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Pohádky pro společné čtení jsou určeny především mladším 
školákům, jejich rodičům, prarodičům, starším sourozencům 
pro čtení doma, pro práci ve škole, školních družinách nebo v 
dětských domovech. Mysleli jsme také na děti, které mají se 
čtením problémy a které čtení bolí. Tito malí čtenáři potřebují 
skutečnou podporu rodiny a velkou motivaci. 

Pohádky neodmyslitelně patří k dětství a jejich kouzlu podlé-
hají další a další generace. V lidových pohádkách se objevují 
nejzákladnější křižovatky lidského života a hodnoty, které se 
nemění ani s příchodem aut, televize, počítačů a dalších vymo-
žeností.

Pro pohádky je typické, že ukazují jasně, co je důležité. 
Čtenář se může ztotožnit se samou podstatou problému, který 
by mu jinak složitý příběh zatemnil. Pohádka všechny situace 
zjednoduší, její postavy jsou jasně vykresleny, podrobnosti jsou 
vypuštěné. Dítě, které zná dobře pohádky, rozumí, co mu vyprá-
vějí jazykem symbolů a prostřednictvím nevšední skutečnosti.

Pohádka nepřináší skutečné příběhy o opravdových lidech a 
zemích, přesto vede k poznání základních životních situací, které 
po staletí zůstávají stejné (láska a věrnost, smrt rodičů, nevraži-
vost mezi sourozenci, závist, touha po bohatství, lidská nedoko-
nalost…). Hrdinové se vydávají na cestu, která je změní a něco 
nového jim přinese. Od jednoduchého začátku směřuje pohád-
ka k fantastickým zápletkám, konec nás uvrhne opět do reality a 
přinese poučení.
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Náměty pro práci před čtením

1. Prohlédni si všechny obrázky. O čem asi pohádka  
 bude?

2. Víš, kdo je zeť?

3. K čemu sloužil milíř?

4. Neznámá slova vyhledej ve slovníku nebo na 
 internetu.

Děti, které znají dobře lidové pohádky, jsou pro reálný život 
lépe vybaveny než ty ostatní. I když se může zdát, že některé 
pohádky jsou příliš kruté, a tudíž nevhodné pro malé čtenáře a 
posluchače, opak je pravdou. Důležitá je role průvodce (větši-
nou rodiče nebo prarodiče), který si s dítětem po přečtení 
pohádky ještě popovídá a předá svou vlastní zkušenost. Lidové 
pohádky vedou k přemýšlení o přírodě, o lidech a jejich chování, 
čtenáři a posluchači se dozví, k jakým důsledkům určité jednání 
vede. Díky nim mají v sobě jakýsi kompas, který jim ukazuje tu 
správnou cestu životem.

Připravili jsme klasickou pohádku (inspirovanou slovinskou 
lidovou slovesností), která je krásná a taky trochu drsná jako 
život sám. Pohádka nám ukazuje, co je na světě nejdůležitější, co 
je štěstí.

V knížce jsou připraveny náměty pro práci před samotnou 
četbou a po přečtení pohádky. Naším společným cílem je, aby se 
dítě naučilo nejen číst, ale čtenému také porozumělo, aby spo-
lečně strávené chvilky přinášely potěšení všem zúčastněným, 
aby dítě mělo potřebu své zážitky sdílet s ostatními a získané 
poznatky využívalo.
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    Tři prsteny
V dávných časech žil jeden uhlíř, který pálil uhlí v lese. 

Každý den postavil jenom jeden milíř a byl chudý, proto-
že uhlířinou nikdy nikdo nezbohatl.
     

