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                                       Radčin  příběh 

 

 

      Léto nebylo letos moc slunečné, tedy až na pár přívětivějších dnů. No co... alespoň si 

letos člověk neopotřeboval letní výbavu... Naštěstí podzim má rozumu víc, povedlo se mu 

předvést nám nejen nádherné „babí léto“, ale zároveň se drží jasně daných a zaběhlých 

tradic o tom, jak má správný podzim vypadat. Poctivě střídá větrné dny s deštivými, ale 

nezapomíná ani na ty dny, kdy je třeba ještě dopřát sluníčku trochu toho volného prostoru. 

     Jednou jsme si tak seděli s Danem na lavičce pod oknem na lavičce, koukali jak se 

stromy a keře mění ze dne na den, když v tom nám došlo, že ten den ptáci zpívají nějak 

hlasitě. No, a aby ne... Při bližším prozkoumání dění na dvoře a zahradě nám došlo, že si 

vybrali naše tři mohutné duby k tomu, aby z nich na ten den udělali startovací středisko k 

jejich dlouhému letu za teplými krajinami.        

     Ty duby jsou obrovské, staré... najednou se nám ale zdálo, že jsou maličké, protože to 

hejno ptáků mělo co dělat si na ně posedat. Tolik pohromadě jsem jich snad ještě nikdy 

neviděla... Docela jsme byli pyšní, že z těch všech stromů ve vsi a okolí si vybrali právě ta 

naše dubiska. Před odletem stihli ozobat komplet náš živý plot z černého bezu a k tomu ještě 

jeřabinu, co roste v rohu zahrady. Nepohrdli ani spadanými jablky - pěkně to pod jabloněmi 

vypucovali... Dopřáli jsme jim to, protože jsme dobře věděli, že na tak dlouhou cestu se musí 

pořádně posilnit.  

     Po obědě se najednou jak na povel zvedli a s ohromným štěbetáním zakroužil ten mrak 

ptáků (to už nebylo hejno, ale vážně obrovský pištící mrak) nad naší zahradou a odlétli. To 

nečekané ticho, které najednou zavládlo, bylo až zvláštní. Duby ale nezůstaly osiřelé. Mnoho 

druhů ptáků se totiž se zkracováním délky dní vydává do teplejších krajů (vlaštovky se 

například stěhují do Afriky). Tito ptáci by totiž mrazivou zimu u nás nepřežili. V teplejších 

krajích ale nemají tak dobré podmínky pro hnízdění a tak se s jarem zase vracejí zpět 

k nám.. Na zimu tu však  zůstává plno jiných opeřenců, takže jejich větve jsou denně 

připraveny poskytnout svoje rámě komukoli z ptačí říše. 

     Zatím si užíváme nádherných scenérií, které hrají všemi barvami. Jo.. kam se na přírodu 

hrabou věhlasní malíři... Takové barvy, jako umí vyčarovat podzim, ty se jim nikdy nemůže 

podařit věrně namíchat. Prohlížela jsem plno krásných obrazů různých mistrů... Ale ač se 

snažili sebevíc, originál jen jeden pravý podzim. A ten originál máme možnost si nejen 

osahat, ale můžeme jej užívat všemi smysly. Nejen očima a hmatem, ale i sluchem – mně 

totiž připadá, že podzimní vítr zní úplně jinak, než třeba ten letní či jarní... Už jen jak 

melodicky kolikrát vyzní jeho protahování se korunami stromů, kde zavadí o suché listí, 

pokaždé jinak, v jiné tónině...  

     Dalším smyslem je chuť. Ta se na podzim dobře hodí, právě teď to mohu dosvědčit 

všema deseti... Chroupám si tu jablíčko z naší zahrady a říkám si, jak je to fajn. Včera jsem 

byla otrhat šípky, které nám rostou na keři  za zahradou. Čaj z nich je jeden z chuťově 

nejlepších. A to ani nemluvím o tom, že houby stále ještě rostou, ostružin je ještě stále všude 

plno... Takže podzim vážně má hodně co nabídnout po všech stránkách. A že vám jeden 

smysl schází? Já vím... čich... Cože? Že podzim toho tomuto smyslu zrovna moc nenabízí? 



Ale to se pletete... Když pominu vůni všech těch ovocných zázraků, tak pořád ještě je toho tu 

pro náš nos na podzim plno. Já mám třeba ráda jemnou kořeněnou vůni padaného listí. 

Myslím to čerstvé, které vítr prohání po pěšině.  Zkuste vyrazit do lesa... tam sice nic 

nekvete, ale v tuto dobu to tam voní asi nejkrásněji z celého roku... Ne, že by to tam jindy 

nevonělo, ale nevím proč, na podzim mi přijde les nejen nejkrásnější, ale i nejvoňavější. Já i 

Dan máme rádi podzim, procházky jsou nyní příjemnější než ty v létě. 

     A co vy – máte také rádi podzim???? 

 

Správně odpověz na otázky : 

1.  O jakém ročním období tento příběh pojednával? 

………………………………………………………………………………… 

2.  Kolik postav vystupovalo v příběhu? 

………………………………………………………………………………… 

3.   Kdo se usadil na mohutných dubech? 

………………………………………………………………………………... 

4.  Kam a proč ptáci na podzim odlétají? 

………………………………………………………………………………... 

5.  Jak vypadá příroda -  stromy na podzim? 

………………………………………………………………………………… 

6.  Jaké plodiny rostou na zahrádce či za zahrádkou? 

………………………………………………………………………………… 

7. Co si myslíte – mají Radka a Dan rádi podzim? 

…………………………………………………………………………………. 

8.  Jaké roční období máš nejraději ty a proč? 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
 



2.  Najdi ve větách ukryté měsíce: 

Květina Chryzantéma má přezdívku Listopadka.                . . . . . . . . . . . . .  . . . .  

 

Výlet nám zpříjemnilo zářící slunce.                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Maminka věří Jendovi, že je pravdomluvný.                       . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

   

 

Jaké jsou tyto měsíce ?                 …………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ :  

 

Otázky k příběhu: 

1. o podzimu 

2. dvě: Radka a Dan 

3. hejno ptáků 

4.  Ptáci odlétají do teplých krajin ( např. Afriky ), jelikož by u nás  

     nepřežili mrazivou zimu.  

5.  Na podzim hraje příroda všemi barvami ( překrásně zdobené listy 

     stromů, …) 

6. tři duby, jeřabiny, černý bez, jablka, šípky 

7. ano – Radka i Dan mají rádi podzim  

8. individuální vyplnění - každý podle sebe 

 

Skryté měsíce : 

 

Listopad 

Září 

Říjen 

 

Měsíce jsou to : PODZIMNÍ 

 


