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stylistické schopnosti. 
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Přídavná jména – Červená karkulka – pracovní list  
 

1. V tiskárně zařádil šotek a vymazal z pohádky přídavná jména. Pro tebe bude jistě snadné je znovu doplnit. Těžší 
možná bude rozlišit jednotlivé druhy přídavných jmen – každý druh podtrhni jinou barvou. 

Pohádka o Červené karkulce  

     Žilo jednou jedno děvčátko a to dostalo od babičky k narozeninám dárek – _________ čepičku. Rádo ji nosilo, a proto jí 
říkali ______________ karkulka. Babička bydlela za lesem a Karkulka ji často navštěvovala. Jednoho ______________dne 
měla i babička narozeniny a maminka k ní Karkulku poslala s košíčkem ____________ dárků. Děvčátko muselo projít 
_____________ lesem, a proto jí maminka přikazovala: „Jdi rovnou k babičce, Karkulko, a nikde se nezdržuj a nescházej z 

cesty. Mohlo by se ti něco ____________ přihodit.“ 
     Karkulka to slíbila, ale na svůj slib brzy zapomněla. Jakmile uviděla ____________ květy, začala je pro babičku sbírat do 
kytičky. V _____________ lese žil také ____________ vlk. Karkulku zahlédl a začal ji zpoza stromů sledovat. Po chvíli jí 
nadběhl, vynořil se před ní a ptal se:“Kam jdeš, Karkulko?“ 
„K babičce,“ odpověděla Karkulka. „Nesu jí k narozeninám košíček ____________ dárků. Bydlí v 
______________chaloupce za tímhle _______________lesem.“ 
     Vlk to uslyšel a pelášil k ____________ chaloupce, aby tam byl dřív než Karkulka. Zaklepal na _____________dveře. 
„Kdo to klepe?“ ptala se babička. „To jsem já, Karkulka. Jdu ti popřát ______________ narozeniny a nesu dárky,“ odpověděl 

jí vlk _______________ hláskem. Babička si myslela, že je to opravdu Karkulka. Pustila vlka do chaloupky a ten ji spolkl. 
Potom si nasadil na čumák _______________brýle, vlezl do postele a přikryl se. 
     Karkulka zatím doběhla k _____________ chaloupce a celá natěšená, že jí udělá dárečky radost, zaklepala na dveře. Vešla 
dovnitř, podívala se na vlka ležícího v posteli a podivila se: 
„Babičko, ty máš ale ____________ uši.“ 
„To abych tě lépe slyšela,“ řekl vlk. 
„Ty máš ale ____________ oči, babičko,“ podivila se zase Karkulka a vlk odpověděl: „To abych tě lépe viděla.“ 
„Ty máš ale _____________ pusu, babičko,“ podivila se Karkulka a vlk zařval: 
„To abych tě mohl lépe sníst!“ Pak otevřel svoji _____________tlamu a Karkulku spolkl taky. A jak měl ___________ 

břicho, svalil se zpátky do postele a tvrdě usnul. 
     Brzy šel kolem hajný, který při svých pochůzkách lesem vždy babičku navštívil. Z chaloupky však uslyšel 
________________chrápání. Nakoukl dovnitř oknem a v ____________posteli vidí ležet vlka s _________________ 
břichem! To on asi snědl babičku! Vešel tedy dovnitř a tesákem vlkovi břicho rozřízl. Jak se podivil, když z něho s babičkou 
vyskočila i Karkulka. Obě byly ____________ a _____________. 
     Všichni začali nosit kamení a sypat je vlkovi do břicha. To pak zašili. Když se vlk probudil, uháněl pryč do svého lesa. 
Bylo mu ale těžko a měl žízeň. Nejblíže byla babiččina studna, když se však nad vodu nakláněl, ___________ břicho ho 
stáhlo dolů a již ho nikdo nikdy neviděl. 

