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Každé písmeno má v této knížce svoji pohádku, 
básničku, sérii zábavných úkolů a samozřejmě 
spoustu obrázků. Pohádky vám postupně 
podle abecedy prozradí, že písmena mohou být 
užitečná nejen při psaní a čtení. Až zjistíte, 
s čím vším písmenka lidem pomohla, určitě si je 
lépe zapamatujete.
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A, a
Pohádka o písmenku A
Bylo jednou jedno písmenko. Chodilo jen tak světem a nudilo se.

Jednoho dne se zatoulalo na louku, kde potkalo malého psíka. 
Hned se s ním skamarádilo: „Ahoj! Jak se jmenuješ?“

„Já jsem Alík,“ odpověděl pejsek. „A ty?“
Písmenko smutně pokrčilo rameny. Nevědělo, jak se jmenuje.
„To nevadí,“ uklidňoval písmenko Alík. „Já ti nějaké jméno 

vymyslím. Mohl by ses jmenovat podobně jako já. A… A… 
A…“ přemýšlel nahlas Alík.

„To je ono! Budu se jmenovat A!“ zaradovalo se písmenko.
Vtom se nebe zamračilo a začalo pršet. Písmenko A neváhalo 

a pejska schovalo pod svou stříšku.
Od té doby se z těch dvou stali nerozluční kamarádi. Alík 

spí v boudě, aby mu při dešti nepromokl kožíšek. A písmenko 
ve tvaru stříšky se jmenuje A podle kamaráda Alíka.

Podaří se ti najít nebo vymyslet nějaká další jména začínající na písmenko A?
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▬
Andulka je ptáček v kleci,
v aktovce jsou školní věci.
Akát píchá, trny mívá
a Alenka hezky zpívá.
Atlas – pár map pohromadě.
Astry kvetou na zahradě,
po silnici auto jede,
a artista salta svede.

Jaké školní věci bývají v aktovce?
Najdi na obrázku další věci, které začínají písmenem A!
Jmenuj jednotlivé hlásky slova AKÁT!
Které slovo získáš spojením těchto hlásek: A – L – Í – K?
Vyhledej písmenka A v těchto slovech: ANAKONDA, AFRIKA, ANIČKA, 

KLADIVO, KOČKA.
Které slovo začíná písmenem A?
Které slovo končí písmenem A?
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B, b
Pohádka o písmenku B
Jedno z písmenek se rozhodlo, že se vydá do světa. Nebavilo ho 
jen tak stát a nic nedělat. Přemýšlelo, co by mohlo podniknout, 
když vtom uslyšelo tenounké zasténání.

„Au, achich ach!“ Byla to babočka. Nemohla létat, protože 
měla poraněná křidélka.

„Copak se ti stalo?“ divilo se písmenko.
„Nějaký kocour po mně skočil, div jsem nepřišla o život. 

Podívej, co mi udělal svými drápy! Bez křídel nemohu létat!“ 
plakala babočka.

Opravdu! Obě křidélka na pravé straně byla fuč.
Písmenko se podívalo na babočku, pak na sebe a hlavou mu 

proletěl nápad.
„Jestli chceš, mohlo bych ti tvá křidélka nahradit. Vypadám 

podobně.“
„To bys vážně udělalo?“ zbystřila babočka.
„Aspoň se na svět podívám z výšky,“ zasnilo se písmenko.
Od těch dob se písmenko, které má tvar poloviny motýlích 

křídel, jmenuje B. Je to podle babočky, kterou na louce zachrá-
nilo.

Znáš názvy některých dalších motýlů? Zeptej se rodičů nebo je společně najděte 
v encyklopedii.
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▬
Při bouřce jsou v nebi blesky,
babička se směje hezky.
Zjara kvete bledule,
brhlík zobe bobule.
S balonem si Boris hraje,
dožluta nám banán zraje.
Pod pusinkou bradu máme,
na nohy si boty dáme.

