Jak pejsek s kočičkou myli podlahu
V malém domečku na konci lesa
spolu žili pejsek a kočička. Bydleli
tam už několik let a snažili se vše
dělat stejně jako lidé, ale ne vždy
se jim to povedlo. Nemají přece
ruce a nohy stejné jako člověk.
Na tlapkách mají maličké
polštářky a z nich vykukující
drápky. Právě proto to u nich
v domečku vypadalo všelijak.
Jednoho dne si kočička všimla, že
jejich podlaha už není tak hezká jako bývala dřív. Teď na některých místech
lepila a na dalším kousku byly drobečky od jídla. „Musíme tu podlahu umýt, je
celá špinavá. Lidé to taky dělají,“ povídá kočička pejskovi.
Šla do komory, kde vzala mýdlo a kyblík. Mýdlo položila na stůl a šla s kyblíkem
v tlapce pro vodu k potůčku. Vtom ale pejsek spatřil na stole něco růžového.
„Kočička mi připravila ke svačince salám,“ pomyslel si a zakousl se do té růžové
věci, když najednou mu začaly z pusy lítat bubliny a téct pěna. Jakmile kočička
přišla s kyblíkem plným vody, spatřila pejska a pěnu, jenž mu kapala z pusy,
zalekla se. Myslela si, že je pejsek nemocný. „Snědl jsem kus salámu, který
ležel na stole, ale byl nějaký škaredý,“ povídá pejsek kočičce. „Ty popleto, vždyť
to bylo mýdlo na mytí podlahy,“ rozkřikla se kočička. Pejsek vypil hodně vody,
aby byl zase v pořádku a kočička se mezitím vydala koupit nové mýdlo.
„Ale jak ji umyjeme, když nemáme kartáč?“ zeptal se pejsek kočičky. „Mám to
vymyšlené. Pejsku, podlahu vydrhneme tebou. Ty máš přece takové hrubé
chlupy, jako jsou i na kartáči,“ povídá kočička. Pejsek si lehnul na podlahu,
kočička na ni rozlila vodu, vzala do tlapek mýdlo a pejska a podlahu vydrhla.
Když měla hotovo, pejsek byl mokrý a špinavý od hlavy až k patě. Stejně tak
byla mokrá i podlaha, a proto se pejsek rozhodl, že ji vysuší kočičkou. To ona
má přece jemné a měkké chloupky jako ručník. Popadl kočičku a vytřel s ní
celou podlahu. Byli moc rádi, že mají tak krásně čistou podlahu, ale oni oba byli
velmi špinaví. Vlastně jako ta podlaha před umytím. „Já vyperu tebe a ty vypereš
mě – jako prádlo,“ povídá pejsek. Když byli oba čistí, přišlo na řadu sušení.
Chytili se drápky šňůry na prádlo a sušili se. Jenomže vtom se na obloze
objevily mraky a sluníčko bylo fuč. „Prší! Musíme se schovat,“ křičel pejsek.
Utekli domů a čekali, až zase vysvitne sluníčko. Jakmile vylezlo sluníčko, opět
se pověsili jako prádlo a čekali, až uschnou. Když už byli usušení, poskládali se
do koše na prádlo, kde oba usnuli, jak byli unavení.

Odpověz na otázky:
1.

Kdo bydlel v domečku?

____________________________________________
2. Proč chtěli umýt podlahu?
____________________________________________
3. Co vzala kočička v komoře?
____________________________________________
4. Co snědl pejsek místo salámku?
____________________________________________
5. Co použila kočička místo kartáče na umytí podlahy?
____________________________________________
6. Co použil pejsek místo ručníku na vytření podlahy?
____________________________________________
7. Kde pejsek s kočičkou usnuli?
____________________________________________

Seřaď popořadě, co se stalo v pohádce.
Pejsek s kočičkou usnuli v koši na prádlo.
Pejsek snědl mýdlo.
Kočička vzala pejska a umyla s ním podlahu.
Kočička si všimla, že je podlaha špinavá.
Pejsek s kočičkou se sušili.
Pejsek vzal kočičku a usušil s ní podlahu.

Využijte i pohádku ve videopodobě, děti se mohou podívat za odměnu na to, co zvládly
přečíst : https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3D-PGnB4LTs9E&psig=AOvVaw2m1m4w2HT6pF2CJHMYp52&ust=1589472334144000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCNiy
5oCcsekCFQAAAAAdAAAAABAE

