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ÚVOD
Milé děti, drazí rodiče a vážení prarodiče, prostě Vy
všichni, kteří čtete tyto pohádky,
ačkoliv otevíráte první stránky mého psaní, musím Vám
říci, že jsem tyto řádky psala až závěrem. Původní moje
myšlenka byla totiž trochu jiná – prostá - připravit mým
milovaným dětem netradiční adventní kalendář. Ruku
na srdce - čokoládek a dalších sladkostí mají děti v dnešní
době plno po celý rok. Chtěla jsem jim tedy zpříjemnit čekání
na Ježíška pohádkami, které jsem sama vymyslela a sepsala,
doplnila zábavnými úkoly a mnou kreslenými obrázky. Poté
mě však napadlo se o své dílo podělit, a tak jsem tomu dala
trošku lepší podobu a Vy se můžete pustit do čtení také.
Písmo jsem záměrně zvolila větší, aby se čtením neměli
problémy i ti z Vás, kteří na ty drobné blechy špatně vidí.
Zároveň mohou pohádky číst i malí začínající čtenáři. Lze je
číst ráno u snídaně a poté se pustit do plnění úkolů. Nebo
můžete zakončit každý den pohádkou v postýlce a úkoly
nechat na ráno, případně klidně vynechat, záleží na Vás.
Čekají na Vás příběhy jednoho malého skřítka, který
se také těší na Ježíška. Najdete v nich jak pohádkové motivy,
tak různé poučky, vzdělávací prvky, pranostiky, něco
o přírodě, nechybí dětské napětí ani emoce.
Začínáme prvního prosince. Příběhů není čtyři a dvacet,
jak bývá zvykem. Poslední pohádka nás čeká dvacátého
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třetího prosince. Štědrý den si už dopřejme všichni po svém.
V televizi nás bude jistě čekat pohádek spoustu. A ty mají také
své kouzlo, na Vánoce jsou snad ještě pohádkovější!
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ZAMYŠLENÍ
Dovolte mi ještě, prosím, malé zamyšlení, než se do toho
všichni pustíme .
Každé roční období má svůj půvab a je krásné. Nyní ale
nastává období splněných přání a kouzelný předvánoční čas.
Nemusí nás nikoho trápit, kolik dárečků nám Ježíšek přinese,
o tom Vánoce přeci nejsou. Vánoce jsou časem, kdy jsme
všichni spolu, usmíváme se na sebe a předáváme si ten
nejkrásnější obří „mega balík“ – dárek namíchaný z lásky,
radosti, úsměvu, něžných pohlazení, milých slov, polibků
a vzájemných objetí. Nic víc ani nemůže být. Nestresujme se
a neblázněme s předvánočním úklidem, ukliďte si doma
kdykoliv během roku, když Vám to přijde jako dobrý nápad.
Vždyť návštěvy k Vám chodí i v průběhu roku, nejen
o Vánocích, že jo? A co cukroví? Určitě si chvilku najdete
a nějakou laskominu připravíte, ale rozhodně to nemusí být
tři sta padesát druhů. A i kdyby ne, tak obchody nabízí
v dnešní době takové množství chutných lákadel, že si jistě
vyberou i náročnější povahy. Takže s nákupy, úklidem,
vařením a pečením to berte s rozumem a v klidu! Co je
podstatnější, kam by se měla směřovat Vaše energie, jsou
Vaše děti! Dopřejte jim opravdu kouzelné období, těšení se
na Ježíška, zpříjemněte jim celý prosinec, věnujte jim svůj čas
a věřte tomu, že Vám to svým úsměvem tisíckrát vrátí
a podpoří to Vaše vzájemné vztahy i do budoucna. Nejsem
ekonom, ale ta ekonomická slovíčka okolo mě občas
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proběhnou, tak jsem něco pochytila a zkusím napasovat
do následující fráze: „Nejlepší investice, která se Vám
mnohonásobně zúročí, je investice do vlastních dětí.
Investice nehmotná – investice duševní. Věnujme, prosím,
svůj čas a energii svým dětem a to v maximálním možném
měřítku!“
Děkuji za všechny děti .

Věnováno mým milovaným dětem!
S láskou... MAMINKA.
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1.

Skřítek Mlokáček

Byl krásný slunný den, ale venku bylo chladno. Na kraji lesa,
nedaleko Lovětínského potoka spinkal malinkatý skřítek.
Určitě ho ještě neznáte, ale brzy si budete pamatovat jeho
jméno, protože vás bude provázet v každé pohádce při
čekačce na Ježíška. Je to skřítek Mlokáček. Má krásný
žlutočerný obleček a roztomilou černožlutou čepičku. Bydlí
v Lovětínské rokli, kde má malebnou chaloupku uvnitř
starého padlého kmene stromu. Vždycky na podzim má plné
ruce práce, protože musí chaloupku zvelebit a přichystat na
zimu. Celý listopad nosí spadané listí ze stromů, větvičky
smrku a šišky z modřínu, aby mu nebylo chladno, až udeří
krutou vládou paní Zima.
I letos má Mlokáček chaloupku krásně nachystanou
a společně s vámi, děti, se těší na Ježíška. Ráno se probudil ve
své chaloupce, z nadýchané lupínkové peřiny vytáhl nejprve
levou ruku, poté pravou ruku, protočil hlavičkou doprava,
potom zase doleva, nakonec peřinu odhrnul a hup, hup, hup,
vyskočil na nožičky. Běžel ke svému kalendáři ze stromových
lupínků a odtrhnul poslední dubový lístek. Ano, je to tady,
konečně skončil měsíc listopad a Mlokáček si prohlíží první
bukový list. Máme prvního prosince.
Co bude dneska dělat? No to je přeci jasné. Musí si na svém
domečku připravit adventní výzdobu. A proč? Protože tímto
dnem se vše upíná jedním směrem. Všichni se začínají těšit na
Štědrý den, kdy se plní všechna přání a Ježíšek rozzáří miliony
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dětských očiček. Mlokáček chce mít krásnou chaloupku
a chtěl by, aby mu taky svítila těmi malinkatými světýlky, jako
mají prý na domech lidé. Nenechal však nic náhodě. Už od
léta byl domluvený s kamarádkami světluškami, že mu půjčí
na zimu svá světýlka, protože v zimě je nepotřebují, stejně
spinkají a probudí se zase až na jaře. Mlokáček tedy vylezl na
střechu své chaloupky a věšel světýlka po celém domečku.
Les šuměl, potůček bublal a Mlokáček si radostně
prozpěvoval při práci. Vůbec si nevšimnul, že ho z povzdálí
sleduje liška. Pozorovala, jak Mlokáček zvesela poskakuje
kolem chaloupky, leze po žebříku a natahuje světýlka na
vlákna pavoučích nití. Nevěřícně a hlavně nechápavě vrtěla
hlavou. Nakonec jí to nedalo a Mlokáčka se zeptala: „Co to
tady vyvádíš? A co jsi vůbec zač, ty mrňousi?“ „Fuj, to jsem se
lekl,“ odvětil Mlokáček. Nenechal si nic ale líbit a lišce rázně
odpověděl: „Co bych vyváděl? Zdobím si domeček, dneska
začíná adventní čas, to jsi nevěděla? Chci mít svítící
chaloupku. A nejsem žádnej mrňous, jmenuju se Mlokáček, ty
liško jedna hubatá, chlupatá, zrzatá!“ Liška byla proti
Mlokáčkovi opravdu veliká, navíc se jí blýskaly v tlamě ostré
zuby. Ale Mlokáček moc dobře věděl, že na něj si liška zuby
nebrousí, na něm by si nepochutnala, protože jeho výstražné
žlutočerné zbarvení odradí každého mlsouna. Mlokáček to má
vlastně jako takovou obranu, aby ho někdo nesnědl, nemusí
se nikoho bát a moc dobře to ví. A teď už to budete vědět
i vy, děti, a nebudete se muset o našeho skřítka bát, protože
má na sobě kouzelný obleček, který ho chrání před vším zlým.
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Liška si poklepala na čelo, mávla ocasem a šla pryč. Sama si
výzdobu dělat nechtěla. Kdyby ještě chvíli postávala, byla by jí
zima. Raději se vypravila dál hledat něco k snědku.
Mlokáček mezitím dokončil výzdobu a jelikož bylo prvního
prosince, nebylo divu, že se brzy začalo stmívat a Mlokáčkův
domeček poprvé krásně zazářil do tmy Lovětínské rokle
svatojánskými světýlky.

