Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se natřásala a
poskakovala, jako by měla nožičky. A neměla jen nožičky,
měla i čumáček. Vždyť je to krtek! I s poklady, které našel.
„Ze všeho nejlepší by byly kalhotky s kapsami.
Krtek se chtěl zeptat motýlka, zda neví, kde by sehnal
takové kalhotky. Bohužel se mu v cestě objevil potok. Žbluňk!
„Kdopak mi tu dělá rámus?“ Zlobí se rak. „Pane raku, já
nerad. Nevíte, kde bych dostal kalhotky s kapsami?“ „Přines
mi plátno a já ti na kalhoty nastříhám.“
„Že mě to hned nenapadlo! Rákosník! Umí si šít hnízdo,
jistě by dovedl ušít kalhotky.“ „Ušiju, ušiju,“ slibuje rákosník,
„ale musíš mi nejdříve přinést nastříhané plátno.“
„Kde vezmu plátno?“ Pláče krtek na hromádce. Tu se
k němu nakloní kytička: „Neplač krtečku, poradím ti. Jmenuji
se len, a když uděláš všechno, co ti povím, budeš mít
kalhotky. „ Krtek kýval hlavou, že všechno pěkně udělá. A
udělal. Nejdříve len vytrhal a svázal do otýpky.
„Kvák, kvák,“ divila se žába, „copak neseš? „Jdu namočit
len,“ řekl krtek. „Kvák, pomohu ti, často jsem viděla namáčet
len.“ Když se len hodně namočil, nechal ho krtek hezky
proschnout.
„Už jsem len otrhal, namočil i usušil,“ říká si krtek, „teď
jen, aby mi pomohl čáp.“ Rozběhne se k rybníku a volá:
„Kmotře čápe, buď tak hodný a rozlámej mi stonky.“ „To víš,
že ti pomohu.“ „Děkuji ti, kmotříčku.“ „I není zač, klapy klap,
není zač.“

„A teď rychle k ježkovi,“ říká si krtek. „Ježku, ježku,
probuď se!“ Ježek pomalu otevře oči a hned je zase zavře.
„Ježku, hodný ježku,“ prosí krtek, „dovol mi, abych na tvých
bodlinách pročesal rozlámané stonky.“ „Tak sem pojď a dělej
rychle, nebo ti usnu.“ Krtek rychle vyčesal vlákna lnu a
poděkoval.
S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
„Pavoučkové, prosím vás, usoukejte mi nitku z mého lnu.“
„Pomůžeme ti,“ slíbili pavoučkové a dali se do soukání.
Panečku, těm šla práce od ruky. „Děkuji vám, pavoučkové.“
S nitěmi běžel krtek na paseku. „Borůvky, sladké modré
borůvky! Nesu si nitě na plátno. Pomozte mi a obarvěte mi
nitě.“ Borůvky zakývaly modrými hlavičkami. Podávaly si nit
a barvily ji.
Mravenečkové odnášeli obarvenou nit na paseku. Tam
sestavili tkalcovský stav. To je takový stroj, na kterém se tká
z nití plátno. A pilní mravenečkové tkají a tkají. Sláva, už je
hotovo. „Nevím ani, jak bych vám poděkoval, ukláněl se krtek
mravenečkům.“
Krtek běží k rakovi. „Pane raku, nesu vám plátno na
kalhotky.“ Rak změří plátno a už stříhá. S nastříhaným
plátnem rychle k rákosníčkovi. Ten vezme do zobáčku nit a
začne šít. „Děkuji ti za ušití.“ „Rádo se stalo, ve zdraví je
užij.“ „Ach ne, to jsou krásné kalhotky! A ty kapsy! Tam se
mi vejde všechno, co jsem našel. Ještě se podívám do zrcátka.
Tralala. Sluší mi ty kalhotky. Kalhotky s kapsami.

1. Vystříhej obrázky, texty a vytvořte knížku.
Krtek běží k rakovi. „Pane raku, nesu vám plátno na
kalhotky.“ Rak změří plátno a už stříhá. S nastříhaným
plátnem rychle k rákosníčkovi. Ten vezme do zobáčku
nit a začne šít. „Děkuji ti za ušití.“ „Rádo se stalo, ve
zdraví je užij.“ „Ach ne, to jsou krásné kalhotky! A ty
kapsy! Tam se mi vejde všechno, co jsem našel. Ještě se
podívám do zrcátka. Tralala. Sluší mi ty kalhotky.
Kalhotky s kapsami.
S nitěmi běžel krtek na paseku. „Borůvky, sladké
modré borůvky! Nesu si nitě na plátno. Pomozte mi a
obarvěte mi nitě.“ Borůvky zakývaly modrými
hlavičkami. Podávaly si nit a barvily ji.
Mravenečkové odnášeli obarvenou nit na paseku.
Tam sestavili tkalcovský stav. To je takový stroj, na
kterém se tká z nití plátno. A pilní mravenečkové tkají a
tkají. Sláva, už je hotovo. „Nevím ani, jak bych vám
poděkoval, ukláněl se krtek mravenečkům.“
„A teď rychle k ježkovi,“ říká si krtek. „Ježku, ježku,
probuď se!“ Ježek pomalu otevře oči a hned je zase
zavře. „Ježku, hodný ježku,“ prosí krtek, „dovol mi,
abych na tvých bodlinách pročesal rozlámané stonky.“
„Tak sem pojď a dělej rychle, nebo ti usnu.“ Krtek
rychle vyčesal vlákna lnu a poděkoval.

