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Písmo tiskaci.

. v/„ALMOV W
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máme čelo, oči a líce. víme něco. on
ví málo. co vím já? ona mě cvičí.
cvičení není umění.

má-li učení? nemá, ale není leniv.
nelení. co činí? uč jej něčemu!

víno voní, má vůni. co nevoní? ovoce
je voňavé, i Čaj voní. na vánoce mí
váme Čaj 1 ovoce.

ovce má vlnu. vlna má cenu. nač ji
máme? máme máj. v máji vijeme
věnce.
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sh ochohky
6:90:20 CHUAU 4

z o ož oh ch k v

žák má knihy. má je v lavici
k učení. nekazí jich, aniž jich ničí.
neničme knih ani my! jací žáci maží
a kazí knihy?

chůva chová malou anničku. hýčká
ji. annička leží, nožkama hází, hla
vičkou kývá. je velmi čilá.

kočka můňouká, chce ven. nech ji,
hochu! co honí kočka?

ženci žali ječmen. u louky vyhnali
malého ježka. vazači ječmen vázali.
vozkové jej vozili na vozích.

zima je. kožich ven! v noci více
zimy čekej! i zima je měnivá.

žena žene kozy. koza leze na zelí.
žena kozu vyhání.
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kdo dbá, něco má. doba je zlá a
nebude lépe. pobudeme doma. bud
me pilni, nebuďme líní! hudba mě
baví. kdo bdí v noci? ponocný bdí
a jiní lidé.

olga byla doma, hugo ne. on byl
u kupce, kupoval gumu. olga ji měla
již doma. co kupujeme u kupce?

na poli bývá obilí nebo zemáky. po
žních lidé dobývají zemáky ze země.
dělníci kopají půdu. koně lidem po
máhají.

pod dubem byl mech. na něm ležely
duběnky. byly už dlouho na zemi
a hnily.

pána boha nevidíme. on vidí, co kdo
dělá. on dává nám chléb každodenní.
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na fůře je náklad. kola u (fůry
mají široké ráfy. vůz mívá tlusté
nápravy. řetězy na fůře se klátí a
rachotí. fůra' jen pomalu jezdí. sáně
jezdí rychleji. po sněhu jen letí.
snadno se však převrhnou. malé
sáňky s vrchu také rychle | letí.
nedá-li hoch pozor, snadno spadne
do sněhu. pak smíchu jistě neujde.
jiná zábava je na kluzišti. bruslemi
jezdí se prudce. nežli se naděješ,
upadneš.

koně-li ve běhu kopyty dupotají,
čemu se dupoty podobají?
dupoty, cupoty na zem a půdu
tepotu cepů se podobají.

=2 5 =
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Oheň praská. Okna drnčí. Vůz ra
chotí. Voda hrčí. Čáp klapá. Co
šustí? Cep bouchá. Čí pes to vrčí?
Chocholouš tiká. — Chlapec | výská.
U domu kočka mňouká. U lesa

zajíc vříská. Vrabec švihlá. Vlaštovka
šveholí. Chroust bzučí kolem stromů.

Co se líhne z housenky?
U zahrady na okno vylezla hou

senka. Celý den tam seděla, ani
se nehnula. Odpoledne druhý den
housenka už tam nebyla. Udělala
se z ní pupa. Visela tam dlouho.
Chlapci nalezli tam po čase motýla.
Vedle něho byla prasklá pupa jako
uschlá slupka. Vylíhl se z pupy
motýl.
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Kámen leží. Kouř vystupuje. Jelen
utíká. I pes rychle běží. Holub létá.
Hlemýžď se plazí. Motýl se vznáší.
Kapr plove a hází se. A jak se
pohybuje had? Nůžky stříhají. Jehla
píchá. Metla švihá.

Na poště.
Jede, jede poštťovský panáček,
jede, jede poštovský pán.

Napřed má trubičku,
vzadu má truhličku.

Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.

Má vrané koníčky
jako dvě rybičky.

Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.
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Syrup je sladký, ocet kyselý. Sůl
je slaná. Polévka bývá také slaná.
Pepř je peprný. Řepa je nasládlá.
Bílý i černý chléb je chutný. Dřevo
sladké nám také chutná. Plané ovoce

je trpké. Ředkev štípe na jazyku.
Cibule čpí. Růže voní.

Pofoukej!
Malý Bohuš trhal šípkový květ.

Píchl se při tom do prstu. Dal se

do pláče. Prosil sestřičku: Pofoukej,

pofoukej! | Sestřička fouká. | Bohuš
přestal plakati. Pravé oko si ještě
mne, ale levým se již usmívá. Ještě

jedno fouknutí a — je po bolesti.
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Cestování

Půjdeme, půjdeme,
chodníčka nevíme;
dobří lidé vědí,
oni nám povědí.

Povězte nám, lidé,
kudy je ta cesta,
jedeme, jedeme
od Nového města.

Půjdeme, půjdeme,
přes hory zelené;
budeme tam sbírat

maliny červené.

Půjdeme chodníčkem,
kde syn šel s tatíčkem,
doly a horami;
půjde Pán Bůh s námi.
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Lidé mluví. (Gustav volá. Eliška
vzdychá. Toník bolestí pláče. Fran
tík jen šeptá. Dítě křičí a naříká.
Lidka ráda zpívá. Zlý chlapec hlučí.
Žebrák prosí © almužnu. Chlapec
hopkuje a ohvízdá. Emil | radostí
výská.

Bouřka.
Jednou měl Frantík zlou. noc.

Byla velká bouřka. Vítr. skučel,
blesky se křížily a hrom burácel.
Frantík se probudil. Všichni domácí
byli vzhůru. A bylo ještě hůře.
Kroupy padaly a rozbily mnoho
tabulek v oknech. Hrůzou všichni
byli zděšeni. Matka rozsvítila svíci.
Otec poklekl a všichni se modlili.
Dlouho bouřka zuřila a mnoho škody
nadělala.

Slabikáf. ď
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Čtení poučné a zábavné.

Když jsem tě šlapával,
někdy jsem. plakával,

sněhem jsi bývala
zasypaná.
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Modlitby.
L.

Z lože vstávám, Bože věčný,
chválu vzdávám račiž mne

Otci svému tohoto dne
nebeskému ostříhati

za stráž noční. a chránili.

I.
Půjdu spáti,

dej mi vstáti,
Ó můj bože,

z mého lože
V ranním Čase

zdrávu zase.

II.
Andělíčku, Opatruj ji

můj strážníčku, dnem i nocí
opatruj mi od škody a

mou dušičku. od zlé moci;

duši, tělo
opatruj;

andělíčku,
strážce můj.
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Rodiče.

Rozmilý tatíček
ten se o mne stará,

co on se nadělá

od jara do jara!

Rozmilá matička

pere mi košilku,
od práce nemívá

pokoje na chvilku.

Dědoušek.

Stařičký dědoušku náš,
šedivou hlavičku máš!

Jíní ti vyráží
na bradě, na tváři.

Pojď s námi, u rybníčku
ohřej se na sluníčku!

Nemohl se učiti.

Emil Novákův přišel jednou do školy bez
čítanky. Učitel: Kde jsi nechal čítanku? Prosím,
doma. A proč? Prosím, maminka mi dala do
brašny veliký krajíc chleba. Čítanka se mi tam
už nevešla.
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Chudobný chlapec.

Váša dostal od tety tři dvouhaléře. Zašel

do krámu k pekaři a koupil si koláč. Ještě

dvouhaléř mu zbyl. Váša šel domů a potkal

chudobného chlapce. (Chlapec třásl se zimou.

Vášovi bylo ho líto. Dal mu dvouhaléř. Chlapec

děkoval, až mu bylo do pláče. Váša odcházel
a ohlídl se několikrát na ubohého hocha. Ten

se na něho lítostivě zadíval. Váša pomyslil si,
že má asi hlad. Vrátil se k němu a dal mu

také koláč.