Kvůli chudobě nebyl starý uhlíř smutný. Starost mu 
dělaly tři dcerky -  krasavice, jaké neměla v širokém 
dalekém okolí žádná vesnice. Přicházeli nápadníci, chu-
dáci i bohatí, a prosili ho, aby jim dal dcery za ženy. On 
každému odpověděl: „Ať si samy muže vyberou, aby jim 
pak nebylo v manželství zle!“

První dcera byla tak krásná a tak namyšlená, že kaž-
dému nápadníkovi řekla: „Provdám se za toho, kdo mi 
dá prsten. Ten prsten ať se zlatem blýská, jinak si mě 
těžko získá.“

Druhá dcera byla ještě krásnější a tak nafoukaná, že 
se jí žádný mládenec nelíbil. Každého odmítla: „Provdám 
se jen za toho, kdo mi koupí prsten. Prsten ať je stříbr-
ný, pak s ním půjdu i přes drny.“

Nejkrásnější byla třetí dcera. Stále se smála a zpívala. 
Nepřála si nic jiného než zůstat do konce svého života se 
svým tatínkem, protože lepšího člověka na celém světě 
nepoznala. Když se jí otec ptal, za koho by se ráda pro-
vdala, se smíchem odpověděla: 
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„Ach otče, takového muže bych ráda měla, jako jste vy, 
dobrého a pracovitého.“

„Ten bude chudý, jako jsem já, a já jsem ještě od pálení 
uhlí černý,“ řekl na to uhlíř.

„Ať si je chudý, ať si je černý, vezmu si ho za muže, když 
mi dá prsten železný,“ zasmála se skromná dcera.

O přání tří uhlířových dcer se dozvěděl zámecký 
kníže. Byl to mladý junák, tak bohatý jako kozel rohatý. 
Šel do města, koupil u zlatníka zlatý kroužek a ten přine-
sl nejstarší dceři. Jakmile se s ní oženil, odvedl si ji do 
svého zámku, kde sedm dní a sedm nocí slavili.

U řeky stál mlýn a v něm žil mladý bohatý mlynář. Šel 
do města, kde koupil stříbrný prsten pro druhou dceru. 
Když se s ní oženil, odvedl si ji domů, kde tři dny a tři 
noci slavili.

Za třetí dcerou přišel mladý dřevorubec. Dal jí želez-
ný prsten a řekl: „Chudý jsem a vše, co mám, jsou mé 
pracovité ruce a tenhle prsten, který jsem našel na lesní 
cestě. Jestli se chceš stát mou ženou, budu pracovat za 
dva. Nebudeme jíst koláče, ale vždy budeme mít dost 
kaše. Ani postel nemám, ale na slámě se spí tak sladce.“
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Třetí dcera se zasmála: „Na slámě se příjemně spí, 
když svědomí člověka netíží.  Lepší je mít otep slámy 
než špinavé zlaťáky.“

A tak se za něj provdala. Na hostinu nikoho nepozvali, 
protože neměli nic jiného než začouzený kotlík, ve 
kterém mladá žena vařila kaši. Oba se najedli a ještě 
zůstalo na dně pro lesního skřítka. Ten se v noci nasytil, 
a než před úsvitem zmizel, nacpal do prázdného kotlíku 
suché listí.

Uplynul rok a starý uhlíř se rozhodl, že navštíví dcery, 
aby zjistil, jak se jim žije.

Nejdřív přišel do zámku, kde našel nejstarší dceru v 
slzách. Ptal se jí, jak žije a ona hořce zaplakala: „Zlatý 
prsten mi štěstí nepřinesl. Co mám z toho, že je můj 
muž bohatý kníže, když je zlý jako loupežník. Každý den 
mi nadává a chová se ke mně hůř než ke svým 
psům.Chtěla jsem bohatého muže, teď mám surovce. 
Ach, otče, chtěla bych odejít ze zámku zpátky domů k 
vám.“

Uhlíř šel za knížetem a řekl: „Štěstí je jen muška zlatá 
a nedá se ulovit! Když jsi na mou dceru zlý, vezmu si ji 
domů zpět.“
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„Klidně ať zmizí a už se víc nevrací!“ zakrákal kníže. 
„Zvenku krásno, uvnitř prázdno,“ posmíval se za svou 
odcházející ženou.