Úkol:
 Zacvičte si stejně jako Mlokáček, když vstával z postýlky:
Mlokáček vytáhl nejprve levou ruku, poté pravou ruku,
protočil hlavičkou doprava, potom zase doleva, nakonec
peřinu odhrnul a hup, hup, hup, vyskočil na nožičky.
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2.

Adventní věnec

Rána se Mlokáček nemohl dočkat. Vyskočil z postýlky jako
bleška, obléknul svůj žlutočerný obleček a černožlutou
čepičku a jelikož se venku teprve rozednívalo, běžel se
podívat, zda mu chaloupka svítí pořád tak krásně, jako večer,
když ji poprvé rozsvěcel. Byla to nádhera. Ale tma ustupovala
pomalu do povzdálí a sluníčko otevíralo nový den. Mlokáček
byl rád, že má světýlka na domečku, ale pořád to ještě nebylo
všechno, co si přál. Napadlo ho, že si vyrobí adventní věnec.
A jak si tak nad tím přemýšlel, tu se najednou ozvala
ze stromu sova: „Mlokáčku, k čemu ti to bude? Adventní
věnec, u nás v lese? To mají přeci ve svých obydlích lidi.“ „Ty
mi jako čteš myšlenky?“ podivil se Mlokáček. Byla to záhada.
Jak to sova věděla, když nad tím pouze přemýšlel. A tak se jí
přímo zeptal: „Jak víš, co chci dělat? A jak znáš mé jméno?“
„Já vím všechno, ty jsi ještě neslyšel, že jsou sovy moudré?“
odvětila sova. Mlokáček si mohl hlavu ukroutit, jak na to ta
sova jedna opeřená přišla. Ale než se stačil nadechnout, aby si
ji pořádně vyzpovídal, zamávala křídly a byla pryč. Nu což,
na tom přeci není nic špatného, že si chce skřítek držet nějaké
lidské zvyky. Udělá si svůj adventní věnec a hotovo.
Od vysokého smrku si přinesl pichlavé větvičky, stočil je
do kruhu a dozdobil šiškami, bukvicemi, žaludy a nechyběly
ani červené plody šípku z tajné komůrky. Takový krásný věnec
si Mlokáček vyrobil. Už mu chyběly jen čtyři adventní svíčky,
a tak se vydal do lesa hledat. Chodil lesem sem a tam, prstíček
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měl důležitě položený na své malinkaté pusince
a přemýšlel, kde sežene čtyři svíčky. A najednou letěla kolem
zase ta chytrá sova. „Hej, sovo, slyšíš?“ zavolal Mlokáček.
„Chtěl bych tě o něco poprosit,“ sepnul skřítek dlaně k sobě,
aby sova viděla, že je slušně vychovaný. „Huhůůůů….copak?“
zahoukala sova. „Sovo, když tak všechno dobře víš a znáš,
určitě mi poradíš. Věnec jsem si už vyrobil, ale chybí mi
adventní svíčky, poraď, sovo, prosím, kde bych je sehnal?“
žadonil Mlokáček. „Huhůůůů,“ zamyslela se sova, „poradím ti,
ale mám jednu podmínku.“ „Sem s ní,“ odvětil Mlokáček.
„Dovolíš mi, abych k zapalování adventních svíček mohla přijít
na návštěvu a zazpívat si s tebou koledy?“ptala se sova.
„No jasňačka,“ rozsvítil se Mlokáček a byl rád, protože přátelé
mu chyběli. Všichni jeho skřítkoví kamarádi, kteří s ním
u Lovětínkského potoka bydlí, se totiž vždycky na zimu stěhují
do podzemního království, protože jim mrazivé počasí
nesvědčí a Mlokáček zůstává až do jara úplně sám. Každého
kamaráda tedy s radostí uvítá. „Zůstaň tady, Mlokáčku, já
zaletím na druhý konec lesa, kde mají v dutině starého
stromu úl lesní včely. I když v zimě všechny včely spí, mám
tam dobrou známou, která zná jejich spižírnu a má dovoleno
ji plně využívat. Jistě mi dá trochu včelího vosku, abychom
spolu mohli vyrobit svíčky na adventní věnec,“ řekla sova
a odletěla. „Jééé, to je báječné. Děkuji ti, sovo,“ halekal za ní
skřítek.
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A jak sova slíbila, tak konala. Přinesla včelí vosk
a společně s Mlokáčkem vyrobili čtyři krásné adventní svíčky,
kterými ozdobili adventní věnec.