Pozdravuj!

Chlapci šli ze školy domů. Na silnici po

tkali starce. Opíral se o hůl a šel těžce. Žáci

ho pozdravili uctivě a smekli čepice. Jen Vladík

nesmekl a nepozdravil. Stařec žákům poděkoval.

Sotva chlapci poodešli, zafoukal prudce vítr.

Vladíkovi shodil čepici a zanesl ji do kaluže

v příkopě. Spolužáci se mu smáli, ale pomohli

mu čepici dostati z kaluže. Tak naučil vítr
Vladíka smekati.
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Bubák.

Bubák sedí na komíně,
do naší se dívá síně;

černou tvář má, černé kníry,
ježka, hleďte, tahá z díry.

Už jej drží v lokti svém,
už jde na vás s koštětem!

Bubu, bububu!
Kominík je tu!

Vitr.

Chlapci se přeli, kam vítr fouká. Aby to
vyzkoumali, vytáhl Jeník z kapsy šátek. Za
mával jím nad hlavou. Vidíte, kam ukazuje
šátek, tam vítr fouká. Já vím lepší prostředek,
ozval se Jiřík. Nasliním si prst a vyzvednu jej.
Na které straně prst chladí, od té vítr fouká.
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Vojsko.

Rovně seď a rovně choď!

Každý rád to vidí.

Císař Pán chce vojsko mít

z rovných, statných lidí.

Císař Pán má vojsko rád

se statnými údy,

takové jen uhájí

rodné naší půdy.

Králiček.

Babička přišla k nám, koukejte, hoši!
a tohle zvířátko přinesla v koši.

Pojďte se podívat na jeho očka!
Len škrábat neumí tak jako kočka.

Dám vám ho pohladit, lehounce ale,
nesmíte zatahat zvířátko malé.

Budku mu udělá tatínek milý,
po dvoře proběhnout může se chvíli.

Chrastu mu naneste, jetýlek chutný,
aby náš králíček nebýval smutný.

Když vaší matince zelí list zbude,
přineste, uzříte, jak chroustat bude.
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Husy.

Husy sedly na vodu a plovaly. Na vodě

dělaly se kruhy širší a širší. "Tak se voda

vlnila. Voda byla čistá. Vlnky se pak utišily.

Bylo viděti, jak husy nožkama se odstrkují.

Než vyšly z vody, divoce se potápěly a křičely.

Na břehu si pak protíraly peří.

Štěňata.

Amina měla tři štěňata v kůlně na seně.

Když jednou odešla, přišly na ně děti. Štěňata

se třásla zimou. Děti je vzaly a donesly na pec.
Amina se vrátila a štěňat nenalezla. Žalostně

vyla. Hledala je. Přišla k peci a dala se znova

do vytí. Dětem bylo jí líto. Sundaly štěňata

na zem. Amina je lízala. Vzala jedno po

druhém do zubů a odnesla je na seno.

Zviřátka hospodáři.

Zajíc seče na louce, Dvě kuřičky mlátí,
hška pohrabuje, a kapounek věje,

komár na vůz nakládá, kohout chodí po stodole,
slípka sešlapuje. pořád se jim směje.
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Začátek a konec.

Byl jeden domeček,
v tom domečku stoleček,

na stolečku mistička,
na mističce vodička,

v té vodičce rybička.
Kde je ta ryba?

Kočka ji snědla.
Kde je ta kočka?

V lesy zaběhla.
Kde jsou ty lesy?

Na prach shořely.
Kde je ten prach?

Voda jej vzala.
Kde je ta voda?

Voli ji vypili.
Kde jsou ti voli?

Páni je snědli.
Kde jsou ti páni?

Na hřbitově zakopáni.

Řikadlo.