Poté šel uhlíř do mlýna u řeky, kde žila jeho druhá 
dcera. Našel ji v slzách. Když se jí zeptal, jak žije, hořce 
zaplakala: „Stříbrný prsten mi štěstí nepřinesl! Můj muž 
je mlynář a každý zlaťák, který vydělá, propije v nejbližší 
krčmě. Mě pořád proklíná, nic mu není po vůli, vyčítá 
mi, že jsem do domu nic nepřinesla. Chtěla jsem bohat-
ce a mám opilce. Ach, otče, vezměte mě domů zpět!“

Uhlíř šel za mlynářem a řekl: „Když jsi na mou dceru 
zlý, vezmu si ji domů.“

Opilý mlynář zachroptěl: „Klidně ať zmizí a víc se 
nevrátí.“

Také druhá dcera se vrátila zpět do lesa k otci uhlí 
pálit.

Nakonec šel uhlíř do chudé chaloupky, kde žila jeho 
třetí dcera. Našel ji zpívající u kolébky. Když se jí zeptal, 
jak se má, vesele se zasmála: „Železný prsten mi přinesl 
štěstí. Můj muž je chudý dřevorubec, ale má mě rád, nic 
jiného mě nezajímá. On štípe dříví, já chovám našeho 
synáčka, který je hezký a zdravý. Ach, otče, já jsem tak 
šťastná, že jsem si vzala tak hodného muže.“

 
11



Starý uhlíř se konečně rozveselil. Když se vrátil z 
práce jeho zeť, žena uvařila kaši a všichni se dosyta 
najedli. V hrnci ještě zůstalo pro lesního skřítka, který 
se o půlnoci zase objevil. Do prázdného hrnce natlačil 
suché listí a zamrmlal: „Kdyby mladá matka tušila a oto-
čila prstenem, listí by se proměnilo ve zlato.“

A když se druhý den ráno ptal starý uhlíř své dcery, 
proč má v hrnci suché listí, jen se zasmála:

„To dělá lesní skřítek, který  každou noc u nás hoduje. 
Když nám zůstane v hrnci kaše, tak ji dojí a pak zase 
odejde. V noci ale sladce spím, tak jsem ho ještě nikdy 
neviděla, ani neslyšela.“

Jak si tak s otcem povídala, hrála si přitom na prstě s 
prstenem. A když ho otočila kolem dokola, suché listí se 
proměnilo ve zlato.

Tak odměnil lesní skřítek pilného dřevorubce a jeho 
mladou ženu. Díky svému bohatství mohli k sobě vzít 
starého otce a nešťastné sestry. Všichni spolu dobře žili 
až do konce svých dní.

 

Povídání po přečtení pohádky

1. O čem byla pohádka?
2. Co je štěstí?
3. Proč byly první dvě dcery nešťastné a třetí šťastná?

Úkoly k pohádce

1. Nakresli, jak si představuješ lesního skřítka.
2. Nakresli tři listy ze stromů, které rostou v lese.
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Tři prsteny
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Mgr. Alena Vorlíčková miluje čtení a psaní, Slovinsko a jeho 
pohádky. Dlouhá léta vyučovala na gymnáziu český jazyk. Je 
autorkou projektu na podporu čtenářství Pohádky pro společné 
čtení. V nakladatelství slovinské literatury Emona jí vyšla sbírka 
slovinských lidových pohádek Kouzelná zahrada. Jedna z jejích 
pohádek byla vybrána do antologie světové a české literatury 
Mezi setbou a sklizní. Publikuje v literárních časopisech (Listy, 
Partonyma), cestovatelských a rodinných magazínech. Své 
pohádkové dílny prezentuje na knižním veletrhu Svět knihy, na 
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ven, novinkou je odborný seminář pro pedagogy, akreditovaný 
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