek Benjamín. „Haló, tady jsem!“ zakřičel.

„Pane spisovateli, nebojte se, pomohu vám. Nechtěně jste při psaní zmáčkl klávesu 

DELETE a některé pohádkové postavy jste vymazal. A když 

jste je chtěl pak vrátit zpět, vložil jste je do jiné pohád-

ky,“ vysvětloval Benjamín.

 Pan spisovatel kroutil hlavou, co to natropil. 

Ale Benjamin mu poradil, co je potřeba udělat. Jak jed-

noduše nesprávné postavičky z pohádek vymazat a naopak 

jak napsat ty správné.

 „To je jednoduché! Proč jsem na tom nepřišel sám?“ 

divil se pan spisovatel a hned se pustil do oprav.

 „Děkuji ti, Benjamíne, ty malý počítačový šotku,“ 

poděkoval pan spisovatel. Ale už nebylo komu. Jak Benja-

mín přišel, tak i nečekaně odešel.
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1. Vyber pohádky, odkud postavy pocházely. Správné odpovědi zakroužkuj.

O hloupém Honzovi     Princ Bajaja 
Červená karkulka      O třech kůzlátkách
Sedmero krkavců      Křemílek a Vochomůrka
Tři zlaté vlasy děda Vševěda    Hrnečku, vař! 
Chytrá horákyně      O perníkové chaloupce

8. Co musel pan spisovatel udělat, aby vše napravil?

a) Musel pohádkové postavičky nakreslit.
b) Musel pohádkové postavičky do pohádky znovu napsat.
c) Musel pohádkové postavičky přejmenovat.
d) Musel pohádkové postavičky začarovat.

Úloha 2: Odpověz na otázky 

3. Kdo se vydal vysvobodit Šípkovou  
    Růženku?

a) Křemílek a Vochomůrka
b) tři kůzlátka
c) Křemílek, Vochomůrka a tři kůzlátka
d) princ

2. Kdo čekal v cukrárně na Marušku 
    a Karkulku?

a) vodník
b) vlk
c) babička
d) princ Bajaja

7. Jak pan spisovatel nazval skřítka?

a) malý Benjamíne
b) Benjamíne, ty malý počítačový šotku
c) skřítku Benjamíne
d) malý monitorový skřítku

6. Kterou klávesu pan spisovatel 
    omylem stiskl?

a) Ctrl
b) Alt
c) Enter
d) Delete

5. Odkud vylezl šotek Benjamín?

a) z okna
b) ze dveří
c) z počítače
d) z balkonu

4. Vysvětli, co znamená chaos.

a) legrace
b) zmatek
c) stěhování
d) hluk
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