Běžel zajíc kolem plotu, (Coty se máš posmívati.
roztrhl si novou botu, | když já umím zašívati,

"hhška mu ji zašívala, hybaj, hybaj ven,
veverka se posmívala. © zaženu tě koštětem.
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Byla jedna slepička,
a ta ďobala zrníčka.

Vykutala hnízdečko
a snesla tam vajíčko

a křičela: kokokodák,
pojď se, kohoutku, podívat!

A kohoutek odpověděl: kykyryhý!
Šel bych se podívat, nemám kdy.

Slepička šla se podívat, co dělá kohoutek,
a zatím maminka jí vzala vajíčko.

Slepička se vrátila a všecka polekána kři
čela: Krad, krad, krad! A ptala se holoubka:
Holoubku, nevíš, kdo mi vzal vajíčko ?

Řikadlo.
+ U potoka roste kvítí,

říkají mu petrklíč,
na koho to slovo padne,
ten musí jít z kola pryč.
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Drak.

Bylo na podzim. Vítr dost foukal. Otec
slíbil synkovi, že mu udělá draka. Připravili si
proutky, barevný papír a motouz. Matka jim
uvařila trochu škrobu k lepení. Hynek lepil
z papírových proužků dlouhý ocas. Otec udělal
z proutků kostru. Polepil ji papírem. Na papír
namaloval velké oči, nos a ústa. Přivěsili ocas
a vezpod navázali dlouhý motouz. Drak byl
hotov. Šli s ním na kopec. Tam jej pustil.
Lítal velmi vysoko. Ptáci se ho báli, ale dětem
se to líbilo.

Řikejte rychle!

Fět ptačátek, pět pěnkavek ptačátek.
Sla Prokopka pro Prokopa: Pojď, Prokope,

jíst trochu úkropa!
Poslali mne naši k vašim, aby přišli vaši

k našim; jak nepřijdou vaši k našim, tož ne
půjdou naši k vašim.

Já rád játra, ty rád játra.
Pan Novák má vrabce v kapse.
Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře!

Jak mi toho vepře přepepříte, pak si, kmotře
Petře, snězte toho pepřeného vepře sám!

Vítova Veruna viděla na věži velmi veli

kého vlka. Víte Vávro, vemte vidle, vyžeňte
velmi velikého vlka ven!
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U koho nejradši.

Pověz mi, holátko, Pověz mi, holátko,
zlaté pacholátko, zlaté pacholátko,
u koho rád se chováš? koho nejradši líbáš?
U mého tatíčka, -© Matinku, matinku,
děláme koníčka, má hladkou hubinku,
houpity, houpity, hou. ©tatínkova mě píchá.

Pověz mi, holátko,
zlaté pacholátko,
po kom se ti stýskává?
Po vás, má babičko,
hrušku neb jablíčko
v kapsáři míváte,
pro mne je vždy chováte.

Cos dostal?

Jednu prázdnou, druhou vysypanou, v třetí nic.

Proč? Pro slepičí kvoč.

Co? Staré sklo.

Cože? Vidličky a nože.

Co ještě? Staré kleště.

Co ještě víc? Starý střevíc.

Kolik je hodin? Jako v Praze novin.
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O poslušných kozlátkách.

Byla jedna koza, a ta měla tři kozlátka.
Jednou odpoledne jim řekla: Kozlátka, já dnes
půjdu na trh do města. Kdyby někdo tloukl na
bránku, neotvírejte žádnému, aby na vás nepřišel
třeba vlk a nesežral vás!

Kozlátka slíbila: Však my neotevřemežádnému!
Stará koza zavřela bránku a šla.

Za chvíli kdosi bouchá na bránku: buch,
buch a praví tlustým hlasem: Kozlátka, otevřete!

Kozlátka se polekala a řekla: Ó jé, to není
naše maminka. Naše maminka má tenčí hlásek
jako panímámin vlásek. Neotevřeme!

A on to byl vlk. Tak milý vlk se sebral
a šel ke kovářovi a řekl: Kováři, upiluj mi
kousek jazyka! Kovář mu položil hlavu na
špalek a jak piluje, tak piluje. Když mu ho
kousek upiloval, tak vlk šel zase k bránce, za
bouchá a praví tenčím hlasem: Kozlátka, otevřete!

