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Chcete, aby vaše dítě rádo četlo? Pomozte mu svět příběhů objevit společ-
nou četbou a povídáním o knížkách edice „Učíme se číst“, na jejichž přípra-
vě se podíleli pedagogičtí odborníci. Ve všech příbězích vystupuje rodina 
s Emou, Davidem, Vítkem a psem Alíkem, která prožívá běžná i kouzelná 
dobrodružství. Knihy rozvíjejí čtenářské dovednosti, rozšiřují slovní zásobu 
a doplňují je zábavné aktivity, které přivedou děti k hledání podrobností  
a vám dávají řadu podnětů k rozhovoru.  

Co se stane, když se všechno promění  
ve zlato?

Další tituly této edice: 

E –  Získávám 
sebedůvěru

• Alík hlídá babičku

• V pasti

• Alík má hlad

F –  Čtu plynule  
a s jistotou

• Chlupatá příšera

• Tajemství pouště

• Pomoc v horách

• Ztracený hlas

F –  Čtu plynule  
a s jistotou – 
Nové zkušenosti

• Cesta letadlem

• U veterináře

F

Pro rodiče

Na začátku knihy  

jsou rady a tipy, jak  

s dítětem pracovat. 

GRADA Publishing, a.s., 
U Průhonu 22, 170 00  Praha 7, 

tel.: 234 264 511, 512,  
fax: 234 264 400, 

e-mail: obchod@grada.cz,  
www.grada.cz

ISBN 978-80-247-4149-9

F – Čtu plynule a s jistotouF – Čtu plynule a s jistotou



Krátké příběhy a veselé ilustrace budou děti bavit, povzbudí
jejich zájem o čtení a seznámí je s novými situacemi

• Povídejte si o názvu a obrázku na obálce.

• Proberte spolu, o čem myslíte, že asi příběh bude.

• Čtěte společně. Nechte dítě aby četlo tolik, kolik
zvládne.

• Při čtení dítě hodně chvalte a pomozte mu, pokud to
bude potřebovat.

• Vyzkoušejte různé způsoby, jak dítěti pomoci, když se
při čtení „zasekne“. Například – pomozte mu s prvním
písmenem slova, rozdělte slovo na slabiky nebo vhodné
části, přečtěte celou větu znovu a snažte se uhádnou
problémové slovo. Zaměřte se na smysl věty.

• V knize je několik složitějších jmen z řecké mytologie,
pomozte dítěti při jejich čtení.

• Užijte si zábavu při hledání různých druhů ovoce.

• Později zkuste příběh přečíst znovu. Povzbuzujte dítě,
aby četlo co nejvíc.

Tipy na společné čtení a povídání

Najdi na obrázcích v knize
tyto druhy ovoce.

Hezky si to užijte!
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�

Děti si namáčely jahody do čokolády.
„To vypadá báječně!“ řekl David.
„A chutná to báječně!“ pomyslel si Vítek.



�

Vítek přišel do Emina pokoje. Měl obě
ruce celé hnědé od čokolády. Čokoláda byla
na všem, čeho se dotkl.

„Jdi pryč, Vítku!“ řekla Ema.



�

„Umazal jsi čokoládou úplně všechno –
dveře, kliku i postel,“ řekl David.

„Chtěl bych, aby se všechno, čeho se
dotknu, změnilo na čokoládu,“ přál si
Vítek.



�

„Nebuď tak chamtivý,“ řekl David.
V tu chvíli začal jejich kouzelný klíč

svítit a zářit. Zase vzal děti za
dobrodružstvím.



�

David, Ema a Vítek uviděli na břehu
řeky sedět dívku. Dívka plakala.

„Co se ti stalo?“ zeptala se Ema.



��

„Pojďte se mnou, já vám to ukážu,“
řekla ta dívka. „Jmenuji se Zoe.“

Zoe je odvedla do velkého paláce.



��

Děti zalapaly po dechu. Palác byl celý ze
zlata, rostl před ním zlatý strom a na vodě
se houpala zlatá loďka.



��

Zoe pozvala děti dovnitř. Všechno
v paláci bylo ze zlata, dokonce i jídlo a pití
na stole!



��

„Můj otec je král Midas,“ řekla smutně
Zoe. „Přál si, aby se všechno, čeho se
dotkne, změnilo ve zlato. A teď se mu
přání splnilo!“



��

„Když se jablko změní ve zlato, jak ho
může sníst?“ zeptal se David.

„Právě že nemůže,“ řekla Zoe. „A kdyby
se dotknul mě, také se změním ve zlato.“



��

A tu král Midas vešel do sálu. Zoe se
schovala za Emu. „Dřív mě můj otec často
objal nebo pohladil, ale teď už to nesmí
nikdy udělat,“ řekla.

+



��

Král Midas uviděl Alíka. „Mám psy moc
rád,“ řekl.

„Pojď ke mně!“



��

„Ne, to nedělejte!“ volal David.
„Nesahejte na toho psa!“

Ale bylo příliš pozdě. Král Midas Alíka
poplácal a ten se změnil ve zlato.



��

„Omlouvám se,“ lekl se král Midas.
„Je mi to moc líto. Zapomněl jsem,
že všechno, čeho se dotknu, se promění
ve zlato. Přál bych si ho změnit zpátky
v obyčejného psa.“



��

„Kdo splnil to vaše přání?“ zeptala se
Ema.

„Dionýsos,“ řekl král Midas.
„Tak to ho musíme navštívit,“ řekla Ema

„a požádat o pomoc.“


