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Úloha 1: Pozorně si přečti příběh.

 Uprostřed lesa stál starý dub. Byl vysoký, starý a velmi moudrý. Všem obyvatelům lesa radil. 

Jeho rady  ostatním často pomohly či je vyléčily. Starý dub si za sto let, co stál v lese, mnohé pa-

matoval. Nikdy mu nic neušlo a o všem měl přehled.

 Jednou si ke starému dubu přišlo pro radu jedno chudé děvče z vesnice, za kterou stál du-

bový les. Jmenovalo se Zuzana. Zuzana žila se svými šesti bratry v polorozpadlé chalupě. Žili sami 

bez rodičů. Otec odešel do světa hledat robotu a matka zemřela, když se narodil poslední bratr. 

Zuzana se tak o ně musela starat sama. Dělala, co mohla. Chodila pracovat do zámku. Pomáhala 

tam v kuchyni a po nocích vyšívala pánům košile. Za svou práci nedostávala mnoho, ale bratry a 

sebe zatím uživit dokázala. Chlapci rostli jako z vody a potřebovali toho stále víc a víc. Své sestře 

nijak nepomohli, jen vždy čekali, co jim přinese, co nachystá, co uvaří…

 „Jo, jo, Zuzano, špatně sis chlapce vychovala,“ řekl jí jednou na zámku jeden dědeček.

 „Jsou už přeci velcí, musí se postarat sami o sebe, musí ti pomáhat. Vždyť ty už ani pořádně 

nespíš, jen pracuješ a pracuješ. Zničíš se,“ dodal stařeček.

 „Ne, dědečku, jsou to moji bratři a já se o ně musím postarat,“ přesvědčovala jej Zuzana.

 „Zuzano, Zuzano…“ byla poslední dědečkova slova, když odcházel ze zámku.

I Zuzana se chystala domů.

 „Zuzo, Zuzo, co jsi nám přinesla? Máme hlad!“  překřikovali se bratři. 

 „Bratři moji, musíte mi pomoct, já už dál nemohu,“ svěřila se jim se slzami v očích jejich 

sestra. 

 „Když už nemůžeš a nic jsi nám nepřinesla, jdi pryč, odejdi z naší chalupy,“ křičeli na ni 

bratři. Jednoduše ji vyhnali z domu. Dívka v slzách utíkala přímo do lesa ke starému dubu.

 

 „Poraď mi prosím, co mám dělat se svými bratry? Vyhnali mě z domu za to, že jsem se o ně 

nestarala,“ plakala Zuzana.

 Dub zakýval větvemi, zašuměl listím a pronesl: „Ty že ses o ně nestarala? Naopak! Ty ses o 

ně starala až moc. Zuzano, musíš své bratry nechat, aby se sami naučili hospodařit. Tady na konci 

lesa žije lesní víla, která tě ráda vezme k sobě, dokud se tví bratři nenaučí pracovat,“ pokračoval 

starý dub.
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2. Kdo z vesnice přišel požádat dub                                                                                                                                              
    o radu?

a) babička
b) hraběnka
c) dívka
d) víla

1. Jaký byl dub?

a) vysoký a velmi moudrý
b) velmi moudrý a velmi starý
c) vysoký, starý a velmi moudrý
d) starý a velmi moudrý

Úloha 2: Odpověz na otázky 
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 Zuzana nechtěla své bratry nechat samotné, ale nic jiného jí nezbylo. Poslechla radu starého 

dubu a vydala se k lesní víle. 

 Bratři se doma jen povalovali a nedělali vůbec nic. Nejhorší, co je mohlo postihnout, byl 

hlad. Dny plynuly a oni jen čekali, co se bude dít. Sem tam ještě našli suchou kůrku chleba, jinak 

ale nic nejedli. Když se hlad ohlásil silněji, ozval se nejstarší z nich, Honza: „Bratři moji, to jsme 

tomu dali! Nic nemáme, chalupa nám padá na hlavu a naši jedinou sestru jsme vyhnali z domu!“ 

 

 „Věru, Honza má pravdu, musíme svůj život změnit. Jsme zdraví, silní chlapi, není dobře, 

když takto zahálíme,“ řekl nejmladší Michal.

Jaro vystřídalo léto, po létě přišel podzim a zima už téměř klepala na dveře, když se víla obrátila 

na Zuzanu a řekla: „Zuzko, je čas podívat se na tvé bratry. Myslím, že se změnili a potrestala jsi je 

už dostatečně. Běž, moje milá, domů.“ Dívka se rozloučila, poděkovala za vše a vydala se směrem 

ke své rodné vesnici. Vlastním očím nevěřila, když se přiblížila k chalupě, ze které ji bratři vyhnali. 

Byla celá vybílená, střecha opravená a na dvorku byl pořádek. Přistoupila ke dveřím a zaklepala.

 „Dále,“ ozvalo se za dveřmi. Zuzana vstoupila do kuchyně, sňala z hlavy šátek a spatřila své 

bratry. Za stolem jich sedělo všech šest. Právě večeřeli. Honza vstal od stolu a poklekl před sest-

rou:“ Zuzko, Zuzanko naše, odpusť nám všem, jak jsme se k tobě zachovali, byli jsme nevděční, 

neposlušní a líní. Ale změnili jsme se. Vrať se domů. Odteď se budeme starat my o tebe. Vrátíme 

ti vše, co jsi pro nás udělala.“

 Zuzana se rozplakala. I bratři plakali štěstím, že jsou opět všichni pohromadě. A starý dub v 

dálce zašuměl listím a pokýval větvemi na znamení souhlasu. Byl to nejmoudřejší strom na světě.
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4. Jak se zachovali bratři k Zuzaně?

a) pochválili ji
b) poděkovali jí
c) pomohli jí
d) vyhnali ji z domu

3. Co udělala Zuzana špatně?

a) špatně se vydala na cestu
b) špatně si bratry vychovala
c) špatně navařila
d) špatně se o bratry starala

6. Kteří z bratrů navrhli, aby se                                                                                                                                               
    změnili?

a) Honza a Jirka
b) Jirka a Michal
c) Honza a Michal
d) Michal

5. Kam poslal moudrý dub Zuzanu?

a) do kostela
b) k lesní víle
c) k moudré stařence
d) do lesa

8. Kdy se Zuzana vrátila do rodné                                                                                                                                            
    vesnice?

a) na podzim
b) na jaře
c) když pršelo
d) v zimě

7. Co se stalo s chalupou?

a) byla vybílená a střecha opravená
b) měla opravenou střechu
c) byla vymalovaná
d) měla umytá okna a opravenou střechu

9. Jak bratři přivítali svou sestru?

a) políbili ji
b) odprosili ji
c) objali ji
d) upekli jí dort

Úloha 3: Nakresli, co se ti v příběhu líbilo nejvíc. 


