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20. prosince 

Ahoj kamaráde, 

dneska je 20. prosince, na začátku už je dvojka, to znamená, že jsme 
opravdu blízko. Jdeme kolem chaloupky, která krásně září. V oknech má 
cukrové ozdoby ve tvaru sněhových vloček, střešní tašky jsou zdobeny 
malinovými srdíčky, stromek před domem je ověšený barevně zdobenými 
perníčky a celé to přenádherně voní! To jsem teda ještě neviděl, 
chaloupku, která by tak krásně voněla. Vůně perníku mě úplně omámila, 
že mám chuť si uloupnout okenici a posvačit. Co myslíš? Máme jít 
k chaloupce blíž? Já už jsem chtěl vyrazit, méďa mě ale popadl za uši a 
odtáhl pryč.  

„Ty nevíš, co to bylo za chaloupku?“ nevěřícně kroutí hlavou méďa, 
když už jsme byli dostatečně daleko.  

„To je určitě perníková chaloupka a vevnitř žije ježibaba, která jen 
čeká, až přijdeme blíž, aby nás chytila!“ poučí mě vzápětí. 

Jo tohle! Tuhle pohádku znám, tak jí zkusím méďovi převyprávět. 
Méďa mě ale pořád opravuje, protože to zná asi trochu jinak.  

A co ty? Opravíš mě taky, nebo pohádku O perníkové chaloupce znáš 
stejně jako já? To jsem tedy zvědavý. 

Byla jedna chaloupka a v té chaloupce bydlel tatínek, Jeníček a 
Karkulka. Děti dostaly chuť na jahodové knedlíky, a když šel dřevorubec do 
lesa na dřevo, šly s ním, že jahody nasbírají. Jenomže v lese zabloudily. 
Sluníčko pomalu zašlo za hory a Jeníček s Karkulkou pořád nemohli najít 
cestu z lesa ven. Jeníček proto vylezl na nejbližší lampu a rozhlédnul se, jestli 
neuvidí někde nějaké světélko. V dálce uviděl osvětlenou chaloupku, a 
protože se děti v lese bály, rozhodly se, že půjdou k domečku a poprosí, jestli 
by je tam nenechali přespat. Ale když přišly k chaloupce, zjistily, že to není 
obyčejná chaloupka! Ta chaloupka byla celá z chleba! Byl to jeden velký 
bochník s komínem.  

Jeníček i Karkulka se začali ládovat chlebem, protože od oběda ještě 
nic nejedli. Najednou se ale ozvalo vrznutí dveří. Děti se schovaly za komín, 
který vypadal jako rohlík, a koukaly, co se bude dít. Ze dveří vystrčil hlavu 
krokodýl.  

„Kdo mi to tu loupe chlebovou kůrku?“ zeptal se.  

„To nic, to jen zajíček.“  

Krokodýl tedy zalezl zpátky a děti zase začaly hodovat na rohlíkovém 
komínu. Krokodýl opět vykoukl.  

„Tak kdo mi to tu loupe komín?“ zeptal se naštvaně zelenáč.  

„To nic, to jenom zajíček!“.  
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Krokodýl zase zalezl do domku a děti hodovaly dál. Když ale vylezl 
potřetí, děti si ho nevšimly, protože se zrovna nacpávaly loupáčkem a 
nedávaly pozor.  

Krokodýl je chytil a odnesl do chaloupky. Jeníčka zavřel do klícky, chtěl 
si ho vykrmit a sníst. Karkulka mu musela doma plést ponožky. Když se mu 
zdálo, že už je Jeníček dostatečně vykrmený, zavolal Karkulku, aby přinesla 
hrábě.  

„Jeníčku, sedni si na hrábě,“ poručil krokodýl Jeníčkovi.  

Jenomže Jeníček opravdu nevěděl, jak se na hrábích správně sedí. A 
když potřetí spadl, krokodýl se naštval, že mu to tedy ukáže. Jakmile si 
krokodýl sedl na hrábě, děti ho hodily do pece a utíkaly po cestě do vesnice. 
Z vesnice už lehce trefily domů za tatínkem. To bylo radosti z jejich návratu!  

  

 Tak co? Znáš to stejně jako já, nebo jsi mě taky musel občas opravit? 
To jsem z toho jelen! A já myslel, že takhle to znají všichni! 

Můžeš si zkusit takovou perníkovou chaloupku namalovat, nebo 
namalovat, jak by vypadala, když by byla celá z chleba (nezapomeň na 
rohlíkový komín). Z čeho jiného by ještě chaloupka pro krokodýla mohla 
být, co myslíš? 

Tak zase zítra ahoj! 

Tvůj mlsný Dáda 

 

  