Úkol:
 Ukažte, jak se Mlokáček divil, že sova všechno ví a všechno
zná. Jak kroutil hlavičkou?
 Zahoukejte

jako

sova

a

zkuste

„vyhoukat“

nějakou

písničku. To znamená, že místo slov použijete „huhůů“, ale
dodržíte melodii písničky.
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3.

Sova Rozárka

Mlokáček byl moc šťastný, že získal novou kamarádku. Sova
se zabydlela na stromě hned vedle skřítkovy chaloupky
a celou noc bedlivě střežila jeho bezpečí. „Co budeme dneska
dělat?“ zeptala se sova, jakmile Mlokáček vyběhnul ze svého
domečku. „Jé, ty nespíš? Já myslel, že sovy by měly přes den
spát a v noci létat?“ zeptal se skřítek sovy. „No, to máš tak. Já
celý život přes den spím a po nocích létám. Ale když jsem teď
poznala takového prima kámoše, který to má obráceně, tak
jsem se rozhodla, že budu v noci bdít nad tvým domkem, aby
se ti nic zlého nestalo, a nebudu nikde létat. Pravda, sice jsem
vzhůru, ale odpočívám tím, že nelétám. A přes den si můžeme
užít spoustu legrace. Co ty na to?“ zeptala se sova skřítka. Ten
radostně povyskočil. Byl šťastný, že nebyl sám a povídá:
„Senzace, tak co kdybychom si spolu zahráli na schovku?“
„Huhůůů, to je bezva nápad,“ zahoukala sova. „Já se budu
schovávat první,“ výsknul Mlokáček a utíkal se schovat.
Sova mezitím pikala u vysokého dubu. A počítala do deseti:
„Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Před
pikolou, za pikolou, nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Už
letím.“ Rozhlédla se vlevo, vpravo, nikde Mlokáčka neviděla.
Zalétla se podívat k potoku, kde si poklidně ševelila voda,
vylétla do výšky, zda toho malého neposedu někde nespatří.
Má přeci tak pestrobarevný obleček, to ho musí brzy vidět.
A navíc ona, sova, která má tak bezvadný zrak. Ale Mlokáček
nikde. Proletěla kolem smrku, zalétla za mohutný buk, ale
pořád nic. Až najednou zavětřila. Ve spadaném
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pestrobarevném listí se mihl žlutočerný skřítek. „Už tě mám,
Mlokáčku,“ zaradovala se sova. „Deset, dvacet, Mlokáček
plížící se v barevných listech stromů,“ zapikala sova skřítka.
„Jé, ty jsi mě našla? Jak to? A to jsem se zahrabal pod velikou
hromadu listí. Máš opravdu bystrý zrak, to se musí uznat,“
přiznal porážku skřítek. „Nebuď smutný, teď si to vyměníme.
Budu se schovávat já a ty mě budeš hledat,“ řekla sova.
„Hurá!“ zaradoval se skřítek. Stoupnul si čelem k vysokému
dubu, zakryl si obličej a začal počítat: „Jedna, dva, tři, čtyři,
pět, šest, sedm, osm, devět, deset. Před pikolou, za pikolou,
nikdo nesmí stát, nebo nebudu hrát. Už jdu.“ Vyrazil. Hlavičku
si mohl ukroutit, protože hledal sovu vysoko ve větvích,
v korunách stromů, vyběhnul do stráně, seběhnul k potoku,
zaběhnul i na druhou stranu potoka, ale nikde sovu neviděl.
„Sovo, sovo!“ volal. Nešťastně chodil lesem a nemohl sovu
najít. „Sovo, já se vzdávám, nemohu tě najít, vrať se, prosím,“
žadonil smutný Mlokáček.
Náhle, kde se vzala, tu se vzala, před skřítkem se zatočila
víla a povídá: „Co tady tak křičíš?“ „Já, nekřičím,“ fňukal
a pobrekával Mlokáček, „já hraju se svojí kamarádkou
na schovávanou a nemohu ji najít,“ smutně se svěřil skřítek.
Víla se zamyslela. „A jak se ta tvoje kamarádka jmenuje?“
„No, to je sova. Prostě sova, neřekla mi, jak se jmenuje, asi to
sama neví,“ fňuknul zase skřítek. „Ahááá..,“ podivila se víla,
„ale každý musí mít přeci jméno. Já se jmenuji víla Barborka.
Jaké je tvoje jméno?“ „Mlokáček, jmenuji se Mlokáček,“
kuňknul smutný skřítek. „No, tak vidíš, každý má jméno. A já
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si myslím, že ta tvoje kamarádka je smutná, že nemá jméno.
Tak bys jí ho měl vymyslet. Uvidíš, že bude ráda,“ snažila se
skřítka povzbudit víla Barborka. Mlokáček chvíli přemýšlel
a pak se rozsvítil jako sluníčko. „Už to mám. Rozárka. Bude se
jmenovat sova Rozárka. Rozárko! Sovo Rozárko, přileť zpátky,
už si nebudeme hrát na schovku, vyhrála jsi,“ volal na celý les
skřítek.
Najednou se sova opravdu objevila, utírala slzy
a povídá: „Děkuji ti, Mlokáčku, že jsi mě zavolal. Víš, já jsem
seděla na větvi nedaleko odtud, ale zaslechla jsem dva ptáčky
kosáky, jak si vybírali jméno pro své mláďátko a přišlo mi líto,
že já žádné nemám. Tak jsem tam smutně seděla
a přemýšlela. A ty jsi mi dal tak krásné jméno. Děkuji ti.“
„Hmm, tak to měla víla Barborka pravdu,“ pravil Mlokáček
a ukázal Rozárce krásnou malou panenku, která postávala
u pařezu a sledovala, jak se dva kamarádi šťastně objímají.
„To je ona, víla Barborka, která mi poradila, abych ti vymyslel
jméno. Ode dneška se budeš tedy jmenovat sova Rozárka.
Dovolte tedy dámy, abych vás představil. Moje kamarádka
sova Rozárka po mé levici a po mé pravici nová kamarádka,
víla Barborka,“ uvedl vše na pravou míru skřítek Mlokáček.
„A nechceš tady s námi, Barborko, zůstat? V chaloupce je
spoustu místa a je v ní teplíčko“ zeptal se skřítek. „Ráda,“
usmála se víla a společně s Mlokáčkem a Rozárkou rozsvítila
světýlka na Mlokáčkově domku.
Také sova Rozárka se sestěhovala z hnízda do domečku
ke svým přátelům. Venku se začalo znenadání rychle stmívat
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a naši kamarádi si šli odpočinout po tom dnešním
dobrodružství do svých postýlek.

