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Jak objevil sněženku 
Přicházelo jaro. Bílá sněhová peřina začínala tát a dráček Mráček se divil. 
Neměl 
sníh rád, protože ho studil. Jako většina draků byl totiž velice teplomilný. Ale 
překvapilo ho, že sníh najednou mizí. 
“Kampak odchází ten studený sníh?” vyzvídal na Míšovi. 
“Sníh nikam neodchází,” usmál se Míša, “prostě taje. Rozpouští se. Když je 
venku 
dost teplo, ze sněhu se stane voda.” 
Dráček Mráček udiveně zakroutil oběma hlavami. Nevzpomínal si, že by se 
doma v 
pohádkové zemi dělo něco takového. Rozhodně ne tam, kde žil on. 
Míša pokračoval: ”Půda tu vodu vsákne. Až sníh zmizí úplně, vyrostou tady 
květiny 
a zelená tráva.” 
Dráček Mráček byl velice překvapen. “U vás také rostou květiny?” zeptala se 
nejprve jedna hlava. 
“Barevné?” zajímala se druhá hlava. 
“No samozřejmě!” odpověděl Míša. “Jen pár dnů počkej a uvidíš!” 
Dráček přišel do lidského světa v zimě. Myslel si proto, že sníh je v něm 
pořád. Teď 
se dozvěděl, že i v lidském světě nastane veselý čas květin. Každý den 
nedočkavě 
vyhlížel z okna na zahrádku. Kdy už konečně rozkvete první kvítek? Jednoho 
rána 
uviděl, že se na zahrádce něco děje. Ale žádné květiny v ní nevyrostly, 
kdepak! Jen 
na záhonu se vytvořily divné maličké bouličky. To dráčka velice polekalo. 
Proč se ta hlína tak hrbí, říkal si v duchu. Jestlipak v ní nemá své doupě zlý 
podzemní skřet? Ten přece žere malé dráčky, brr!!! Dráček se otřásl. Celé 
dopoledne opatrně vykukoval ven. Ale boule z hlíny nezmizely. Kdoví, kdo to 
tam 
pod zemí kuje zlé pikle! 
Když přišel Míša ze školy, dráček se mu hned svěřil se svými obavami. Míša 
ale 
rozhodně zavrtěl hlavou. 
“ Kdepak, u nás na zahradě si žádný skřet doupě nehloubí,” uklidnil dráčka. 
“Víš 



co? Já to prozkoumám. A otevřu okno. Když se nebudeš bát, můžeš za mnou 
ven!” 
Míša tedy otevřel okno a vyšel na zahrádku. Jakmile si prohlédl záhonky, 
začal se 
usmívat. Potom vesele zamával na dráčka. Dráček Mráček sebral všechnu 
odvahu. 
Vylezl oknem na parapet. Míša ho vzal do dlaně. Opatrně ho postavil na zem. 
“Pojď, něco ti ukážu!” řekl a odvedl dráčka k vyboulené hlíně. Když se dráček 
dobře 
podíval, uviděl, že se v bouli skrývá cosi zeleného. Bylo to tenké a dralo se to 
z 
boule ven. 
“To je sněženka,” vysvětloval dráčkovi Míša. “Stonek co nevidět prorazí z hlíny 
vzhůru za sluníčkem. Sněženka vyroste a rozkvete. Ty sis myslel, že si pod 
zemí 
staví doupě skřet. Ale ony to byly sněženky! To ony vyboulily hlínu, když 
začaly 
růst, “ rozesmál se Míša. 
(Sluníčko) 

 
 
1. Po přečtení celého článku zakroužkuj barevnou pastelkou v textu všechna slova 
se 
slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. 
2.Do sešitu napiš kdy začíná jaro a vypiš jarní měsíce v roce. 
3. Které znáš první jarní rostliny? 
4.Čím se vyznačuje jaro? 
5.Co znamená: pod zemí kuje zlé pikle! 