Ale kozlátka zase řekla: To není ještě naše
maminka. Naše maminka má tenčí hlásek jako
panímámin vlásek.

VIlk se dopálil, šel zase k tomu kovářovi
a povídal mu: Upiluj mi.ještě víc toho jazyka!

| Milý kovář vezme kleště, vytáhne mu jazyk
a Jak piluje, tak piluje, až ho měl jenom kousek.
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Pak šel zase ke kozlátkům, zabouchá na dvířka
a volá již tenkým hláskem: Kozlátka, otevřete!

A kozlátka řekla: No, to byl naší maminky
hlásek. Ale ukaž nám šlapku!

VIk vstrčil do okýnka svou šlapu. Když ji
"uviděla kozlátka, spustila smích a řekla: Ich,
to by tak bylo! Vždyť přece naše maminka má
pěknou šlapku, a ne takovou škaredou s drápy!
To je jistě vlk! A nepustila ho.

Tak vlk s velikou zlostí utekl. A když byl
už ten tam, tu jde stará koza s uzlíkem s trhu.
Jak zaklepala a zavolala: Kozlátka, otevřete!
hned ji kozlátka poznala, otevřela a řekla: Ví
táme vás, maminko, však jsme už rádi, že jste
přišla. Byl tady vlk! A všecko jí pověděla.

Stará koza je pochválila, že byla tak opatrná,
rozvázala uzlík a podělila je rohlíky, ořechy
a kdo ví jakými věcmi. Kozlátka měla radost
až, až!

——— hu --...„
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Rakouská národní hymna.

Zachovej nám, Hospodine,
Císaře a naši zem!

Dej, ať z víry moc Mu plyne,
ať je moudrým vladařem!

Hajme věrně trůnu Jeho
proti nepřátelům všem;

osud trůnu Habsburského
Rakouska jest osudem!

Plňme věrně povinnosti,
chraňme právo počestně,

a když třeba, s ochotností
v boj se dejme statečně!

Na paměti vděčně mějme
slávu vojska vítěznou;

jmění, krev 1 život dejme
za Císaře, za vlast svou!

Čeho nabyl občan pilný,
vojín zbraní zastávej;

uměním 1 vědou silný
duch se zmáhej, jasně stkvěj!

Bože, račiž slávy příti,
žehnej vlasti milené;

slunce Tvé nechť v míru svítí
na Rakousko blažené!
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Stůjme k sobě každou chvíli:
svornost jenom moci dá;

spojené kde vládnou síly,
snadno vše se vykoná.

Když se ruka k ruce vine,
pak se dílo podaří;

říš Rakouská nepomine:
sláva vlasti, Císaři!

Císaři po boku vládne,
rodem, duchem spřízněná,

v kráse, kteráž neuvadne,
Císařovna vznešená.

Bože, račiž rozkvět nový
Habsburskému domu dát:

Františkovi Josefovi,
Alžbětě rač požehnat!
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S 10 di, ti, ni 30
v U di, dy, ti, ty, ni ny... 88
n 12 | pekař (národní) . —. —. 39
jů . -+ «+418 vě,běpě .... ... 40
p 4 mě..—. ....... 4
k 16 ZN
0U.--——* „16 vnoci, zrána —. .. . 48c K g,k ... -k
t 18 zde čti! (Barvy). i
T 19| Fkovář (národní) .- ©... 46
mé, em... .—. « +.. 20 s hor, skok (Rozměry). 47
Š 21 | "náš pes. (J. V. Sládek) —.48
d 22 panna,panák 0.. 49
z B s kla-sy, sklo 50
j 240 Fžabka. dobré chutnání (nár. 51
má, mám. ©- —« —« < 25 | úst, půst (Štědrý den) —. 652