Úkol:
 Zahrajte si s rodiči a sourozenci na schovávanou. Můžete
hrát buď doma, nebo klidně i v lese. Dávejte ale pozor,
aby se vám něco nestalo. Buďte na sebe opatrní!
 Zkuste si vzpomenout na jména svých kamarádů. Jestlipak
znáte všechny kamarády ze školky nebo ze školy?
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4.

Kamarádka Barborka

Ráno se Barborka vzbudila jako první, vyběhla před
chaloupku a začala tančit. Byla to pravá víla. Krásná, milá,
usměvavá, něžná a křehoučká. Vítr začal ševelit do rytmu,
potůček bublal ve stejné tónině a Mlokáček s Rozárkou tiše
sledovali to nádherné taneční vystoupení. Poté se Barborka
uklonila a užívala si zasloužený potlesk. Měla velikou radost
a štěstí z ní sálalo do okolí.
„Jé, to byla nádhera,“ rozplýval se skřítek. „Děkuji,
potěšili jste mě, přátelé. Já totiž takto začínám každý den.
Každé ráno, když sluníčko odemkne nový příběh, musím si
zatančit a hned vím, že bude celý den krásný. Však to také
zkuste,“ dodala Barborka. „No, to by asi nebyla tak hezká
podívaná,“ rozesmál se Mlokáček na celé kolo. „Já bych to ale
ráda zkusila,“ pronesla vážným hlasem Rozárka, „co kdybys
nás Barborko naučila tančit?“ Mlokáček kulil oči a nevěděl,
jestli to Rozárka myslí vážně. Ale myslela. A vážně to vzala
i Barborka. „Ano, ráda Vás naučím tančit, ale dnes bohužel
nemohu,“ posmutněle pronesla Barborka. Vzápětí se však
rozsvítila jako sluníčko a povídá: „Víte, přátelé, dneska je můj
veliký den. Pro všechny víly Barborky to je nejdůležitější den
v roce. Dneska je čtvrtého prosince.“ Skřítek vykulil svoje
veliké oči, protože vůbec netušil, o co jde. Zato Rozárka,
chytrá sova, moudře kývla a povídá: „To je pravda, vždyť
dneska je svátek všech Barborek.“ „Přesně tak,“ pravila
Barborka s úsměvem. „Já tomu nerozumím?“, řekl Mlokáček.
Nechápavě se tedy začal vyptávat: „Co to znamená? Čím je
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ten dnešní den tak významný?“ „Ráda ti to vysvětlím,“ usmála
se víla. Zatočila se doleva a doprava a povídá: „Barborky jsou
vlastně větvičky z třešně, které si mají dneska lidi nařezat
a odnést domů. Lidé si drží různé tradice a tato právě říká, že
pokud větvička na Štědrý den vykvete, bude v té rodině
do roka svatba. Někteří lidé si Barborky trhají jen proto, aby
jim ozdobily jejich domácnost a vnesly tak do ponuré zimy
naději v podobě jara, které střídá paní Zimu ve své vládě. Ale
já je musím dneska všechny zkontrolovat a očarovat svým
kouzelným proutkem, aby v nich byla právě ona tajemná
a skrytá moc. Každá víla Barborka má na starosti určitý kraj,
máme to rozdělené, víte?“ „To je krásný úkol,“ zaradoval se
Mlokáček, „to ti pomůžeme a budeme s tebou kontrolovat
všechny třešně, které rostou nedaleko našeho lesa v třešňové
aleji, jupí.“
A tak vyrazili společně. Nad každou třešní víla třikrát
zamávala kouzelným proutkem, Mlokáček radostně
poskakoval po cestičce a sova Rozárka z výšky střežila, aby
byli její kamarádi v bezpečí. Ve vzduchu se ten den vznášelo
ohromné množství kouzelných hvězdiček, třpytek a světýlek,
které létaly z Barborčiny kouzelné hůlky a dopadaly
na větvičky třešní. Byl to den jako malovaný a s onou
kouzelnou náladou ulehali i naši kamarádi večer do svých
postýlek a těšili se, co jim přinese další den.
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Úkol:
 Dojděte si na procházku a uřízněte si větvičky Barborek,
doma si je dejte do vázy.
 Zatancujte si na nějakou krásnou písničku, kterou máte
všichni rádi.
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5.

