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Milé děti, máte rády pohádky? Já moc. Najraději mám tu O perníkové chaloupce. Ježibaba
skončí v peci a děti se vrátí domů. Na pohádkách je totiž nejlepší, že dobře skončí, i když to
vypadá bledě. Dobro přece musí nakonec vyhrát, i když se to na první pohled nezdá.
Cvrček chtěl zahrát kamarádům divadlo. Vytáhl proto všechny loutky, které našel. Jaké pohádky by s nimi mohl zahrát? Zakroužkuj vždy stejnou barvou ty loutky, které patří do stejné
pohádky. Které postavy mu ještě chybí? Kolik pohádek to dohromady je?
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na vysoký

, protože mi zakázala

, běhat daleko od našeho
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. pak si

sedla a vyprávěla mi pohádku o
a

rádi, jak je neposlechl a pustil

jak ho pak
nakonec
že mě mají
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unesla do své
s

, a ještě
ke mně

. Jak ho měli
do

.

a jak ho

zachránili. Teď už rozumím tomu,
opravdu rádi a že všechny

jsou pro moje dobro, protože |

jsou zkušenější než já a vědí, co je pro mě dobré.
Cvrček – křesťanský časopis pro předškolní děti – 12. ročník – 2021 • Vychází jako příloha Nezbedy.
• Na přípravě tohoto čísla se podíleli: Lucie a Josef Civínovi, Helena Cuhrová, Kristýna Čeřovská, Renata
Dvorníková, Vojtěch Cuhra, Marta Michálková, Alena Němečková, Ludmila Obručová, Jana Vaňková,
Markéta Žižková, Zdislava Janoušková, Anežka, Veronika a Vojtěch Nádvorníkovi
• Kontakt: www.casopisnezbeda.cz • Nápady a připomínky: tel.: 723 723 140, e-mail: josefcivin@volny.cz

„Dobrou noc,“ řekla maminka, zhasla
v pokojíčku a zavřela za sebou dveře.
V pokojíčku se rozhostilo ticho, byla tma.
Otylka ještě cítila maminčinu pusu na tváři
a mrkala do tmy. Byla to její oblíbená hra.
Zavřela oči, nic neviděla, otevřela oči a pořád
nic neviděla. Takže bylo vlastně jedno, jestli
má oči otevřené nebo ne.
Tmu měla Otylka ráda. Ležela na zádech,
dívala se do tmy a měla ji jako velikou černou
tabuli, na kterou může kreslit, co si zamane.
Nic ji neomezuje.
Dnes ji zaujala pohádka, kterou jí maminka četla před spaním. Princ v ní bojoval
s drakem. Bál se, byl menší a na rozdíl od
draka měl jen jednu hlavu. Zatímco drak byl
obrovský a hlav měl devět. Princ bojoval ze
všech sil a draka nakonec porazil. Otylka si
oddychla. Ještě že to dobře dopadlo. Princ
zvítězil a zachránil princeznu.
Pak si vzpomněla, jak se dnes maminka
ptala, kdo sebral ze spíže ty perníčky s čokoládou, a ona strašně dlouho bojovala se svým
strachem přiznat se, že to byla ona. Když
se maminka u večeře ptala, Otylka mlčela
a dívala se na ubrus. Bála se zvednout oči.
Po večeři ale sebrala odvahu a sama se přiznala. Bylo jí to líto.
Ani nečekala, jakou odměnu tím získá.
Spadl jí kámen ze srdce a cítila se volně.
A ještě ke všemu viděla, jak získala maminčinu důvěru. Připadala si jako princ, který
v boji s drakem nakonec vyhrál.
„Ale ta moje pohádka se stala doopravdy,“ zašeptala do tmy a klidně usnula.
S kým bojuje Otylka na obrázku?
A co ty? Dokážeš se přiznat, když něco pokazíš?

Z mnoha pohádek známe, že princ, který si jede pro princeznu,
musí cestou překonat spoustu překážek.
Dokážeš prince Otakara dovést k princezně Antonii?
Ale pozor na různá nebezpečí! Těm ať se raději vyhne!

Postup:
Vyrob si loutkové divadlo a zkus vyrobit i další vlastní loutky.
Také v této pohádce zvítězí dobro nad zlem.

Budeme potřebovat: pastelky, nůžky, lepidlo

–
–
–
–
–
		
–

Divadlo vybarvi.
Loutky vystřihni.
Podlep je špejlí.
Z krabice (například od bot) vyrob kulisy.
Do dna propíchni několik dírek,
aby loutky dobře stály.
A můžeš začít hrát.

Drápek s Pírkou šli na procházce kolem domku dědy myšáka. Nevšimli si vrabčáka Pepíka, který kousek vedle
trénoval kopanou. Najednou kolem Drápka a Pírky proletěl míč. Bác! Třísk! Okno bylo rozbité. A už je tu
děda myšák a hubuje Drápka s Pírkou. A Pepík? Ten na ně místo přiznání všechno svedl. Drápek s Pírkou
museli okno zaplatit. Jenže pak Drápek našel míč i s Pepíkovým podpisem. Teda, Pepíku! Že se nestydíš!
Pepík se ale opravdu zastyděl. Zaplatil Drápkovi peníze za okno a ještě mu na omluvu přinesl hezký dárek.
Dokážeš správně seřadit obrázky?

To jsem z toho jelen! Už jste někdy viděli rohatou princeznu? Nebo prince na koloběžce? To musíme
napravit. Všechny nesmysly škrtněte. Dokážete říct, do které pohádky která část obrázku patří?

Pohádky máme rádi proto, že i když jsou napínavé, přesto dobře dopadnou.
Můžeme mít také naději, že všechno dobře skončí – v nebi u Pána Boha.
Dobrý Bože, děkujeme ti, že nám tady na Zemi pomáháš a jednou nás vezmeš k sobě do nebe. Amen.

tvoříme s chameleonem duháčkem
Ahoj, Cvrčci. také si za dlouhých zimních
večerů vyprávíte u hořícího krbu pohádky
a různé příběhy? Naučím vás, jak si vyrobit
jednoduché maňásky, a pak můžete zbytek
rodiny překvapit třeba divadlem.

Budeme potřebovat:
karton, tužku, nůžky,
tekuté bílé lepidlo, ponožku, 2 knoflíky nebo
korálky, prázdné platíčko
od vitaminových pastilek
na výrobu očí a
kousek bílého papíru.

Z pevného kartonu vystřihneme 2
kolečka o průměru asi 10 cm. Jedno
přehneme a v přeložení vystřihneme úzkou díru, do které se později
zastrčí konec ponožky – tak vznikne
pusa. Z druhého kolečka vystřihneme
oblouček, který volnými konci přilepíme
na polovinu prvního kolečka. Vznikne
tak otvor pro prsty, abychom mohli pohybovat pusou maňáska (viz obrázek).
Ponožku navlékneme na vystřižený útvar
a zasuneme konec ponožky do díry. Dotvoříme obličej. na oblouček přilepíme
oči, které můžeme vyrobit z prázdných
platíček od cucavých pastilek. Do dvou
prázdných pouzder dáme korálky/knoflíky, přelepíme bílým papírem a po zaschnutí
odstřihneme a připevníme na maňáska. Přilepíme jazyk, zuby, uši, vlasy – a je to.
můžeme sezvat rodinu na divadlo. Přeji
vám pohádkové zimní dny.
Váš Duháček

