
HRAČKY 

a SLADKOSTI

SBĚRATEL BROUKŮ
zábava

40,-
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Jak si medvěd Dobrák
splnil svá přání

ednoho dne šel medvěd Dobrák kolem obchodu s hračkami,  
  a co nevidí: z výlohy se na něj směje zlevněná sada 
pomůcek pro sběratele brouků. Všeho všudy za čtyřicet korun.

„To je ale skvělé,“ řekl si Dobrák. „Přesně po takových 
pomůckách už dlouho toužím. Jenže nemám čtyřicet korun.  
Měl bych si je nějak vydělat. Musím ale vymyslet, jak to 
provedu.“

Když se Dobrák vrátil domů, sepsal si seznam toho, co  
musí udělat.

J

CO CHCI
1. U·ET¤IT NùJAKÉ PENÍZE

2.  KOUPIT SI POMÒCKY PR
O SBùRATELE BROUKÒ

3.  KOUPIT ALENCE DÁREK  
K NAROZENINÁM

4. KOUPIT SI MEDOVOU PIZZU

5. JÍT DO KINA

¨



Sotva to dopsal, objevil se králík Skokan.
„Hele, co to děláš?“
„Píšu si seznam věcí, které chci udělat,“ odpověděl mu 

Dobrák.
„To je fakt dobrá věc. A můžu něco z toho dělat s tebou?“
„Jasně,“ řekl Dobrák. „Mám skvělý nápad – budeme 

prodávat limonádu. Je horko a všichni budou chtít něco 
studeného k pití.“

A tak se odpoledne Dobrák a Skokan pustili do práce 
a otevřeli si stánek s limonádou.

26

Li
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Jako první se u nich zastavili Viktorín a Sofie.
„Jejda, limonáda!“ zvolal Viktorín. „To je báječné.  

Hned si jednu koupím.“
„Já si dám taky jednu,“ prohlásila Sofie. „To horko je 

opravdu vyčerpávající.“
Dobrák a Skokan se na sebe nechápavě podívali.
„Horko, je opravdu horko,“ opakovala trpělivě Sofie.

Ňam-ň

5,-
za

kelímek
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Za chvíli se objevily Lilie s Alenkou.
„Jednu limonádu pro Alenku a dvě pro mě,“ řekla Lilie. 

„A hned, jak je vypijeme, půjdeme ke mně malovat, že jo, 
Alenko?“

„Jo,“ odpověděla Alenka.
Netrvalo dlouho, Dobrák a Skokan prodali všechnu 

limonádu. Vydělali dvě stě korun. 
„Jsme bohatí!“ jásal Dobrák. „Sto korun pro tebe a sto 

korun pro mě.“
 

Ňam-ňa
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„Tomu teda říkám den!“ radoval se Skokan. „Už se těším, 
za co je utratím.“ A rozběhl se do obchodu s hračkami.

V obchodě si Skokan  
koupil dvě čokoládové tyčinky,  
žvýkačky a velký sáček  
popcornu, který hned snědl.

        Potom si koupil levné jojo, které  
      se rozbilo, jakmile si s ním začal hrát, 

a malou stříkací pistoli, kterou cestou  
domů ztratil. 

Mezitím medvěd Dobrák přišel domů a zadíval se do svého 
seznamu. Desetikorunu dal do pokladničky, kde měl úspory. 

Nebrat



Potom zašel do hračkářství 
a koupil si pomůcky pro 
sběratele brouků za čtyřicet 
korun.

Za dvacet korun koupil malé zrcátko 
Alence k narozeninám.

Cestou domů se stavil v obchodě  
a za desetikorunu si koupil  
plátek medové pizzy.

Když to všechno pořídil, zbývalo mu pořád ještě dvacet 
korun na kino. Cestou do kina ho dohonil Skokan.

Brouci!

Brouci!