Čertovská pohádka

Bylo krásné chladné prosincové ráno, ale ve vzduchu
byla cítit síra. „Co to je?“, podivil se skřítek. Věděl moc dobře,
že ať se zeptá na cokoliv, má u sebe tu nejchytřejší ze všech –
sovu Rozárku, která si ví vždy rady a zná odpovědi snad
na všechny otázky světa. „Huhůůů…Mlokáčku, Barborko,
dneska je pátého prosince,“ zahoukala sova, „dneska chodí
světem všichni čerti. Mají velkou knihu hříchů, ve které je
napsaný každý prohřešek. Chodí společně s Mikulášem
a andělem mezi lidmi a jejich úkolem je odměnit každého
podle svých zásluh. Děti jim říkají básničky nebo zpívají
písničky. Hodné děti dostávají obvykle nějaké ovoce nebo
sladkost, ale pro ty zlobivé mají nachystané černé uhlí.“ „A co
skřítky? Skřítky mají v té knize taky zapsané?“ zeptal se
Mlokáček. „Neboj, skřítkové se nemusí ničeho obávat. Vždyť
to jsou dobráci od kosti,“ usmála se sova. „A co víly?“
dotazovala se Barborka. „Ani víly se nemusí bát. Vás dva si
čerti určitě do seznamu hříšníku nenapsali, to se nebojte,“
zasmála se sova Rozárka. „Mám takový nápad, co kdybychom
dneska zůstali v chaloupce, když venku tolik smrdí čertovská
síra. Přikryjeme se mechovou peřinou, uvaříme čaj s medem
a já vám budu vyprávět jednu krásnou čertovskou pohádku,“
navrhla Rozárka svým kamarádům.
Oba dva s radostným výsknutím souhlasili a Barborka už
běžela vařit čaj, Mlokáček připravil ze svých zásob houbové
smaženky, aby měli opravdu takový krásný den v pelíšku se
vším všudy. Když měli vše připravené, sedla si Rozárka do
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proutěného křesla, které si přestěhovala do Mlokáčkovy
chaloupky ze svého hnízda, a začala vyprávět:
„Bylo, nebylo, jedno peklo. Nebylo to úplně klasické
peklo. Bylo tam sice krásně teploučko, ohýnek plápolal ze
všech stran, ale všude se povalovali chlupatí a smradlaví čerti.
Někteří hráli karty, jiní chrápali na celé kolo, další dokonce
sledovali pekelnou televizi. Vládlo zde bezvládí, protože tihle
čerti neměli Lucifera. Lucifer se jim totiž před časem zamiloval
do jedné krásné vesnické dívky a zřekl se všech čertovských
povinností, vzdal se své kouzelné moci a začal s tou krásnou
dívkou hospodařit na jejím statku. V pekle zprvu chvíli
panoval chaos, ale nakonec to dopadlo tak, že nikdo nic
nedělal. Jenže kniha hříchů, která jako jediná makala o sto
šest, zapisovala všechny prohřešky a po čase se zaplnila až
do poslední stránky. Mezi čerty nebyl nikdo, kdo by
rozděloval úkoly, nikdo, kdo by posílal jednotlivé čerty mezi
lidi jednat nápravu, takže kniha po zapsání posledního
volného místa začala blikat a řinčet jako siréna. To se čerti
začali probouzet, zvedat a drbat se, co budou vlastně dělat.
Asi by to chtělo, aby se opět chopili svého čertovského
řemesla a pustili se do práce. Je pravda, že i zásoby jídla ze
spižírny jaksi docházely a čerti by měli opět začít fungovat
jako správní čerti. Jenže kdo se toho ujme? Čerti jsou takoví
chlupáčci, kteří potřebují mít šéfíčka, co jim bude rozdávat
úkoly a řídit jejich kroky. Jak se samo ukázalo, bez vedení jim
to nesvědčí. Co ale dělat. Byli tak bezradní, že jenom chodili
dokola
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a drbali se na ocasech. Najednou jednoho z nich napadlo, že
by mohli uspořádat hromadný výlet mezi lidi a vydat se na
statek za svým bývalým Luciferem. Ten jim jistě poradí. A tak
vyrazili. Dupli do podlahy, oheň zaplápolal, síra zasmrděla
a s ohromným rachotem vyletělo celé peklo čertů na zem.
Jelikož to ale byli nemotorové, nevěděli, kde Lucifera hledat.
Chodili po světě, křížem krážem, ale ani jeden z nich nemohl
Lucifera najít. Najednou se otevřelo nebe, záře oslnila celý
kraj a z nebe sestoupil muž v bílém plášti, s bílou čepicí
označenou červeným křížem a v ruce držel stříbrnou berlu.
Byl to Mikuláš. Nemohl se už dívat na tu partu bezradných
čertů a všechny svolal k sobě. Vysvětlil čertům, kudy vede
cesta na statek za Luciferem. Čerti byli šťastní jako blechy
a děkovali Mikulášovi, že jim tak pomohl. Všichni mu slíbili, že
mu budou na oplátku jednou v roce pomáhat a společně
obejdou všechny děti, které podělí odměnami podle jejich
zásluh. A co udělali čerti, když přišli k Luciferovi? Všichni začali
brečet a žadonit, aby se vrátil k nim do pekla, protože bez něj
jsou úplně marní. Luciferova žena Lucie však rozhodla za něj.
Půjdou oba a budou spolu žít v teploučku pekla, však jim bude
krásně kdekoliv, když budou spolu. A tak se Lucie stala
vládkyní pekla a Lucifer znovuzvoleným čertovským králem.
Ženská ruka v pekle dokázala přímo divy. Peklo od té doby
fungovalo jako nikdy, čerti poslouchali jako hodinky
a vše bylo zase tak, jak má být.“
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Sova Rozárka potichoučku dovyprávěla čertovskou
pohádku a zjistila, že její kamarádi už spí, a tak zamhouřila
oko také.

Úkol:
 Řekněte mamince a tatínkovi nějakou básničku nebo
písničku o čertech. Pokud žádnou neznáte, můžete nějakou
vymyslet nebo se naučte tuto, co jsem pro Vás vymyslela:
Čerti a čertice koupili si čepice.
Když je dali na své rohy, začaly je studit nohy.
Koupili si také boty, aby mohli do roboty.
Od té doby blekotají, že se vlastně krásně mají.
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6.

Mikulášovo tajemství

„Mně se zdálo o čertech,“ zaznělo hned ráno z pusinky
malého skřítka Mlokáčka, „to byla tak hezká pohádka,
Rozárko, až jsem u ní usnul.“ „Však jsi nebyl jediný, komu se
tak moc líbila,“ přidala se Barborka, „já jsem měla také krásné
čertovské sny.“ Sova se usmála: „To jsem moc ráda, že se vám
pohádka o čertech líbila.“ „A jak to bylo s Mikulášem?“
dotazoval se zvídavý Mlokáček. Chtěl, aby sova opět
vyprávěla. Měla hluboký, vážný a přitom medový hlas, který
se krásně poslouchal. A skřítek Mlokáček byl velký zvědavec.
I Barborka ráda seděla v mechové peřince a poslouchala její
vyprávění, takže se také přidala s prosbou: „To by bylo
báječné, kdybys nám dnes vyprávěla něco o Mikulášovi.“
Sova se zamyslela. „Však už jsem vám vyprávěla, že
Mikuláš chodí společně s čerty a andělem pátého prosince
k dětem, které obdarovává podle toho, co si kdo zaslouží. Ale
určitě nevíte, co se odehrálo kdysi dávno. Vyprávěla mi to
moje praprapraprababička sovička, že se to prý opravdu stalo.
Létala si tenkrát nad jednou vesničkou a sledovala, co se kde
šustne. To ještě chodil světem Mikuláš sám, bez čertů i bez
anděla. V jednom stavení žily tři sestry a byly strašně
nešťastné. Byly zamilované, ale nemohly se vdát za své
vyvolené ženichy, protože byly chudé. Seděly často u okna
a plakaly. Mikuláš se na ty jejich uplakané oči nemohl dívat.
Jednou v noci, když dívky spaly, hodil oknem každé dívce
pytlíček se zlaťáky, aby se mohly vdát, být šťastné a nemusely
již ronit tolik slz. Co se ale nestalo, pytlíček penízků spadl
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přímo do punčochy zavěšené u okna. To bylo překvapení. A té
radosti. Všechny dívky dostaly tolik zlaťáků, že se následně
vdaly. A ta noc, kdy se stal tento zázrak, se odehrála právě
na svátek svatého Mikuláše, proto si někteří lidé dávají za
okna v tento den punčochy a čekají, zda jim Mikuláš nadělí
nějaké překvapení.“ Sova Rozárka se opět usmála, když
dovyprávěla celý příběh. Skřítek Mlokáček s vílou Barborkou
vypadali spokojeně. „Děkujeme. Ty umíš tak krásně
vyprávět,“ řekli oba jednohlasně.
Potom se sova protáhla, posadila si Mlokáčka
s Barborkou na křídla a vypravili se podívat do městečka, zda
neuvidí Mikuláše, jak obchází po okolí. Mikuláše neviděli, asi
zvládnul s čerty a andělem navštívit všechny děti už včera. Co
ale viděli, bylo nádherně nasvícené městečko. Světýlka zářila
nejen z domečků, ale osvícené byly také stromky, všude
panoval klid, mír a pohoda, ten správný adventní čas.

