
O ČERTOVI, KTERÝ NEMĚL ROHY  

(artikulační cvičení) 

 

Čertík Vavřinec* měl pravé čertovské kopyto a ocas. Tvář měl 

zaneřáděnou od pekelného nepořádku a řádně smrděl* – jako 

správný čert. Dalo by se říci, že vypadal přesně jako čert, přesto 

mu však něco chybělo. Přijdete na to děti? Přece rohy! Příšerná 

ostuda! Věřte nevěřte, čert bez rohů, to není opravdivý čert. 

Vavřinec se kvůli rohům pořádně natrápil*. Jednou si vyřezal 

rohy ze dřeva, ale vydržely jen do dalšího dne. Když totiž přikládal 

uhlí pod kotel, přeskočila jiskra a rohy shořely. 

*čertík – vyplazování 

jazyka, krabatění nosu, 

čmucháme 

*ukažte, jak se mohl 

čertík trápit, jak asi 

vypadal (smutný 

obličej, pláč,..) 

Vavřinec přemýšlel, co dál, a napadlo ho: „Takový beran, ten má 

překrásné rohy…“ Otevřel pekelné dveře dokořán* a běžel 

hledat berana. Před úsvitem ho spatřil. Patřil uhlíři Řehořovi, který 

na kraji lesa dělal dřevěné uhlí. Vavřinec na něj zakřičel: „Hej*, 

uhlíři, dej mi berana, potřebuji jeho rohy!“ Uhlíř nechtěl o berana 

přijít a tak řekl: „Dám ti berana, když budeš celý den řezat dříví a 

přikládat do milíře.“ A pro sebe si pomyslel: „Než se zešeří, snad 

nějaké řešení najdu.“ Vavřinec se dal do práce. Síly měl za tři a 

práce se mu dařila. Až si uhlíř začal přát, aby u něj Vavřinec zůstal 

napořád.   

*co nejvíc otevřít ústa, 

chvíli vydržet 

*zkusíme společně na 

uhlíře zavolat 

(zkoušíme co 

nejhlasitěji, z piana do 

forte, z forte do piana) 

– zkoušíme měkký 

hlasový začátek 

Večer si šel Vavřinec pro berana, ale v tu vteřinu ho zavolala 

uhlířova žena Jiřina: „Vavřinče, pojď na večeři!“ Nu což, ještě se 

před cestou navečeřím, pomyslel si čert. Měli vepřo knedlo zelo a 

Vavřincovi tak chutnalo, že snědl třináct knedlíků! Měl úplně plné 

břicho*, ale i tak si přidal i třešňový koláč. Pak k němu přišla malá 

Mařenka, uhlířova dcera a povídá: „To je dobře, že nemáš rohy, 

mně se moc líbíš, já bych se rohatého čerta bála!“ A to rozhodlo. 

Vavřinec zůstal u uhlíře a dobře se jim spolu dařilo. Mařenka měla 

Vavřince ráda a Vavřinec si už ani nevzpomněl, že ho někdy 

trápilo, že nemá rohy.  

   *nafouknout tváře a 

frknout                                       
 
 
 
 
 
 
                                                                                              

 