20,-

40
,-
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„Kam jdeš, Dobráku?“ zeptal se ho.
„Do kina,“ odpověděl mu Dobrák.
„Taky bych šel,“ povzdechl si Skokan, „ale utratil jsem 

všechny peníze.“
„Za co?“ zeptal se Dobrák.
„Koupil jsem si spoustu věcí a peníze se nějak rozkutálely, 

ani nevím jak.“
„Měl sis všechno předem pořádně rozmyslet a naplánovat,“ 

poradil mu Dobrák. „Já mám všechno, co jsem si napsal do 
seznamu.“

Skokanovi poklesly uši a fousky. „Asi jsem to pěkně zbabral.“

Brouci!



„Netrap se,“ utěšoval ho Dobrák. „Aspoň víš, co máš 
příště dělat.“

„No jo, máš pravdu. Bav se dobře.“
„Můžeš jít se mnou. Lístek je za desetikorunu a já mám 

pořád ještě dvacet korun, takže můžeme jít oba. Dneska 
dávají film Velepavouk a hloupá vosa. No tak, pojď.“

Velepavouk a hloupá vosa

DNEŠNÍ 
PROGRAM

POKLADNA

OTEV
ŘE

NO

KINO



33

OKÉNKO PRO RODIČE
Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec (Udělej si plán)

Když jsem byl ještě kluk, maminka mně a mým bratrům často vyprávěla příběhy 
o dvou malých chlapcích, Charlesovi a Remusovi, kteří neustále vymýšleli, jak získat 
peníze. Když se jim to podařilo, Charles je pokaždé hned utratil, zatímco Remus vždy 
pečlivě plánoval, za co je vydá, a utrácel rozumně (díky za inspiraci, mami!). Myslím, 
že se nás snažila naučit Návyk 2 – Začínejte s myšlenkou na konec. Je to návyk, jak je 
důležité mít vizi nebo plán.

Příběh o Dobrákovi a pomůckách pro sběratele brouků umožňuje vysvětlit 
hned několik věcí. Jednak můžete dětem ukázat, proč je tak důležité zapsat si své cíle. 
Jak říká jedno úsloví: „Cíl, který si nezapíšeme, je pouhým přáním.“ Dále děti mohou 
spočítat, jak a za co Dobrák a Skokan utratili peníze, a procvičit si tak sčítání a odčítání. 
A také si můžete s dětmi pohovořit o tom, jak užitečné je plánovat si věci dopředu – 
ať už se jedná o peníze, školní záležitosti nebo vlastní život – a jak to vždy vede 
k dobrým výsledkům, včetně toho, že pak můžeme lépe pomáhat druhým (tak jako 
Dobrák mohl pozvat Skokana do kina, protože mu zbyla desetikoruna na vstupenku).

Otázky pro děti
1. Jaké úmysly měl Dobrák? Jaký měl plán?
2.  Kolik peněz Dobrák a Skokan vydělali? Jak si je rozdělili?
3.  Jak a za co utratil své peníze Skokan? Jak a za co utratil své peníze Dobrák?
4.  Kdo hospodařil s vydělanými penězi lépe? 
5.  Jak Dobrák pomohl Skokanovi?
6.  Proč je tak důležité plánovat dopředu?

Úkoly pro děti
1.  Večer – před tím, než půjdeš spát – si připrav oblečení, které si vezmeš zítra na sebe.
2.   Vezmi si papír a tužku a zapiš si tři cíle, kterých chceš dosáhnout. Pak si dej 

papír s napsanými cíli na takové místo, odkud se neztratí a kde ho budeš mít 
stále na očích.

3.  Řekni mamince nebo tatínkovi, čím a jaký chceš být, až vyrosteš.
4.   Všichni jistě najdeme něco, v čem se chceme zlepšit – například můžeme dělat 

domácí úkoly včas, důkladněji si čistit zuby nebo více poslouchat své rodiče. 
Vyber si jednu věc a začni ji dělat lépe.