Úkol:
 Zazpívejte si lidovou písničku o Mikulášovi:
„Mikuláš, ztratil plášť,
Mikuláška sukni,
hledali, nenašli,
byli oba smutní.“
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7.

Andělský tanec

Ráno se Mlokáček probudil první, vyskočil z postýlky a šel
se podívat z okýnka. Víla Barborka cupitala za ním a zahájila
den svým nádherným tanečkem. Dech se tajil všem zvířátkům
z lesa, která se scházela každé ráno, aby viděla to nádherné
taneční vystoupení. Souznění všech lesních krás dohromady
je opravdový balzám na duši i na srdce. Po tanečku se víla
uklonila a nabídla svým věrným kamarádům, že by se
konečně mohli společně učit tančit, jak jim slíbila.
Přidala se i další zvířátka z lesa. Bylo to nádherné
pokoukání. Celé dopoledne tančili, Barborka s naprostou
lehkostí předváděla všechny možné i nemožné tanečky.
Mlokáček s Rozárkou se snažili, ale takovou lehkost tance,
jakou mají víly, to se jim dokázat nepodařilo. Nikomu to ale
nevadilo, všichni si užívali radost z nádherného protančeného
dopoledne. Každý tancoval podle toho, co bylo v jeho silách,
ale každý tanec měl své kouzlo a svůj půvab.
I stromy se usmívaly, když mohly sledovat takové zpestření,
co jim dnešní den nabízel.
Odpoledne však přišlo další veliké překvapení.
Z nenadání se ozval obrovský hřmot, rozzářila se obloha, nebe
se otevřelo. Z nebe začali sestupovat andělé. Bylo jich strašně
moc, nešlo je spočítat. Mlokáček stál s pusinkou dokořán
a sledoval tu nádheru, jak něžně slétávají na zem. „To jsou
andělé,“ povídá sova, „Mikuláš jim včera odemknul nebeskou
bránu a oni mají teď mnoho úkolů. Musí proletět mezi všemi
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dětmi a vyzvednout dopisy, které děti píší Ježíškovi.“ „Jůůů, to
jsem nevěděl,“ povídá Mlokáček, „já jsem si myslel, že dopisy
od dětí si vyzvedává Ježíšek.“ „Ale to by přeci sám
nezvládnul,“ namítla Barborka. „To je pravda,“ zadumal se
Mlokáček. Sova sledovala jejich debatu a povídá: „Přesně tak,
Ježíšek má své věrné pomocníky andělíčky, kteří s ním sbírají
od dětí dopisy, aby mohli splnit jejich přání. A vidíte, jaké mají
nádherné bílé zdobené šaty, až zrak přechází.“ „Ano, jsem
z nich také unešená,“ zasnila se víla Barborka. Mlokáček se
podíval na šaty andělíčků a na svůj žlutočerný obleček
a neviděl moc rozdíl: „Já bych řekl, že jim musí být zima.
Stejně jako žasnu nad tenkou sukýnkou tady Barborky, že
neumrzne. Já musím mít i čepičku, abych neměl rýmu. Jak to
ti andělé a víly jenom dělají.“ Skřítek zavrtěl nechápavě
hlavou. Víla se sovou se na sebe jen mrkly a usmály se.
„To musí být děti nadšené, když uvidí tak krásného
andělíčka,“ znovu se pustila do úvah Barborka. Sova ale začala
vysvětlovat: „Kdepak, děti ani dospěláci je nevidí. Andělíčky
vidíme jen my, zvířátka, skřítkové a víly.“
Rozárka s Barborkou a Mlokáčkem se poté vypravili ke
starému pařezu, u kterého rostl vysoký dub. Posadili se
do koruny stromů a z výšky sledovali tu nádhernou podívanou
na tisíce andělíčků, kteří zaplnili celou oblohu. A pak ten
jeden přiletěl k víle Barborce a pohladil ji po vlasech, usmál se
na ni a vyzval ji k tanci. Tančili spolu v lese mezi stromy až
do západu slunce. Pro všechna zvířátka z lesa to byla tak
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nádherná podívaná, která se nabízí snad jen jednou za tisíc
let.

Úkol:
 Napište nebo namalujte dopis pro Ježíška.
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8.

