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Anotace.
Malá jedlička, obklopená v lese samými vysokými stromy, neustále touží být už také velkým stromem. 
Závidí každému stromu, který dřevorubci pokácí a odvezou někam pryč k dalšímu využití. Až nakonec 
také dostatečně povyroste a stane se vánočním stromkem v jedné domácnosti, poznává, jak může být její 
radost z užitečnosti prchavá a jak lidé rychle zapomenou na „věci“, které jim dobře posloužily. Text lze 
využít k uvědomění, jak lehce vznikají odpady a jak je důležité, abychom pečovali o naše životní 
prostředí.

PŘED ČTENÍM:

Paní učitelka rozdá do dvojic kopie těchto tří obrázků.

„Pozorně si prohlédněte všechny tři obrázky. Dokázali byste podle nich vymyslet krátký pohádkový 
příběh? Sdělujte si své nápady ve dvojicích a pokuste se společnými silami stručnou osnovu takového 
příběhu vymyslet. Zapište si ji na papír ve třech bodech nebo větách.

Žáci by měli dostat na splnění úkolu 5-7min., poté by nemělo chybět společné sdílení. Alespoň tři dvojice 
dobrovolně představí třídě svou osnovu příběhu. Nebo můžeme vyzvat dvojice, aby vytvořili čtveřice a ve 
čtveřici si příběhy navzájem představili. Tímto způsobem jsme práci zefektivnili, protože všichni žáci 
pracují, navíc provedení úkolu získalo smysl – nebyl vyhotoven zbytečně, protože každá dvojice ho 
mohla prezentovat.

        

„Nyní si jeden takový příběh, který s danými obrázky úzce souvisí, přečteme. Nebudeme číst zcela 
obvyklým způsobem. V textu se nachází místa přerušená pauzou, na kterých se zastavíme a s pomocí 
otázek budeme nad textem hlouběji přemýšlet.“



SAMOTNÉ ČTENÍ:

O malé jedličce:

Hluboko v lese rostla malá jedlička. Kolem ní stály vysoké stromy a ona se cítila malá a křehká. 

„Kdy už budu také tak velká?“ zeptala se zvířátek. „Však se dočkáš,“ odpověděl jí zajíc a hopkal pryč. 

„Nespěchej s tím tolik,“ radily jí myšky. „Všechno má svůj čas,“ zatroubil mocným hlasem jelen.

Uběhly  dva  roky a  jedlička  poporostla.  Jednoho  dne  se  v lese  objevili  dřevorubci  s pilami  a 

sekerami a začali porážet okolní stromy. Mohutné jedle padaly k zemi jako třísky. Dřevorubci jim osekali 

větve a kmeny odvezli pryč. Zbyla po nich jen řada pařezů a trpká vůně pryskyřice. „Kam je odvezli?“ 

zeptala se jedlička moudré staré sovy. „Do loděnice v přístavu,“ odpověděla sova. „Budou z nich stožáry 

na  velkých plachetnicích.“ „To by se mi  líbilo,  plavit  se na lodi po  mořích a oceánech,“ zasnila  se 

jedlička.

A opět přišla zima a napadl sníh. Blížily se Vánoce. V lese se objevili muži se sekerami a sáněmi. 

Jedlička zvědavě pozorovala, jak se brodí hlubokým sněhem. Muži se rozhlíželi, jako kdyby něco hledali. 

„Podívejte, to je krásná jedle!“ zvolal jeden z nich a ukázal na stromek nedaleko jedličky. „Máš pravdu, 

není ani velký, ani malý. Je prostě tak akorát,“ souhlasili ostatní. Vzali sekery a mladou jedli porazili. Pak 

ji naložili na sáňky a odjeli. „Co s ní teď bude?“ ptala se jedlička moudré sovy. „Postaví ji do osvětlené 

místnosti, slavnostně ji ozdobí a budou se z ní radovat,“ odpověděla sova. „To by se mi také líbilo, proč 

jsem ještě tak malá?“ posteskla si jedlička.

…PAUZA…

 Co si myslíte, že se v příběhu stane dále?
  Zkuste pro své tvrzení najít v textu důkaz. 

Přešel opět jeden rok a jedlička poporostla o další kousek. Před Štědrým dnem přijel do lesa muž 

se sáněmi, psem a rýčem. Chodil sem a tam a hledal nejkrásnější stromek ze všech. „Já, já, vyberte si 

mě!“ zavzdychala jedlička.  Náhle k ní přiběhl pes a zaštěkal.  „A vida, Zorko, ty jsi našla tu nejhezčí 

jedličku v celém lese,“ usmál se muž. Pak opatrně vyrýpl jedličku i s kořeny ze země a naložil ji na sáňky. 

