Doplňte do textu tyto fráze:
jako by ho chtěl očima probodnout

jeho rady šly jedním uchem tam a druhým uchem ven

ji střežil jako oko v hlavě

levou rukou

má totiž obě ruce levé

má za ušima

z ní nedokázal spustit oči

nevěřil svým uším

ruku do ohně bych za něj nedal

šel co noha nohu mine

vzít nohy na ramena

všechno mu padalo z rukou

Pohádka
Byl jednou jeden král a ten měl jedinou dceru. Jmenovala se Jarmila a byla krásná. Král ji
velmi miloval a bál se o ni, proto
(na ni byl velmi opatrný).
„Dávej na sebe pozor, nemluv s cizími lidmi a nechoď s nimi ven z královského paláce,“ radil
princezně, ale té
(ta jeho rady moc neposlouchala), nevzala si je k srdci. A tak se stalo, že jednou přišel do
paláce čaroděj a princeznu si odvedl do svého hradu.
Král byl zoufalý. Chodil po paláci jako bez duše, byl celý roztržitý,
(nemohl nic dělat).
Dal rozhlásit zprávu, že kdo mu princeznu přivede zpět, dostane ji za ženu a půl království k
tomu. Protože to byl český král a četl české pohádky, čekal, až se přihlásí nějaký Honza, který
sice na první pohled vypadá, že je hloupý, ale ve skutečnosti
(je chytrý).
Protože se dlouho žádný Honza nehlásil, král pro něho poslal své sluhy. Sluhové Honzu našli,
ale Honzovi se ke králi do zámku nechtělo, šel jen proto, že musel, a
(šel pomalu).
Král si zavolal i Honzova tátu. "Z literatury vím, že jedině tvůj syn mi může pomoci," řekl
tátovi. "Vaše veličenstvo,
(já tomu moc nevěřím)," odpověděl táta. „Náš Honza
(je totiž hrozně nešikovný). Doma nám s ničím nepomůže. Celé
dny leží v knížkách, čte si jen o zlých čarodějích a jak je přemoci.“ Král se radoval, přesně
takového potřeboval.
Honzovi nezbylo než se vydat na cestu. Když přišel do čarodějova hradu, dostal strach a chtěl
(utéct), ale čaroděj ho zastavil.

„Co tu chceš?“ „Princeznu,“ odpověděl Honza. Princezna stála vedle čaroděje. Honza
(se na ni pořád
musel dívat), tak moc se mu líbila. „Odejdeš odtud živý, jedině když uhodneš hádanku, kterou
ti dám,“ řekl čaroděj. „Dva bratři vedle sebe sedí, jeden na druhého nevidí. Co je to?“ Honza
se zaradoval: „Takové úkoly zvládám

(bez

problémů). Neměl byste něco těžšího?“ Kouzelník se na něj podíval
(zle) a rozkázal mu: „Odpověz!“ A Honza, protože byl sečtělý a
čarodějnické hádanky znal, odpověděl okamžitě. Čaroděj
(byl strašně překvapený), když Honza odpověděl správně. Byl zlostí bez sebe,
ale slib musel splnit.
A tak Honza dostal princeznu a půl království k tomu.