S pročesaným lnem běžel krtek k pavoučkům.
„Pavoučkové, prosím vás, usoukejte mi nitku z mého
lnu.“ „Pomůžeme ti,“ slíbili pavoučkové a dali se do
soukání. Panečku, těm šla práce od ruky. „Děkuji vám,
pavoučkové.“

„Kvák, kvák,“ divila se žába, „copak neseš? „Jdu
namočit len,“ řekl krtek. „Kvák, pomohu ti, často jsem
viděla namáčet len.“ Když se len hodně namočil, nechal
ho krtek hezky proschnout.
„Už jsem len otrhal, namočil i usušil,“ říká si krtek,
„teď jen, aby mi pomohl čáp.“ Rozběhne se k rybníku a
volá: „Kmotře čápe, buď tak hodný a rozlámej mi
stonky.“ „To víš, že ti pomohu.“ „Děkuji ti, kmotříčku.“
„I není zač, klapy klap, není zač.“
„Kde vezmu plátno?“ Pláče krtek na hromádce. Tu se
k němu nakloní kytička: „Neplač krtečku, poradím ti.
Jmenuji se len, a když uděláš všechno, co ti povím,
budeš mít kalhotky. „ Krtek kýval hlavou, že všechno
pěkně udělá. A udělal. Nejdříve len vytrhal a svázal do
otýpky.
Byla jednou jedna hromádka. A ta hromádka se
natřásala a poskakovala, jako by měla nožičky. A
neměla jen nožičky, měla i čumáček. Vždyť je to krtek!
I s poklady, které našel. „Ze všeho nejlepší by byly
kalhotky s kapsami.
„Že mě to hned nenapadlo! Rákosník! Umí si šít
hnízdo, jistě by dovedl ušít kalhotky.“ „Ušiju, ušiju,“
slibuje rákosník, „ale musíš mi nejdříve přinést
nastříhané plátno.“
Krtek se chtěl zeptat motýlka, zda neví, kde by
sehnal takové kalhotky. Bohužel se mu v cestě objevil
potok. Žbluňk! „Kdopak mi tu dělá rámus?“ Zlobí se
rak. „Pane raku, já nerad. Nevíte, kde bych dostal
kalhotky s kapsami?“ „Přines mi plátno a já ti na
kalhoty nastříhám.“

2. Dokážeš vypracovat následující otázky?

Po čem krteček tolik toužil?
__________________________________________________
Proč chtěl krtek kalhotky s kapsami?
__________________________________________________
Kdo mu pomohl s kalhotkami?
__________________________________________________
__________________________________________________
Kdo mu ušil kalhotky? Víš, co je to za živočicha?
__________________________________________________
3. Napiš jednu větu jednoduchou a jedno souvětí z textu:

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Nakresli ilustraci k textu.

Zdroj použité literatury a materiálu:
Petiška E. (1993): Byl jednou jeden krtek. Fortuna, a. s., Praha.
http://www.knihovnatr.cz/Detske/historie.htm
http://jspc4.blogspot.com/2010/06/jan-rajlich-sr.html
http://www.mubrno.cz/e_shop/products/category
http://aktualne.centrum.cz/kultura/umeni/clanek.phtml?id=691848
http://www.knihovnanovesedlo.cz/omalovanky.htm
http://www.zsjeseniova.cz/?a=21
http://disneyblog.webovastranka.cz/image/1889_Omalov%C3%A1nky_Krte%C4%8Dek
http://jahoda2020.blog.cz/0902/vecernicek-pro-vas-krtecek
http://www.bux.cz/knihy/26922-krtek-a-kalhotky-omalovanky-a5.html
http://www.omalovankykvytisknuti.info/tag/chobotnice
http://www.ptaci-pardubic.ic.cz/uvod/kniha/prehled-druhu/rakosnik-zpevny
http://www.abatar.cz/pohadky/kratky_len.htm
http://www.predskolaci.cz/?p=6788
http://ivetak.blog.cz/0808/jezci-sablony-omalovanky
http://www.kamaradske-hry.cz/stolni-hry/omalovanky-k-vytisknuti/omalovankytisk/omalovanky-k-vytisknuti-pavouka-001.html
http://www.rostaci.cz/taxonomy/term/255%20254%20257%20256%20252%20270%20258?p
age=33
http://twobitbard.weebly.com/2/post/2012/01/ants.html

