
O PERNÍrOVÉ CHALOUPCE
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V jedné chaloupce na kraj' 

'''" i;' ' Zit Ř se ženou a dvěma ;; , Jeníčkem

a Mařenkou. Byli sice chudí, ale žilo se jim dobře. Jenže neštěstí nechodí po ho-

rách, ale po lidech. A tak se stalo, že marninka zemřela a tatínek zůstal s dětmi

sárn. Po nějakém čase přivedl dětenr novo|,l marninku. Ale ta byla zlá a děti ne-

,ť*;;
měla ráda, Nakonec nařídila tatínkovi, aby děti odvedl do ' _-'*' a tam je nechal.

-iatínek nejprve nechtěl, ale jednoho dne svou ženu poslechl. Řekl dětem, aby si

. ,--r,1' ';.. i_-- ,

vzaly ' ,že s ním půjdou do ' -:*;i: na :{. . Děti byly nadšené a celou cestu

si vesele poskakovaly. Spoiečrrě s tatínkem došly až na rrlalou mýtinu urprostřed

f
íesa. Tatínek zača! kácet x .i. a děti sbír,aly {' , Kcjyž se přibíížil večer, tatínek

_:.;r,

přlv,ázař na strom , aby rle větru do .Ř tloukla a děti si myslely, že dál kácí

í
L i . Pak srnutně odešei donrů.
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Jakmile se setmělo, děti začaly hledat ffi, ate našly pouze

:.' :r:,i a hledaly cestu domů. Nakonec Jeníček vylezl na vysoký

. A protože už měly velký hlad, Jeníček hned vyle-

zl na střechu a začal loupat a z nich vylezla ošklivá

,?::-'::''':Jna l ,.. Nosila jim spoustu jídla, aby si děti vykrmila a mohla je sníst. Každý den

chtěla po Jeníčkovi, aby jí ukázal , jestli už je dostatečně tlustý Jeníček pokaž-

. Popadla obě á*',, , strčila je do a dveře zavřela

nemohla
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a rozhlédlse.

Vtom se otevřely
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dé ježibabě podstrčil malou .,- ' , aby ji oklamal. Nakonec už to

é§a.

vydržet a rozhodla se děti sníst i hubené. Roztopila Ť*.. , i::B a připravila si

\ na pečení {Ú.Poručila dětem, aby si "" \ sedty. ffir'. začaly

předstírat, že neví, jak se na takové lopatě sedí, a chtěly, aby jim -. lB ukázala.

Ta si se skuhráním "" \ sedla. Děti na nic nečekaly, popadly topatu a strčily

ježibabu do

A pak utíkaly a utíkaly, až se dostaly z ven a brzy našly cestu domů ke své-
(a
Ás,

rn" ffi. Ten vyhnat zlou macechu a slíbil dětem, že je už nikdy neopustí.
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V dálce uviděl {,.sfi a zavolal na Mařenku, že tím směrem půjdo u.Brzydošly až

n ' #, která byla celá z
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bradavicí na -i

"í,\ť§



Jaks= --.,_ : :,::l

S kým ;,.:: i

Fos§gqje§,!at js§

poř,ládku dobře?

Fak budeš jistě vědět;

Co se s:;:: : 'e;ich maminkou?

Proč je i3l,i§k cdvedl do lesa?

Cc sbila];", rl jp5g do džbánku?

Ca vliéi jenťček, kdyžvylezl na stron,,!?

Kao bycilel v perníkové chaloupce?

Co nluseíJeníček ježibabě každý večer ukázat?

Jak se dětem podařilo z chaloupky utéct?

Čarodějnice zavřela děti do chlívku a na dveře dala zámek.

Znášještě jiný význam slova ZÁMEK?

Jestlipak víš, co dělá dřevorubec? Vybereš rnu správné nástroje?

Kdo používá nástroje, které dřevorubci nepatří?
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Zkusíš pohádku převyprávět? Obrázky ti pomohou.
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