„Nakonec přece jen nadešel můj čas,“ jásala jedlička.

Na cestě lesem doprovázeli  jedličku její  zvířecí kamarádi.  Když  dojeli na konec,  vykoukl na 

obloze  stříbrný  měsíc.  „Podívej,  měsíčku,“  zavolala  na  něj  jedlička,  „vybrali  si  mě,  protože  jsem 

nejkrásnější!“ „Hodně štěstí, maličká,“ usmál se na ni měsíc.



Jedličku postavili ve velkém květináči do nádherné místnosti a ozdobili ji krásnými skleněnými 

koulemi,  svíčkami,  řetězy a  cukrovím.  „Kdyby  mě  tak  mohli  vidět  moji  kamarádi  z lesa,“  přála  si 

jedlička.

Nadešel Štědrý večer. Okolo jedličky bylo živo. Děti rozbalovaly dárky, jásaly radostí, tancovaly a 

zpívaly. Dospělí se radovali s nimi. „Tohle je nejšťastnější den mého života,“ říkala si jedlička. „Všichni 

mě mají rádi a už to tak bude napořád.“ Úplně přitom zapomněla, že by se jí mělo stýskat po rodném lese.

…PAUZA…
 Myslíte si, že jedličce vydrží i nadále její radost? Jaký bude asi její další osud?
 Najděte v textu místo, které vám vaši předpověď „napovědělo“.

Když se pak již připozdilo, posadila se do křesla u jedličky babička a děti přinesly knížky, které 

našly pod stromečkem. „Přečteme si nějakou pěknou pohádku,“ usmála se na ně babička a dala se do 

předčítání. Po první pohádce následovala další a pak ještě jedna. Nikomu se nechtělo jít spát. „Copak mě 

mohlo v životě potkat větší štěstí?“ radovala se jedlička a už se moc těšila na příští den.

Ráno se jedlička nemohla dočkat, až se objeví děti, ale nikdo nepřicházel. Místo nich vešel do 

místnosti tatínek a  sundal  z ní  všechny ozdoby a pamlsky.  Možná  že  mě  ozdobí  zase  něčím jiným, 

pomyslela si jedlička. Ale tatínek ji popadl a vynesl ji ven na dvůr. Svěží chlad sněhu jí připomněl doby, 

které prožila v rodném lese. Než se však nadála, zavrzala vrátka a ona se octla ve staré dřevěné kůlně, 

kam sluníčko po celý den ani nezasvítilo.

Co se stalo? To má být všechno? rozhlížela se kolem sebe vyplašená jedlička. Kde jsou ozdoby, 

svíčky a cukroví? A kam se poděly děti? Nikdo jí však neodpovídal, jen za dveřmi kůlny hvízdal vítr. 

Dlouho tak stála jedlička v tmavé kůlně a nevěděla, zda je den či noc. „Proč jsem jen chtěla být velká?“ 

stýskala si. „Jak dobře mi bylo u nás v lese.“

…PAUZA…

 Proč byla jedlička vyhozena z domu?
 Napadá vás nějaký způsob, jak by mohla být jedlička z této situace vysvobozena?.

Uběhl dlouhý čas a jedlička pořád stála opuštěná v dřevěné kůlně. Jednoho dne však opět zavrzala 

vrátka a vnitřek zalilo jasné sluneční světlo. Dovnitř vběhly děti, které si sem přišly pro hračky uložené 

v kůlně přes zimu. „Podívejte, to je přece náš vánoční stromek!“ vykřikl jeden chlapec. „Naše jedlička! 

Jak je chudák zaprášená! Pojďte, očistíme ji a zasadíme ji někam ven.!“ A tak se také stalo. Děti naložily 

jedličku na vozík, vyvezly ji z kůlny a zasadily ji na louku pod zahradou.



Od těch dob roste jedlička na louce nedaleko lesa. Ve větvích jí opět zpívají ptáčci a prohánějí se 

veverky a občas ji přijdou navštívit kamarádi z lesa.

„Jak se ti daří,  jedličko?“ ptají se jí.  „Ještě pořád toužíš být  velká?“ „Ale kdepak,“ usmívá se 

jedlička. „Vždyť já už přece dobře vím, že všechno má svůj čas,“ dodá a těší se ze sluníčka, z větříku 

i z deště. A má pravdu. Všechno má svůj čas.

PO ČTENÍ:
 Když se teď vrátíte ke svým osnovám z úvodu hodiny, shodují se v něčem s právě přečteným 

příběhem?
 Jaké ponaučení do života jedlička dostala?
 Plyne nějaké ponaučení z příběhu i nám?