D 26 čtenářka (povídka) ©. .. 5820 | Fukolébavka (národní). —. 64
Slabikář. 8
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II. Velká písmena psací.
Strana

N,M,V,O,U (Žaotvo)2222 5B
U babičky (povídka) -2 ©© ee 6
C,Č,Ch(Češi)-222

*Co ptáci pějí? — Vrabee ovrliká . ©... .. . . 0. 58

G, E (Rodina) 6Učenápanna-2.460S,Š(Zahrada).... A
*Na šneka. — Malý voják (národní) 68
I, J (MlsnýJarouš)-©2426 68
Čistotná Jitka (povídka) © ©© © «e400e40600 640
H, K (Požár) .-—©2©2e 6Siláci(povídka)©©2466
T, F (Kohoutek Tatrmánek) .. .. 60
Co jsou prsty? — (Codělaly prsty? (národní) — 68
P, B. — Povídánípohádky(národní) . —... ...... 69
Koleda (národní) ..—. . . 00

*"Tleskej rukama! — Pod hruškou (národní). HA
R, Ř (Ve stodole) 0 12

Rybář (povídka) —- -© ee
*Na raky (národní) 0 74S,L(Naluskách)K 6
Přejptáčkům! 0 16
D,Ď (Dudák)2222

*Vstávej! (národní) 08

Malý stavitel (dle Tolstého) ——©——«© .* +. « 0... 00

Z, Ž (Sněhulák, dle Tolstého) <<< © +. «. +. 80
*Lenivý (národní). ©- .«.©. ©. ©. ee B]

A, N, M (Medvědář) . ©. . . 88

*Štědrá selka. — A, bé, cé, dé (národní) 88
Strašidlo (povídka) 8
Na vycházce (povídka) B
Abeceda. ní Číslice o . o o . . . o o o 86
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III. Písmo tiskací.
Strana

i, U, n, Ď, m, V, ©, č, 0, e, a, J, I 80

z, ž, h,ch,k,y. . . . ... 88
d, ď, b, p, g . . . -0.89
t 6 for řsš. . . 90
O, U, V, C, Č, Ch (Zvuky a hlasy) A
Co se líhne z housenky (povídka). 0
I, J, H,K,A,N,Ň, M(Pohyb). 2.8

*Na poště(národní). ©... . M
P, B, R, Ř, D, Ď, 9, Š (Věci dle chuti) ———.. 93
Pofoukej!(povídka).. .. „33

"Cestování(národní)<<... -+ „94
G,E, F, T, Ť, L, Y, Z, Ž (Hlasylidské) 296
Bouřka (povídka) 06

IV. Čtení poučné a zábavné.

*Cesta do školy (národní). 96
*Modlitby (národní) M
*Rodiče (národní). ©. . 98

*Dědoušek (Fr. L. Čelakovský) © © © ©% 0.0.98
Nemohl se učiti (povídka z Malých Novin) 08

Chndobný chlapec (povídka dle Tolstého) . |. 0
Pozdravuj!(povídka).©... . NN.

*Bubák(zMalýchNovin) -2.2.42 %4 100
Vítr (povídka dle Tolstého) —. ©. © .«. ©. 100

*Vojsko(Bož.Štorková) 22 © © eee 10
*Králiček (Bož. Štorková) -© ©. © © 6604 101
Husy(dleTolstého)-© ©... eee 102
Štěňata (dle Tolstého) 102

*Zvířátka hospodáři (národní) < —©«« « « . „102

'*Začátek a konec (národní) 108
*Řikadlo (národní) < < © *« *.«. ee 108
' 8*
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Strana

Slepička a kohoutek (pohádka národní) ee 104
*Říkadlo (národní) 104

Drak (povídka) . . 106
Říkejte rychle.. —. 106

*U koho nejradši (Fr. L. Čelakovský) 106
*Cos dostal? (národní řikadlo) -© ©... « +.. 106

O poslušných kozlátkách (národní pohádka) „107
*Rakouskánárodníhymna. © ©... +44 109

——