 
2. Proč bychom pohádku neměli bez přídavných jmen nechat? Jakou funkci přídavná jména v textu plní? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

 

3. Karkulku s babičkou zachránil hajný. Kterým slovem bychom tento výraz, původem přídavné jméno, mohli 
nahradit? 
________________________ 
 

4. Co by se stalo, kdyby hajný nešel náhodou kolem? Vymysli nový konec pohádky, ale zachovej jeden z hlavních 
znaků tohoto žánru – dobrý konec. 

 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 



Přídavná jména – Červená karkulka – pracovní list, pro učitele (přečtěte žákům) 

 
Poslouchej, jak pohádku upravil brněnský spisovatel A. Mikulka. Postřehneš, kolikrát v ní použil přídavné 
jméno? (17) 

 
 

Alois Mikulka: O Červené karkulce 
 

Byl jednou jeden vlkodlak a ten šilhal tak náramně, až se mu podařilo došilhnout za devatery hory, a co tam 

nevidí: Karkulka nese višňovou dortu plnou svíček a borůvkový mošt. „Ha!“ zařval sedmihlasně vlkodlak: „To 

je něco pro mě!“ A hop, skok přes hory a rovnou před Karkulku: „Ha!! Karkulisko, naval sem proviant.“ A 
ukruťácky na ni zašilhal. Karkulka mu řekla hodným hláskem: „Nesu to babičce k svátku, tak nebuď hned 

sprosťák!“ Vlkodlak na ni vyplázl jazyk údivem a zaskuhral: „Č! Se mi zdá, že nevíš, kdo sem! A já sem velice 

nebezpečnej zloun a esli se rozkatím, tak si mě nepřej!“ Karkulka mu na to neřekla nic, protože judistky moc 

nemluví, popadla vlkodlaka za ocas, chvilku s ním mlátila o zem a potom, dřív než se vlkodlak stačil nadechnout 

vzduchu, mu upletla z uší roztomilý copánek a takto k němu zašvitořila: „Tak co, pišišvore?“ Vlkodlak 

zaskučel: „Milost, Karkulko moje milá, já sem jen tak špásoval!“ Karkulka se zasmála: „Vždyť já také jen 

špásuju. Jinak bych z tebe nadělala bramborových placiček!“ A nasadila vlkodlakovi obojek a vlekla skučícího 

blecháče přes černý les… Přijdou k babičce a co nevidí: babička seká na dvorku dřevo, heká, do polínka se ne a 

ne strefit. Karkulka zavolala: „Ahoj, bábi! Přivedla jsem ti pomocníčka. Ze všeho nejraději seká dřevo!“ „To 

nejni pravda!“ vykřikl plačtivě vlkodlak, ale už byl u dřeva a sekal polínka, jen to rachotilo, protože nechtěl 

dostat od Karkulky druhý záhlavec. Babička s Karkulkou si sedly za stolek a pustily se do dortu. Nejprve z něj 

vydloubaly višně a pak nádivku. Zapily to borůvkovým moštem a v tu chvilku bylo všechno dřevo na dvorku 
posekané na špejlky i se špalkem. Z vlkodlaka se kouřilo jako z prádelny a pisklavě dýchal. Karkulka mu tedy 

dala zbytek dortu a on ho slupl i se stodevadesáti dvěma svíčkami, protože právě tolik bylo babičce. Vlkodlak se 

olizoval až za ušima, co z nich měl upletený copánek, a Karkulka mu řekla: „Ty čuně! Budeš mít bolení!“ Ale 

babička řekla: „Když mu chutná, ať si sežere třebas mejdlo!“ a dala mu láhev se zbytkem borůvkového moštu. 

Vlkodlak ho do sebe nakloktal a pak schroupal celou láhev i se zátkou. Karkulka nad tím kroutila hlavou, ale 

babička se smála: „To je náramně legrační pitomec! Aspoň se po něm nemusí uklízet. Nechám si ho pro 

obveselení!“ A tak si ho nechala. 

 

 

1. Čím byla tato pohádka zvláštní? (obsah, slovní zásoba…) 

2. Jakým způsobem autor dosáhl humorného vyznění? (kromě prostředků uvedených výše např. nadsázka 
– viz např. podtržené pasáže) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: archiv autorky 
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