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Hans Christian Andersen 
 
 Venku u silnice stál zahradní dome. Jistě jsi jej také někdy viděl. Měl vpředu 
zahrádku s květinami a s barevně natřeným plotem. Až u samého plotu rostla 
uprostřed zelené trávy malá chudobka. 
 Slunce na ni svítilo stejně teple a krásně jako na veliké a bohaté ozdobné 
květiny v zahrádce, a proto každou hodinu o kousek povyrostla. Jednou ráno byla již 
zcela rozkvetlá; její zářivě bílé lístečky se prostíraly jako paprsky kolem žlutého 
sluníčka uprostřed. Nemyslila vůbec na to, že ji v trávě živá duše nevidí a že je jen 
malá chudobka. Byla velmi spokojená, obracela se po teplém sluníčku, vzhlížela 
k němu a poslouchala, jak ve vzduchu zpívá skřivánek. 
 Sedmikráska byla šťastná, jako by byl veliký svátek, třebaže bylo jen pondělí. 
Všechny děti byly ve škole. Seděly v lavicích a učily se a sedmikráska seděla zase 
na svém stonku a také se učila, od teplého sluníčka a ode všeho kolem dokola, kde 
vládne dobrý Bůh. Zdálo se jí, že skřivánek zpívá jasně a krásně o všem, co ona cítí. 
Vzhlížela skoro s úctou k tomu šťastnému ptáčkovi, který umí zpívat a lítat, ale vůbec 
ji nermoutilo, že to sama neumí. 
 „Vždyť vidím a slyším!“ říkala si. „Sluníčko na mne svítí a vítr mě líbá. Jak 
bohatě jsem vlastně obdarována?“ 
 Za plotem rostla spousta pyšných, vznešených květin. Pivoňky se nafukovaly, 
aby byly větší než růže, ale takováhle velikost přece nerozhoduje! Tulipány měly 
překrásné barvy; však to také věděly a držely se zpříma, aby to bylo ještě lépe vidět. 
Ani si nepovšimly mladé chudobky před plotem. 
 Zato ona se tím více dívala na ně a říkala si: 
 „Jak jsou krásné a bohaté! Jistě je přiletí ten nádherný ptáček navštívit! To je 
dobře, že jsem blízko u nich, alespoň tu slávu uvidím!“ 
 A jak si to myslila, přiletěl skřivánek, ne však za pivoňkami a tulipány, ale do 
trávy k sedmikrásce. Samou radostí se celá polekala a nevěděla vůbec, co si má 
myslit. Skřivánek kolem ní tančil a zpíval si: 
 „Jak je ta tráva heboučká! A podívejme se, jaká je tu hezká kytička, se zlatem 
v srdci a se stříbrem na sukničce!“ 
 Však také sedmikrásčin žlutý terčík vypadal jako ze zlata a lístky kolem zářily 
bělostí. Nikdo si nedovede představit, jak byla chudobka šťastná! Skřivánek ji 
zobáčkem políbil, zpíval jí a zas pak odletěl k modré obloze. 



 Trvalo jistě dobrou čtvrthodinku, než se chudobka zcela vzpamatovala. Trochu 
ostýchavá, ale nesmírně šťastná, podívala se po květinách vedle v zahradě: viděly 
přece tu poctu a blaho, jež ji potkaly – jistě chápou, jaká je to radost! 
 Avšak tulipány stály strnule jako dříve a byly náramně špičaté a celé rudé, 
protože je to zlobilo. Pivoňky byly zase paličaté a zarputilé, dobře, že neuměly mluvit, 
jinak by se sedmikráska něco dozvěděla! Viděla chuděrka dobře, že jsou ve špatné 
náladě, a upřímně ji to mrzelo. 
 Vtom přišlo do zahrady děvče s nožem. Zamířilo rovnou mezi tulipány a 
uřezávalo jeden za druhým. 
 „Ach“! zavzdychla malá chudobka. 
 Děvče si pak tulipány odneslo. Chudobka byla ráda, že stojí v trávě za plotem 
a že je jen malá. Když slunce zapadlo, uzavřela své lístky a usnula; po celou noc se 
jí zdálo o sluníčku a o skřivánkovi. 
 
1. Jak se správně jmenuje chudobka? Proč jí tak lidé říkají? 
2. Proč lidé pěstují na zahrádkách okrasné květiny? 
3. Komu asi chtělo děvče udělat radost kyticí tulipánů? 
4. Proč chudobka byla nakonec ráda, že je malá? 
5. Kde chudobka rostla? 
6. V prvním odstavci (končí slovem chudobka) zkus určit u každého slova, o jaký 
slovní druh se jedná – ústně. 
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