
O POPELCE 
 

V malém městečku žila jedna rodina. Hodný muž, jeho žena a tři dcery. Dvě z nich byly 

líné a zlé. Třetí, nejmladší, byla hodná a pracovitá. Sestry a matka jí neustále rozkazovali, co 

má dělat. A protože byla od práce neustále zašpiněná od popela, začali jí říkat Popelka. 

 Jednoho dne se ve městě strhl velký rozruch. Roznesla se zpráva, že se princ bude 

ženit. Dívku si chce vybrat na třech velkých plesech, které se budou pořádat na zámku. Matka 

hned začala zlé sestry připravovat na ples. Popelka ani nestíhala plnit jejich rozkazy. Když 

viděla, jak se její sestry krásně oblékají, řekla „Taky bych se ráda podívala na ten ples.“ Sestry 

a matka se jí ale smály. „Vždyť si tak špinavá, někdo by se o tebe ještě zašpinil.“ A matka 

nasypala na zem hrách a čočku. „Tady máš Popelko práci, abys měla co dělat, když tu 

nebudeme. Do rána to přebereš!“ Nazdobené sestry a matka odjely na ples. Popelka si smutně 

sedla a začala přebírat hrách a čočku.  

                                             

Najednou uslyšela, jak někdo zaťukal na okno. Když ho otevřela, seděl tam holoubek. 

„Popelko, běž na ples, já a moji kamarádi za tebe ten hrách a čočku přebereme. „Ale já nemám 

šaty,“ byla smutná Popelka. Holoubek pustil ze zobáčku na zem oříšek. Vezmi jeden oříšek a 

rozlouskni ho. Popelka rozlouskla oříšek a byly v něm krásné modré šaty a střevíčky. 

                                             

 Popelka si je oblékala a pospíchala na ples. Celý večer tančila s princem, ale před 

půlnocí se musela rychle vrátit domů a převléknout do svých starých šatů. Když se vrátili sestry 

a matka, vyprávěly Popelce jak je na zámku krásně, ale že princ celý večer tančil s nějakou 

krásnou princeznou v modrých šatech. 



                                         

 Druhý den se konal další ples a všechno se opakovalo. Matka a starší sestry odešly 

v krásných šatech na ples. Popelka měla znovu za úkol přebírat hrách a čočku. Na okénko 

znovu zaklepali holoubci, kteří přebrali hrách a čočku za ni. Popelka rozlouskla druhý oříšek a 

v něm byly další krásné modré šaty. Princ znovu tancoval celou noc jen s Popelkou, ale když 

chtěla Popelka před půlnocí odejít, princ jí nechtěl pustit. Popelka mu přesto utekla, ale po 

cestě na schodech ztratila střevíček.  

                                                 

Druhý den ráno princ vyjel hledat Popelku, vzal si její střevíček, který byl velmi malý a 

chodil od domu k domu hledat, komu tento střevíček padne na nohu. Všem dívkám, které si 

střevíček vyzkoušely byl malý. Princ přišel i do domu, kde bydlela Popelka, střevíček si 

vyzkoušela matka i dvě sestry ale žádné z nich se do něj noha nevešla. Princ byl smutný, že tu 

krásnou princeznu nenašel. Ale otec si vzpomněl na Popelku, ještě tu je moje nejmladší dcera 

Popelka. Popelka si vyzkoušela střevíček a padl jí na nohu akorát. 

 „Ty jsi moje krásná princezna!“ Radoval se princ. Pojď se mnou na zámek a staň se 

mojí ženou. A Popelka šla a měli spolu krásnou svatbu a šťastně žili na zámku.  

                        

 

 

 



 

ZNAKY Z POHÁDKY (v aplikaci Znakujte s Tamtamem):
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