Paní doktorka veverka

Víla Barborka byla po večerním andělském tanci plna
těch nejkrásnějších pocitů a spala jako miminko. Po probuzení
zatančila svůj ranní taneček snad ještě krásněji, než kdy jindy.
Sova Rozárka však nebyla vůbec ve své kůži. Byla
unavená a pokašlávala, takže se rozhodla dnes zůstat ve své
postýlce.
Barborka začala spolu s Mlokáčkem přemýšlet, co
podniknou, aby Rozárku uzdravili. „Vypravíme se k veverce
Zrzečce, je to taková naše lesní bylinkářka, mohla by nám
poradit, co by naši Rozárku postavilo na nohy,“ řekl Mlokáček.
Barborka souhlasila. Úzkou pěšinkou se vydali za šípkové
houští, kde rostl vysoký smrk. V jeho dutině měla svůj
domeček právě veverka Zrzečka. Mlokáček zazvonil na
smrkovou šišku. Čekali, jestli je veverka doma. Byla to taková
všetečka. Pořád někde vymetala a málokdy ji bylo možné
zastihnout doma. V bylinkách byla ale znalá. Uměla si poradit
se všemi problémy, které jen mohly postihnout lesní bytůstky.
„Jen jestli není u nějakého pacienta,“ zauvažovala
Barborka. V tom se ale objevila malá zrzavá hlavička, veverka
vykoukla ze svého úkrytu, usmála se od ucha k uchu a pozvala
Mlokáčka s Barborkou k sobě domů. Skřítek se pustil do líčení
toho, jak Rozárka nechtěla dnes vylétnout z postýlky a začala
pokašlávat.
Veverka se zamyslela a odskočila o patro výš do horních
větví, kde měla komůrku s bylinkami. Odsypala trochu
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tymiánu, jitrocele a mateřídoušky do pytlíčku, předala je
Barborce s Mlokáčkem a povídá: „Jsou to bylinky, které
Rozárce určitě pomohou. Uvařte jí z nich čajíček a uvidíte, že
zítra bude zase plná síly. Nezapomeňte ale použít vodu ze
spodní studánky. Tam je nejlepší voda široko daleko a sama
o sobě má v sobě kouzelnou moc. Když se smíchá s mými
bylinkami, bude to nejlepší medicína, kterou můžete Rozárce
vůbec dát.“
Skřítek s vílou srdečně poděkovali a vydali se ke studánce
pro vodu. Barborka vzala prázdnou ulitu od šneka, aby měli
do čeho vodu nabrat a vyrazili. Bylo pořádně chladno,
stromečky byly pokryty čarovnou námrazou, čaroděj Mrazík
je zahrnul do krajkovaných závojů a vyzdobil celý les
nádhernou zimní scenérií. Když došli ke studánce, zůstali stát
v němém úžasu. Zázračná studánka byla pokryta ledovým
pláštěm. Mlokáčka ani Barborku nenapadlo, že ji v noci
Mrazík uzamknul a nebude možné se pro vodu dostat.
Mlokáček smutně pronesl: „To jsme v koncích, ledový zámek
neodemknu ani já, ani ty, Barborko.“
Barborka však dostala nápad. Vkročila lehce na zamrzlou
studánku. Uklonila se, usmála se a začala tančit. S přirozenou
lehkostí a noblesou tančila po ledově uzamčeném vodním
království. Mlokáček začal zpívat. Jeho hlásek byl procítěný,
chválil ve své písni tu zimní krásu a zároveň prosil Mrazíka,
aby se slitoval a nechal studánku odemčenou, aby zvířátkům,
vílám a skřítkům nechyběla voda. Ptáčci na stromech vzali
housličky pod bradu a doprovodili tu nádheru fascinující
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hudbou. Najednou se ke studánce přišla podívat i ostatní
zvířátka z lesa. Strakapoudi se přidali s bicími a toto úchvatné
souznění nádherného vílího krasobruslení s fantastickou
hudbou začalo studánku odemykat, ledy najednou praskly
a kde se vzal, tu se vzal, objevil se čaroděj Mrazík a povídá:
„Barborko, to bylo tak nádherné vystoupení. Jsem očarován.
Odhalili jste tajné kouzlo odemykání studánek. Ať je tedy
po vašem. Nechám proudit ve studánce pramínek, ze kterého
si budete moci brát vodu tak, jak budete potřebovat.“
„Děkujeme,“ řekli všichni a Mrazíkovi zamávali. Barborka
nabrala do ulity vodu ze studánky a s Mlokáčkem vyrazili
za Rozárkou. Čajík, který ji připravili z bylinek od Zrzečky
a vody ze studánky, byl opravdu zázračný a Rozárku uzdravil.

Úkol:


Nakreslete

obrázek

veverky

zamrzlou krajinu.
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Zrzečky

v lese

a

zimní

9.

Sněhulky

Včera si čaroděj Mrazík vykouzlil v krajině spoustu
nádherných obrázků a kresbiček. Dnešní ráno se však
k proměně celého lesa i přilehlé louky přidaly další
kouzelnice. Byly to Sněhulky. Sněhulky jsou sněhové vločky
a jsou to víly, které mají nádherné závoje z krajek. Tančí
v krajině tak krásně, až zrak přechází. Sněhulky se do svého
tance pustily už v noci, takže ráno čekalo na Mlokáčka
s kamarády veliké překvapení. Vše bylo přikryto sněhovou
peřinou a ve vzduchu stále poletovaly a tančily Sněhulky.
Barborka se samozřejmě s chutí přidala. Rozárka se už cítila
zdravá a společně s Mlokáčkem tu nádheru sledovaly.
Najednou ale uslyšeli volání o pomoc: „Auuu…áchich
ouvej…pomozte mi, prosím…“ Tenoučký hlásek se ozýval
z koruny stromu. „Já nikoho nevidím,“ podivil se Mlokáček.
„Já také ne,“ zpozorněla Barborka. Sova Rozárka vyletěla do
výšky, aby zjistila, odkud se ozývá to plačtivě zoufalé volání.
A pak to uviděla. Jedna z těch sněhových vloček se přichytila
závojem o větvičku a nemohla na žádnou stranu. Plakala tam
a prosila o pomoc. Jenže sova byla na tuto službičku příliš
veliká a robustní. Její zavalité tělo se k drobné větvičce
nedostalo. Slíbila ale Sněhulce, že vymyslí, jak jí pomoci.
Zaletěla zpět dolů na zem a vyprávěla Mlokáčkovi
s Barborkou, odkud se ozývá to zoufalé volání o pomoc a co
se té malé sněhové víle přihodilo. „Proč jsi jí tedy
nepomohla?“ zeptal se Mlokáček. „Mlokáčku, podívej se na
mě a pak okolo na ty víly. Vždyť bych ji svým křídlem
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rozmáčkla. To není v mých silách. Ale vím, kdo jí zachrání,“
odpověděla sova a kývla na Barborku. „Já?“ podivila se
Barborka, „vždyť já se tam nahoru nevyšplhám.“ Jenže
Rozárka si věděla se vším rady. Vzala Barborku na křídla,
vynesla ji nahoru do koruny stromu a tam ji posadila na
větvičku. Barborka svými drobnými prstíčky vymotala
Sněhulky závoj z jehličí, ve kterém byl zašmodrchaný.
Sněhulka se usmála, poděkovala za záchranu a nádhernou
piruetou odtančila za svými kamarádkami.
Barborka mrkla na Rozárku a pak na Mlokáčka, který vše
sledoval ze země. Měla u srdíčka hřejivý pocit, že sněhovou
vílu zachránila. Bez její pomoci by Sněhulka zanedlouho totiž
přimrzla k větvičce a už nikdy by si nezatančila s ostatními
Sněhulkami. Rozárka věděla, že zachránit komukoliv život je
ten nejzáslužnější čin.