Jaké druhy bot znáš?
Najdi na obrázku další věci, které začínají písmenem B!
Jmenuj jednotlivé hlásky slova BOTY!
Které slovo získáš spojením těchto hlásek: B – U – B – E – N?
Vyhledej písmenka B v těchto slovech: KEDLUBNA, BUBÁK, KABINET, CHLÉB, 

BORIS.
Které slovo začíná písmenem B?
Které slovo končí písmenem B?
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C, c
Pohádka o písmenku C
Pověsti o hrdinských činech se rozkřikly široko daleko. Všechna 
ostatní písmenka chtěla být také užitečná.

Jedno z písmenek se dokolébalo až k domečku, ve kterém 
bydlela holčička Cecilka. Zrovna byla nemocná. Na krku měla 
šátek a popíjela čaj. Ručky měla bolavé, a tak se stalo, že jí 
hrneček vyklouzl a spadl na zem. Ozvala se rána. Písmenko 
tam honem pospíchalo. Tušilo, že by mohlo být nějak užitečné. 
Cecilka vystrčila nožku z postýlky, ale písmenko ji zarazilo.

„Jen klidně lež, já to dám do pořádku.“ Cecilka se usmála, 
a než stačila něco říci, písmenko na zemi utřelo čajovou loužič-
ku a do hrnečku nalilo z termosky horký čaj.

„Děkuji,“ poděkovala rozpačitě Cecilka. „Ale hrneček má 
rozbité ouško. Teď ho neudržím!“

„Aha,“ zbystřilo písmenko, „a tak já ti posloužím místo 
 ouška, chceš?“

Cecilka chtěla. A protože to bylo písmenko od Cecilky, dostalo 
jméno C. Od těch dob všechna písmenka C pomáhají hrníčkům, 
když náhodou přijdou o svá ouška.

Do jakých dalších nádob se dají nalévat tekutiny? Jsou s oušky, nebo bez nich?
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▬
Cedník vždycky nudle cedí,
Cyril doma v křesle sedí.
Cukrem čajík osladíme
a cibuli k jídlu sníme.
V cisterně je tekutina,
cuketa je zelenina.
Candát, to je ryba v řece,
a cíl, to je konec přece.

Popiš vlastními slovy, jak vypadá cedník!
Najdi na obrázku další věci, které začínají písmenem C!
Jmenuj jednotlivé hlásky slova CEDNÍK!
Které slovo získáš spojením těchto hlásek: C – I – B – U – L – E?
Vyhledej písmenka C v těchto slovech: CÍN, CECÍLIE, KOPEC.
Které slovo začíná písmenem C?
Které slovo končí písmenem C?
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Č, č
Pohádka o písmenku Č
Čenda moc toužil po čepici s bambulí, jenže neměl babičku, 
která by mu ji upletla, a tak musel nosit jen obyčejnou čapku. 
Jednoho listopadového odpoledne se loudal ze školy domů. Měl 
špatnou náladu, dostal totiž trojku ze čtení. Posadil se na lavičku 
a nohama kopal do hromádky spadaného listí.

„Ach jo, to je ale život!“ vzdychal Čenda. „Dostal jsem 
trojku, a tak tu čepici nikdy nedostanu.“ Z hromádky listí se 
vyklubalo jedno písmenko. Čenda si ho hned všiml, protože 
mu tvarem trochu připomínalo jeho vysněnou čepici.

„Mohu ti nějak pomoci?“ zeptalo se písmenko.
„Já nevím,“ řekl popravdě Čenda.
Písmenko dobře slyšelo, jaké má chlapec trápení, a tak se mu 

usadilo na hlavě místo čepice. Čenda se usmál.
„Teď máš čepici s bambulí,“ řeklo vesele písmenko.
Čenda poděkoval a honem se utíkal domů podívat do zrcadla. 

