
O housence Zdence a hubaté zahradnici 
 

 V horské vesničce Zlámalice hospodařila na své ohromné zahradě 
zahradnice. Byl nádherný jarní den, a tak začala sít hrášek do záhonu.  

Najednou jí přes záhon přeběhla housenka. „Huš, huš, ty housenko 
nehezká, hladová, zmiz a hned!“ „Ty jsi ale hubatá zahradnice, já 
nemám hlad a vůbec, stejně tu není nic, co bych mohla ohlodat.  
A náhodou, já budu hezká! Zatím jsem hnědá, ale hned co dozraje 
hrášek, zbaštím ho a hezky zezelenám. A od tebe jsem chtěla vyzvědět, 
jak se hrách pěstuje, aby ho bylo hodně a byl zdravý. Zdá se, že se mi 
to hned tak nezadaří.“ 

A zahradnice se zastyděla, přinesla hladové housence  
v zeleném hrnku hrášek, který si hned ráno vyndala z mrazáku. Chtěla 
z něj uvařit hrachovou polévku, ale nestihla to. Housenka ohlodávala 
hrášky a zahradnice vyzvídala, jak se jmenuje. Housenka se hned 
rozveselila. „Jmenuji se Zdenka, zatím hnědá housenka.“ A zahradnice 
se zasmála a také zarýmovala. „Plný hrnek hrachu máš, už se trochu 
zelenáš.“  

A opravdu. Housenka Zdenka se začala zelenat. A zahradnice? Ta 
už nebyla ani trochu hubatá. 

 
 
Zazvonil zvonec a… ne, není pohádky konec. My neznáme jméno, 

teď už hodné zahradnice. Ale společně na něj přijdeme.   
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Úkoly k pohádce 
1. Vezmi kousek zeleného papíru (vybarvi bílý), 

utrhni a vytvoř hrášky (kuličky). 
2. Spočítej hrášky. 
3. Vezmi brčko a do hrášku (kuličky) foukej.  
4. Hrášek nasaj brčkem a přendej ho do hrnečku 

(misky). 
5. Proběhni se venku, dívej se, ukaž a pojmenuj, co je 

hnědé a co zelené?  
6. Nakresli třeba do písku řádek (čáru) a sej hrášek 

(papírové kuličky).  
7. Pošlete, prosím, fotku na školní mail, ať se 

podíváme, jak vám to šlo.       
reditelna@zsmspetrohrad.cz 

 
 

Děkujeme a dejte vědět, jak se Vám pohádka 

s úkoly líbila.       
Ve škole na Vás čeká pokračování. Vytištěné 
materiály si můžete vyzvednout.  
 
Po-St 20.4.- 22.4.2020 od 8:30 do 11:30hodin 
 
Užívejte sluníčka a dávejte na sebe pozor. 
 

Paní učitelka Katka a asistentka Eliška 



 

 


