
O ČERVENÉ KARKULCE

V jednom ':::-: i] na kraji lesa žila maminka se svojí holčičkou Aničkou. Ta dostala

od babičky k narozeninám krásnou červenou # . re čepičce, která se zavazuje

pod bradou na mašličku, se říká karkulka. A protože siji Anička oblíbila a pořád ji

nosila, neřekljí od té doby nikdo jinak, než Červená karkulka.

##
Jednoho dne siff..uolala maminka a řekla jí,že,ffi, rt"ra bydtíza lesem je ne-

#

mocná.,,Půjdeš za ní, Karkulko, a doneseš jí,O. §aornácího vínaí Karkulka

měla babičku moc ráda, a tak popadla 3 " 
okamžitě vyrazilana cestu. Maminka

,F
na niještě zavolala, aby šla jen po cestičce a s nikým se nedávala do řeči, ale §

už ji neslyšela.

V lese bylo nádh"rně,ffisvítilo a ptáčci si prozpěvovali. '* 
oornakovala po ces-

tičce a ani si nevšimla, že na ni za nejbližší,rl l číhá §. Když na ni vyskočil,

hrozně se lekla. Ale se zdál hodný mluvil k ní sladkým hlasem a vyptával se,



kam má namířeno. ,,Jdu jenom za , je nemocná, takjí nesu v košíčku *_ u &:'
ól}r

,,A bydlí daleko ta tvoje babička?" olízl se mlsně ,,. . ,,Kdepak, --ré í:i má hned na
: .a
.,- - '' :ť,,

konci lesa," odpověděla po pravdě : . ';',_ 
na nic nečekal, skočil do a byl

pryč. , si oddychla a pokračovala v cestě k . Rozhodla se, že jí ještě natrhá
.a i,.i' ;';1,1 i: ,l,'i,§

pár a]:' , mezitím běžel co nejrychlejí k babiččinu ;§ íi . Zat<Iepal na F'l.ii"§,

vešel dovnitř a překvapenou spolkl. Pak si nasadil na hlavu její , na nos

-,,u - -ijejí .: - ] a lehl si do její ,i"-.d ' = 
.
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zanedlouho dorazila k i . zaklepala na , i3 ': ji změněným trlasem

'"^"' -'':pozval dovnitř. Karkulka přistoupila k o 
" :- ', ale se jí zdála nějaká divná. ,,Proč

máš tak veliké ': : , babičko?" zeptala se.,Io abych tě lépe viděla," odpověděl

,'.,,,..,,A proč máš tak veliké ., . ?" ,ro abych tě lépe slyšelaí,,A babičko, proč

ýqla3 ,;.. ..]r-

máš tak veliké -ď: ?" zeptala se ] ,ro abych tě mohl lépe sežrat!" zařval ,,}
-a,,1 

.;

-'l:.t _,,-,,

a spolknul i Karkulku. Pak se s\ialil zpátky do ;,r i+, ' a usnul" Chrápal tak, že ho bylo

slyšet široko daleko. Naštěstí šel kolem a bylo mu divné, že tak chrápe. Vešel

,..," ,rri =:,
dovnitř a v babiččině -,},'+"' 

o našel ']]' s obrovským . Hned věděl, kolik uho-

dilo.Vytáhl .$ a rozpáralvlkovi .Zněi vyskočila i , obě živé a zdravé.

-.'-
Společně pak nanosili vlkovi do břicha",.l;;*.', břicho zašili a schovali se do vedlejší

", 
S'

místnosti. :] se probudil a bylo mu hrozně špatně, , *... v břiše ho tížilo. Těžce

se zvedl ,ffia odkolébal se ven n"€i,aby se napil #'. Jak se ale naklá-

něl nad hladinu, @ v břiše ho převážilo, on spadt d.'# a utopit se. Babička

snědli O , vypili ,i ýtu;e, mysIivec ochutnal také domácí

| " 
o.n doprovodir Srpatky domů.

s karkulkou at



Dával jsi pozor? Pak jistě budeš znát odpověd'na všechny otázky.
Co bys své babičce přinesl ty?

l Jak se jmenovala holčička?

Podle čeho dostala svou přezdívku?

Kde bydlela Karkulka a kde babička?

proč šla karkulka do lesa?

co maminka na karkulku vo]ala

při odchodu?

Co se jí přihodilo cestou?

Na co se vlk vyptával?

Koho spolkl napřed?

Co udělal vlk, když spolkl babičku?

Na co se ptala Karkulka vlka převle-

čeného za babičku?

Co udělal vlk, když spolkl i Karkulku?

kdo babičku s karkulkou zachránil?

Jak je myslivec zachránil?

co se stalo s vlkem?

Jak se karkulka dostala domů?

l

l

co nesla karkulka
babičce v košíčku?

l

l

l



Zkusíš pohádku převyprávět? Obrázky ti pomohou.
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Najdi 5 rozdílů.
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&§ Popiš vlastními slovy, co vidíš na obrázku.
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ffi Povídej, co vidíš na obrázku. ffi Spočítej, kolik kytiček kolem cesty Karkul-
ka natrhá a kolik musí na cestě překročit kamínků. ffi Najdeš schovaného

vlka a myslivce? ffi jaký je rozdíl mezi domečkem nahoře a domečkem dole?

ffi Který domeček má více oken?
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