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Téma: Život v rybníce, potoce a řece 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Pohádka  - O zlaté rybce 

 

 

 

 

Žil - byl jeden rybář. Ten rybář byl chudý. Žil se svou ženou v malé chaloupce. Každý den 

vyplouval rybář na moře a chytal ryby. I dnes vzal rybář sítě a šel k moři.. Žil - byl jeden 

rybář. Ten rybář byl chudý. Žil se svou ženou v malé chaloupce. Každý den vyplouval rybář 

na moře a chytal ryby. I dnes vzal rybář sítě a šel k moři.  

"Když nic nechytíš, domů se nevracej!" volala na rybáře jeho žena. A tak rybář šel. 

 

Slunce svítilo a moře bylo klidné. Rybář hodil sítě do moře a čekal. Čekal dlouho. Až v 

poledne se v síti zatřpytila malá rybka. Byla to zlatá rybka. Rybář ji vytáhla z vody a rybka 

povídá: "Dobrý den, rybáři. Já jsem zlatá rybka. Jsem dcera mořského krále. Pusť mě zpátky 

do moře. Splním ti tři přání."  

"Jsi krásná, zlatá rybko," řekl rybář, "pustím tě zase do moře." Rybář hodil zlatou rybku 

zpátky do moře a rybka odplavala pryč.  

Potom se rybář vrátil domů. Vyprávěl ženě o zlaté rybce.  

"Ty hlupáku!" nadala mu žena. "Rybka ti chtěla splnit tři přání. Proč sis něco nepřál? Jsi starý 

hlupák, muži! Běž zpátky k moři a zavolej tu rybu. Řekni jí, že chceš nové necky na praní." 

 

 Rybář se vrátil k moři. Moře bylo stále klidné a tak rybář zavolal: 

"Zlatá rybko, kde jsi!?" 

Za chvíli se na hladině objevila zlatá hlavička: "Volal jsi mě? Tady jsem. Co si přeješ, 

rybáři?" "Moje žena chce nové necky," řekl rybář. 

Zlatá rybka mu odpověděla: "Byl jsi na mě hodný, rybáři. Běž teď domů. Najdeš tam nové 

necky."  

Rybář poděkoval a spěchal domů. A opravdu. Doma už čekaly nové necky. Byly velké a 

krásně malované. Ale žena povídá:  

"Necky jsou krásné, rybáři. Ale já chci ještě nový dům! Vrať se k moři a přej si velký dům."  

 

A tak se rybář zase vrátil k moři.  

"Rybko, rybičko!" volal.  

"Tady jsem. Co si přeješ, rybáři?" zeptala se rybka.  

"Moje žena chce nový dům," řekl rybář. "Velký dům."  

"Dobře," řekla rybka. "Byl jsi na mě hodný, rybáři. Splním ti i tohle přání."  

 

Rybář se vracel domů a říkal si :  

"Žena bude mít velikou radost, že máme nový dům."  

Už viděl novu střechu. A za chvíli viděl celý dům. Ale před domem stála jeho žena a mračila 



se: "Dům je krásný, rybáři! Ale já teď chci palác! A krásné šaty! A zlato a drahokamy!"  

 

 Nešťastný rybář se vrátil k moři. Ale moře už nebylo klidné. Slunce nesvítilo a obloha byla 

tmavá. Rybář zavolal na rybku. Chvíli čekal. Až po chvíli se rybka objevila.  

"Nezlob se, zlatá rybko," řekl rybář. "Ale moje žena si teď přeje palác! A krásné šaty! A zlato 

a drahokamy!"  

"Splním ti i tohle přání," řekla rybka a byla pryč. Rybář jí ani nepoděkoval. Vrátil se domů. 

Místo domu stál veliký palác. Byl to překrásný palác! Nahoře na schodech čekala rybářova 

žena. Měla krásné šaty, zlaté náušnice, prsteny a náhrdelník z drahých kamenů.  

 

Hned volala na muže: 

"Podívej se na ten krásný palác, rybáři! Vrať se k moři! Řekni rybce, že chci být královna!" 

Rybář se polekal: 

"Ale rybka se bude zlobit. Už nám splnila tři přání. Neposílej mě zpátky k moři, ženo."  

"Jsi starý hlupák, rybáři!" zlobila se žena.  

"Hned se vrať k moři!"  