Čepička měla jen malou bambulku, která byla navíc nakřivo, 
ale i tak z ní měl Čenda radost. A písmenko taky. Dostalo jméno 
Č, protože posloužilo jako čepice a navíc pomáhalo Čendovi se 
čtením. Od té doby už měl Čenda ze čtení jen samé jedničky.

Z čeho se plete čepice?
Díky kterému zvířeti máme tuto surovinu?
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▬
Na čele má někdo vrásky,
čelenkou se zdobí vlásky.
Česnek, ten nám sílu dává,
a čáp v letu křídly mává.
Čaj pijeme na zahřátí,
čas se ihned někam ztratí.
Čísla slouží k počítání,
čáry zase k malování.

Co znamená, že se čas ihned někam ztratí?
Najdi na obrázku další věci, které začínají písmenem Č!
Jmenuj jednotlivé hlásky slova ČESNEK!
Které slovo získáš spojením těchto hlásek: Č – E – N – D – A?
Vyhledej písmenka Č v těchto slovech: KAČENA, ČEPIČKA, SMEČ, ČISTIČ, 

ČOKOLÁDA.
Které slovo začíná písmenem Č?
Které slovo končí písmenem Č?
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D, d
Pohádka o písmenku D
Jedno z dalších písmenek se ocitlo v lese. Prodíralo se jehličím, 
zakopávalo o šišky a zdálo se, že snad i zabloudí. Unaveně si 
sedlo na pařez a začalo naříkat.

„Jak já se odtud jenom dostanu?“
„Za potůčkem rovně, u krmelce doleva a tam narazíš na sil-

nici,“ špitl někdo. Písmenko seskočilo z pařezu a pořádně se 
kolem sebe rozhlédlo. Nikoho nevidělo.

„Kdybych mohl, tak odtud taky uteču!“ řekl znova ten hlásek.
„Kde jsi a kdo jsi?“ zeptalo se písmenko.
„Jsem Dubínek, hřib dubový. Ale teď mě asi nepoznáš. Ně-

jaký nezdvořák mi ukopl klobouk. Co si teď počnu? Taková 
ostuda!“

Písmenko se podívalo na malou nožku, která čouhala z me-
chu. Chvíli tiše přemýšlelo a pak řeklo: „Možná bych ti mohlo 
tvůj klobouk nahradit!“

Dubínek se zaradoval: „To by bylo skvělé!“
A tak se písmenko usídlilo na nožce Dubínka. Dostalo jmé-

no D. Až půjdete někdy do lesa, zkuste ho najít.

Jaké další houby znáš?
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▬
Slunce s deštěm duhu stvoří,
starý dům se snadno zboří.
V divadle nám herci hrají,
v datlovníku datle zrají.
Ovocný džus, ten je k pití,
ve dne hezky slunce svítí.
Z papíru je dopis, drak,
zlobit umí darebák.

Co ještě, kromě draka a dopisu, je vyrobeno z papíru?
Najdi na obrázku další věci, které začínají písmenem D!
Jmenuj jednotlivé hlásky slova DÁMA!
Které slovo získáš spojením těchto hlásek: D – R – Á – T?
Vyhledej písmenka D v těchto slovech: SKLAD, DAVID, DOMEK, DUB, DORA.
Které slovo začíná písmenem D?
Které slovo končí písmenem D?
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Ď, ď
Pohádka o písmenku Ď
Maminka měla plné ruce práce. Malý Honzík si chtěl malovat 
barvičkami, ale protože byl ještě malý, musela mu při tom ma-
minka pomáhat, aby Honza něco neušpinil.

Johanka, která se nedávno narodila, maminku taky potřebo-
vala. Chtěla se napít mlíčka a trochu pohoupat v náručí.

„Potřebovala bych být chobotnice,“ posteskla si maminka. 
Začínala být trochu nervózní, protože kromě hlídání dětí musela 
ještě uvařit oběd a vyprat a pověsit prádlo.

