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Malované čtení 

Co uvaří kuchař Slunce?  

Asi jste si, děti, pomyslely, že to žluté, pěkně kulaté          není 

žádný    . Je přece vysoko na nebi, kam nedolétnou           . 

Nedolétnou k němu ani rychlá vojenská                            .  

           je přece tak daleko, že se k němu dosud nevydala žádná 

s posádkou na palubě. Myslíte si určitě, že        nemá 

žádné , kterými by dosáhlo k nám na zemi, a tak nemůže 

nic uvařit. To se ale moc pletete a vůbec nemáte tušení. Jestli 

jste zvědavé, co se teď dozvíte, tak dávejte dobrý pozor! 

 na naši Zemi dobře dosáhne, každý den se jí dotýká svými 

zářivými paprsky. Cítíte, jak vás příjemně šimrají a lechtají, 

když nastavíte ke            svou tvář? Těch neviditelných, hřejivých 

paprsků posílá             na Zem velmi mnoho. 

 Jsou to jeho     , kterými tu stále něco dělá, šmodrchá, 

uhlazuje, a také jimi může něco uvařit. Všimly jste si doma, jak 

z       ,ve které maminka vaří polévku, knedlíky a jiné dobroty, 

stoupají bělavé obláčky? Všimly jste si také, že se takové 

obláčky objevují na obloze, když je pěkný, slunečný den? 



 

Pohádka je převzata z Učíme se číst s porozuměním – Rudolf Šup 

 

To právě           vaří ve svých kotlících na Zemi všelijaké 

lektvary. Že jste žádné takové lektvary na zemi ještě neviděly? 

Ani se nedivím, protože si představujete všelijaké obrovské 

železné kotle, , díže a ty opravdu nikde nejsou.         totiž 

vaří ve velkém, jeho hrnce jsou , jezera,  

 a také oceány. Jeho dlouhatánské  – paprsky       

ohřívají    v , jezerech a mořích a také ji míchají, 

prosvěcují, prohlížejí, a dokonce ji vytahují na oblohu. Ani ty 

 na obloze nenechá            na pokoji. Čechrá je a 

pak z nich vyrobí lehounké závojíčky na zdobení  nebo 

šlehačkové    na zákusky. Nebo je hněte do těžkých 

černých , ve kterých dovaří mlhu na dešťové , 

ledové kroupy nebo . Věříte už, že krupobití,  nebo 

 navařilo           ve své kuchyni Přírodě? 


