
O ZLATÉ RYBCE 

CO POTŘEBUJETE: 
Text k pohádce, loutky, rybičky na magnet. 

 

POSTUP: 
Přečtěte si pohádku O zlaté rybce: 

O zlaté rybce 

Na jednom ostrově uprostřed moře žil jeden chudý rybář se svou ženou. Bydleli v chaloupce, 

která byla moc stará a rozbitá. Každý den ráno rybář vyplouval na moře ve své malé loďce, 

aby nachytal ryby k obědu. Byl krásný slunečný den a na nebi nebyl ani jeden mráček. Rybář 

hodil sítě do moře a čekal, na konci dne vytáhl síť a uviděl malou zlatou rybku. „Když mě pustíš 

do moře, splním ti tři přání,“ řekla mu rybka. Rybář rybu pustil a šel domů. 

 
Hodný rybář vyprávěl ženě o zlaté rybě. Pyšná manželka řekla, aby se vrátil a přál si od zlaté 

ryby krásné šaty. Rybář se vracel k moři a volal na zlatou rybku. „Co potřebuješ, rybáři?“ 

zeptala se ho, když připlula. Rybář jí odpověděl: „Přeji si krásné nové šaty pro svou ženu.“ 

Rybka rybáře poslala domů a slíbila, že tam najde svou ženu v nových šatech. Rybář poděkoval 

a šel domů, kde už žena tančila v nových šatech. „Vrať se za tou rybou a přej si šperky!“ 

rozkázala manželka. Rybář se vrátil za rybou a prosil ji o mnoho šperků pro svou ženu. Když se 

vrátil domů, jeho žena měla zlatých ozdob. Rybářova žena si ale přála ještě víc. „K tak krásným 

šatům a šperkům se rozbitá stará chatrč nehodí. Poruč zlaté rybě, aby nám postavila palác!“ 

rozhodla žena. 

 



 

„Toto je tvé poslední přání, rybáři,“ řekla rybáři zlatá rybka, když vyslovil svou prosbu. Rybář 

přikývl a vydal se na cestu domů. Již z dálky viděl palác, který byl teď jeho domovem. Žena však 

vůbec nebyla spokojená a poslala rybáře za rybkou s dalším přáním – chtěla být královna. 

Marně se rybář snažil ženu přesvědčit, že všechna přání už vyčerpal. Žena si trvala na svém 

a vyhnala rybáře k moři. Rybář šel za rybkou. Zlatá rybka připlula a vyslechla další přání. 

Tentokrát ale neřekla nic, jen se otočila a odplula. Najednou se strhla strašná bouřka. Když 

skončila, vrátil se rybář domů. Našel tam svou starou chalupu a manželku, která plakala. Už 

neměla ani krásné šaty ani zlaté šperky. „Chtěla jsi vše a teď nemáš nic!“ řekl jí rybář, který byl 

moc rád, že má svou starou chaloupku. Opět chodíval na ryby, ale už nikdy zlatou rybku 

nespatřil. 

 
 

Nové znaky: zlatá, rybka, rybář, manželka, síť, šperky (náhrdelník, náramek, prstýnek, 

náušnice), šaty, hrad (palác), přání, loď, prut, zlato, chudý, pyšný, hodný. 

 

O pohádce si povídejte. Zkuste ji převyprávět a zahrajte si divadlo. Můžete se proměnit v herce 

vy anebo použít loutky. Odpovězte na následující otázky: 

- Kdo ulovil Zlatou rybku? 

- Kolik přání rybářovi rybka slíbila za to, že ji pustí zpátky do moře? 

- Přál si něco rybář nebo jeho žena? 

- Vyjmenujte všechna přání, která musela rybka splnit? Povídej si o pohádce s rodiči. 

- Jaká tři přání byste měli vy? Proč? Svá přání nakreslete a zeptejte se také babičky 

nebo dědečka či kamarádů. 

 

CO PROCVIČUJETE: 
Během čtení pohádky trénujete trpělivost a pozornost. Učíte se nová slova a znaky a díky tomu 

rozvíjíte nejen komunikační dovednosti, ale také paměť. Díky divadlu a otázkám procvičujete 

porozumění a pomáháte dítěti lépe pohádku pochopit a zapamatovat si ji. Rovněž cvičíte 

schopnost spolupráce. 

 

NA CO SE ZAMĚŘIT: 
Všimněte si, jak se dítě chová během četby. Porozumění a zapamatování si ověřte pomocí 

jednoduchých otázek, díky kterým pohádku zrekapitulujete. Podporujte zapojení dítěte 

a motivujte ho, aby za svou roli mluvilo samo. Může si vyzkoušet také roli vypravěče. 