„Mami, já šem namaloval žeď!“ chlubil se Honza.
Maminka vykřikla: „To ne! Na zeď se malovat nesmí!“
Běžela Johanku uložit do postýlky, aby rychle vyčistila čer-

venou skvrnu na zdi v pokojíčku. Johanka začala okamžitě pla-
kat a do pláče se dala i maminka. Nevěděla, kam dřív skočit. 
Naštěstí to uvidělo písmenko Ď. Bez dlouhého vysvětlování 
mamince nabídlo svou pomoc.

„Udělám Johance kolébku a budu ji hlídat.“
Maminka si utřela slzy a pokrčila rameny: „Jestli to pomůže, 

tak budu ráda.“
V mžiku se písmenko Ď zvětšilo tak akorát, lehlo si na břicho 

a začalo se houpat. Maminka do něj opatrně vložila Johanku. Té 
se houpání moc líbilo a maminka měla najednou o práci méně. 
A když chtěl někdo Johanku taky pohoupat, stačilo zatahat za 
háček od písmenka Ď.
Vzpomeneš si na nějakou ukolébavku? Zkus ji Johance zazpívat.
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▬
Chlapec, ten má jméno Láďa,
Adélce se říká Áďa.
Ďábla se snad každý bojí,
pod okapem káď si stojí.
Každá loď má záď i příď,
ďas je ryba, tak ji chyť.
Na židli si v klidu seď,
na pohádku v kině hleď.

Zkus namalovat, jak podle tebe vypadá mořský ďas, a pak najdi obrázek v encyklopedii.
Jmenuj jednotlivé hlásky slova LÁĎA!
Které jméno získáš spojením těchto hlásek: Ď – Á – B – E – L?
Vyhledej písmenka Ď v těchto slovech: ĎAS, PŘÍĎ, ĎÁBEL, ÁĎA.
Které slovo začíná písmenem Ď?
Které slovo končí písmenem Ď?
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E, e
Pohádka o písmenku E
Byl konec léta. Babička Emilka se lopotila na svém malém 
políčku. Byla na práci docela sama, ale nestěžovala si.

Jedno z písmenek ji tajně pozorovalo: „Ta má ale elán!“ po-
myslelo si písmenko. „Mohlo bych jí pomoct, ale jak jí to mám 
říct?“

Příležitost se brzy naskytla úplně sama. Babičce se totiž při 
práci zlomily hrábě. Hlasitě si povzdechla. Na nové hrábě nemě-
la dost peněz. Slámu ovšem chtěla sklidit dřív, než přijdou deště.

Písmenko se nakonec osmělilo: „Jestli chcete, tak vám pomů-
žu!“ Babička se cizího hlasu nejdřív trochu polekala, ale pak si 
všimla hezkého písmenka. Vypadalo podobně jako její hrábě.

„A jak mi chceš pomoci?“ zeptala se babička.
„Nechte to na mně,“ řeklo písmenko a už běželo pro násadu 

od hrábí. Šikovně se na ni usadilo a babička měla hrábě zase 
jako nové.

„Ty jsi opravdu šikovné písmenko,“ pochválila ho babička. 
Já se jmenuji Emilka a tobě budu říkat E.“

Písmenko s radostí souhlasilo.

Co asi znamená, že má někdo elán?

▪18▫



▬
Erb je dávných králů znak,
exot cizokrajný pták.
Etapa je úsek dlouhý,
elipsa zas ovál pouhý.
Eskymák se v iglú stydí,
emoce jsou city lidí.
Efekt, to je účinek.
Kdo by to byl všechno řek?

Zkus nakreslit svůj vlastní erb!
Najdi na obrázku další věci, které začínají písmenem E!
Jmenuj jednotlivé hlásky slova ETAPA!
Které jméno získáš spojením těchto hlásek: E – L – I – Š – K – A?
Vyhledej písmenka E v těchto slovech: EVA, EMOCE, KAFE, EDUARD, POLE.
Které slovo začíná písmenem E?
Které slovo končí písmenem E?
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