A tak nešťastný rybář šel. Kdo chce stále víc, nebude mít nic. Na moři teď byla bouře. Vítr 

foukal a na nebi svítily blesky.  

"Zlatá rybko, kde jsi?!" volal rybář.  

Rybka připlula ke břehu.  

"Moje žena chce být královna," řekl rybář.  

Ale rybka neřekla nic. Jen se zamračila a plavala pryč. Rybář čekal na břehu moře. Ale zlatá 

rybka už se nevrátila. Když se rybář vrátil domů, krásný palác byl pryč. Stála tu zase jen malá 

chaloupka. Před chaloupkou stála žena a plakala.  

"Neplač, ženo," řekl rybář. "Chtěla jsi pořád víc a víc. Proto teď nemáš nic."  

Rybář byl rád, že má zase svoji starou chaloupku. A brzy se vydal zase na lov ryb. Ale zlatou 

rybku už nikdy nespatřil. 

(Zdroj – Pohádka na motiv bratří Grimmů)  



 

• Rozhovory s dětmi: 

 

Co je rybník? Uměle vytvořená vodní nádrž (člověkem) je určený především pro 

chov ryb. U nás můžeme vidět – rybník Sádka. 

• ryby – Kapr obecný, Cejn velký, Sumec velký, Štika obecná, Okoun říční 

• zvířátka žijící u rybníka – žáby, kachny, vážky. komáři, labutě 

  Co je potok? Je přirozený vodní tok, voda neustále protéká. V létě může voda 

v potocích vyschnout. U nás můžeme vidět – Vejprnický potok. 

• Zvířátka žijící u potoka– Hmyz, žáby, Bobr, Vydra,. 

 

Co je řeka? Je přirozený vodní tok. V Plzni můžeme vidět řeku Mže. 

• Zvířátka žijící v řece – ryby – losos,.. 

Společné čtení knih – prohlížení knih o zvířátkách žijící v rybníce, potoce nebo 

řekách 

  



 

 

 Kapr obecný 

 

 

 

 

    Cejn velký 

 

 

 

 

 Okoun říční 

 

 

 

   Štika obecná 

 

 

 

 

 

Sumec velký 



 

 

Báseň – Žába: 

Žába skáče po blátě,  

Koupíme jí na gatě! 

Na jaké? Na jaké? 

Na zelené, strakaté. 

Báseň – Ryba: 

Ryba plave po potoce, 

nemá nohy, nemá ruce. 

Ploutvemi si pohybuje, 

na vlnách se pohupuje. 

Když ocasem máchne, 

na břech vodu cákne. 

Ryba nikam nechvátá, 

červíky si nachytá. 

 

Píseň – Rybička maličká: 

Rybička malička po Dunaji plave (Naznačit pohyb plavání) 

Chytil ji šohajek u samého kraje (Naznačit chycení ryby) 

Pusť mě zas, šohajku, do té čisté vody ( Naznačit prosbu) 

Jsem ještě maličká, dopřej mi svobody. (Naznačit sed na „bobek“). 

…můžeme si i pustit –( https://www.youtube.com/watch?v=f9ulIReOlHM&t=46s ) 

☺ 

Holka modrooká: 

( https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k ) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f9ulIReOlHM&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=vTOUuhAxR8k


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Zdroj – www.pinterest.cz) 

  



Výtvarná činnost:  Ryby v rybníce – barevná čtvrtka nebo barevný papír, 

vodové barvy, voskovky na dokreslení detailů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



A pro odreagování si zkuste s rodiči malý pokus – Plave nebo neplave? ☺  

 

 

 

 

S Kájou a Bambuláčkem ☺ 

https://www.youtube.com/watch?v=98I5Icfs26s  

  

https://www.youtube.com/watch?v=98I5Icfs26s


Pracovní list:  

 

 

  



Vybarvi podmořské zvířátka správnou barvou :-) 

  



Grafomotorika: 

 



Činnosti venku: 

Veselé cvičení s maminkou, tatínkem nebo sourozencem: 

• Cvičení s míčem (dle možností venku/ zahradě) – kutálení míčem, hod 

obouruč, jednoruč, hod na cíl 

Činnosti dle možností na zahrádce: 

• Pozorujeme rostlinky, stromy, keře, zvířátka – povídáme si o nich, ochrana 

přírody jak se v přírodě chováme? 

Vycházka k rybníku – sledujeme hladinu vody, ryby a ostatní zvířátka u vody 

 

 

 


