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Vzdělávací 

oblast: 
Jazyk a jazyková komunikace. Rozvoj čtenářské 

gramotnosti. 

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura, Náš svět 

Téma: 
Souhrnné procvičování učiva.  

F. Hrubín - pohádka O Smolíčkovi. Popis. 

Ročník 2. 

Anotace: 

Pracovní list pro žáky 2. třídy ZŠ. Slouží k procvičování 

probraného učiva – vyhledávání chyb. 

Práce s pohádkou Františka Hrubína O Smolíčkovi. 

Popis pohádkové bytosti – Dědečka Mecháče a jeho 

světničky. 

Autor: Mgr. Marie Janečková, ZŠ a MŠ Neslovice, 2011 

Průřezová 

témata: 
Osobnostní a sociální výchova. 

Klíčová slova: 

 

Pracovní list, práce s chybou, pohádka, poslušnost – 

neposlušnost, popis. 

. 



 
 

Úkoly jelena Paroháčka: 
 

Víte, proč se měsíc říjen jmenuje právě říjen? - Je to proto, že v něm vrcholí zvláštní lesní 

slavnost - jelení říje. Po lesích se ozývá jelení „troubení“. Je to spíše chraptivé řvaní, které se 

rozléhá i s ozvěnou do veliké dálky. Tyto zvuky vydávám já se svými kamarády. Jsme mohutná 

zvířata s rozložitým parožím na hlavě, které připomíná královskou korunu. Snad proto jsme 

označováni za krále lesů. Králové z pohádek nosili korunu vyrobenou ze zlata nebo alespoň 

hodně pozlacenou. Také jelen má v pohádce parohy ze zlata. Víte, ve které pohádce? 

Určitě jste věděli, že Je to v pohádce „O Smolíčkovi“, kterou znáte možná i z knížky Františka 

Hrubína „Špalíček veršů a pohádek“. A už je tu můj 1. úkol. 

 

1. Najděte v textu chyby. V kolikátém slově je ve větách najdete, tolikátá písmenka ve 

slovech napsaných velkým tiskacím písmem zakroužkujte. Tato zakroužkovaná písmenka 

skrývají tajenku. Poznáte, kdo se tu ukrývá? 

 

V pohátce Františka Hrubína neposlouchal Jelen.      ŠKRABOŠKA 

Shodil parohi moc brzo. ZLATO 

Smolíček mu šel vyprosit nové od dědečka mecháče. PRAVDIVOST 

Vůbec nevjeděl, kudy se k němu jde. KULIČKA 

Bořyl se do závějí, byla mu zima, ale šel stále lesem dál. ŠIKULKA 

Chtěly ho chytyt jeskyňky. KŘEČEK 

Smolíček volal na pomoc dedečka Mecháče. KRÁSKA 

Jeskyňky přet dědečkem utekly. KAČER 

Jelen dotsal od dědečka Mecháče zlaté parohy. SLŮŇÁTKO 

Jelen i smolíček slíbili, že budoů vždycky poslouchat. PLAMEŇÁK 
Napište opravu: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Tajenka:   Skrývá se tu  

 

 
2. V úryvku z pohádky O Smolíčkovi vyhledejte popis světničky, ve které bydlel dědeček  

      Mecháč. Přepište tento popis do sešitu. Šikulkové přidají i popis samotného dědečka. 

      Můžete přikreslit i obrázek. 

 

            



 
3. V tomto úkolu se pokuste zodpovědět otázky: K čemu slouží jelenovi parohy? 

Kdy je jeleni shazují? Mají parohy také laň a koloušek? Jak poznáte kolouška? 

      Co jsou to výsady? Kde byste jeleny ve volné přírodě hledali? Čím se živí? 

      Odpovědi si zapište do své knihy. 
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