Úkol:
 Vyrobte si z papíru sněhové vločky a ozdobte si jimi doma
okna.
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10. Zimní radovánky
Jak napadl sníh, začaly hned nové zimní radovánky.
Mlokáček se rozhodl, že vyrazí se svými kamarády na
průzkum do sněhu. Lovětínská rokle, ve které bydleli, byla
ideálním místem pro pořádnou sáňkovačku. Z jedné i druhé
strany pořádný svah a ta kličkovaná mezi stromy nabízela
extra dobrodružství. Mlokáček měl sáňky vyrobené
z bukových větviček, hladká kůra buku byla tou nejlepší
skluznicí, aby sáňky frčely, co nejrychleji dovedou. Rozárka se
rozhodla, že bude raději dohlížet na tyto legrácky shora.
Úplně se necítila jako vhodný adept ke sjíždění kopců, raději
poletovala nad nimi.
Barborka však s Mlokáčkem vyrazila na kopec. Nasedli
a svištěli dolů jako vítr. Aby nemuseli po každé jízdě šplhat
do kopce, sedli si Rozárce na záda, sáňky chopila Rozárka
do zobáku a vznesla se. Takový sáňkový servis by mohl každý
našim kamarádům jen závidět. To bylo legrace a zábavy. Sníh
lítal do všech stran, radostné hlásky se nesly roklí a Mlokáček
s Barborkou sáňkovali jako o život. Bylo to senzační. Jen
kdyby bývali zvolili trochu jiné místo. Koho by napadlo, že
sáňkují nedaleko nory starého mrzutého jezevce Jáchyma.
Jáchym v klidu odpočíval a podřimoval, proč by vylejzal. Přes
zimu obvykle skoro pořád spí. Nemá to tedy tak, že by chrněl
celou zimu v kuse, pouze si podřimuje, ale takový rachot
a rambajs, co má teď nad hlavou, to ho tedy jen tak chladným
nenechalo. Naštvalo ho nejen to, že by očekával v lese ticho
a klid, ale že musel i vylézt ze své nory, aby zjednal nápravu:
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„Co se to tady děje? Proč je tu takový rámus?“ Podíval se
přísně a rozzlobeně na sáňkujícího skřítka s vílou: „To vy dva
děláte v lese takový kravál?“ Mlokáček s Barborkou se
polekali a začali se omlouvat: „Promiňte, Jáchyme, my už
budeme jezdit potichu.“ „Žádný takový, vy už tady nebudete
jezdit vůbec! A běda vám, jestli tu nebude od teď ticho a klid
a budu muset znovu vylézt,“ rozohnil se jezevec, otočil se
a zase se zavrtal do své nory. „Ach jo, a máme po zábavě,“
zavzdychal Mlokáček. „Ale nemáme. Rokle je veliká dost.
Přemístíme se o kousek dál a tam už nás ten nerudný protiva
neuslyší, hm?“ navrhla Barborka.
A tak se přemístili. Sněhu bylo všude tolik, že nebyl
problém zajezdit si i o kousek dál. Tam už je jezevec neslyšel
a tak řádili až do večera a byla to opravdu ohromná legranda.

Úkol:
 Pokud

je

venku

sníh,

určitě neváhejte a vyražte
sáňkovat.

Pokud

nenapadl,
doma.

sníh

zacvičte
Udělejte

si
deset

dřepů, pět kliků, zkuste se
plazit

jako

had,

skákat

jako žába a chodit jako
čáp.
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11. Sněhulák
Po včerejší sáňkovačce byl Mlokáček docela unavený.
Ležel v postýlce a vykuloval se. Barborka si ale hned
od samého rána chtěla jít opět hrát do sněhu a napadlo ji, že
postaví sněhuláka. Ten nápad se Mlokáčkovi moc líbil, takže
vyskočil z postýlky a běžel za Barborkou ven.
Rozárka s radostí sledovala, jak ti dva malí trpaslíci koulí
obří sněhové koule, aby postavili sněhuláka. První koule byla
největší, tu postavili před chaloupku. Potom se valila druhá,
menší koule. Jakmile ji umístili na první kouli, začali válet třetí.
A sněhulák byl postavený. Zbývalo ho jen dozdobit. Rozárka
zaletěla k potůčku pro kamínky na očička, pusinku a knoflíky.
Z větviček vyrobili koště, které dali sněhulákovi do sněhové
ručky. Místo nosu mu zapíchli smrkovou šišku. Zbývalo sehnat
kastrol na hlavu. Kde ho ale sehnat? V lese kastroly nerostou,
to mají ve svých obydlích jen lidé. Rozárka dlouho neváhala,
zamávala křídly a beze slova odletěla.
Mlokáček s Barborkou dumali, co asi tak jejich
kamarádku sovu napadlo. Netrvalo dlouho a Rozárka
se vracela s kastrolem v zobáku. „Kde jsi ho sehnala?“ divil se
Mlokáček s Barborkou. Sova posadila kastrol sněhulákovi
na hlavu a povídá: „Vzpomněla jsem si, že nedaleko odtud je
takový příkop, kde se povaluje spoustu věcí, co už lidé
nepotřebují a nosí nám je do lesa.“ „Cože?“ podivil se
Mlokáček, „proč nám nosí lidé nepotřebné kastroly do lesa?“
Sova jen pokrčila rameny: „Jo, můj milej zlatej, lidi jsou
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zvláštní. Někteří chodí do lesa a chovají se k naší přírodě
ohleduplně, třeba i pomáhají vysazovat nové stromečky, uklízí
popadané stromy, sálá z nich radost a vděk, že mohou dýchat
náš čistý vzduch a poslouchat zpěv našich ptáčků, vnímat
radost z bublajícího potůčku. Ale pak jsou taky úplně jiní lidé,
kteří nám tu rozkopávají houby, zahazují nejen obaly
od sušenek, vypitá pitíčka, ale vozí nám sem právě třeba
i staré kastroly a veškerý nepořádek, co u sebe doma
nepotřebují.“ „A proč to dělají? Copak my jim ubližujeme
nebo ničíme jejich domky?“ podivil se Mlokáček. Rozárka
bezradně pokrčila rameny: „To je to, co nevím, proč to
někteří lidé dělají. Je to moc smutné a trápí to všechna lesní
zvířátka, ale nemáme na ně páky, oni se ničeho nezaleknou.“
Barborka vše poslouchala a pak ji něco napadlo: „Třeba
si všechny děti, které si budou číst naše příběhy, zapamatují,
že v lese má být čisto a žádné odpadky do něj nepatří. A pak
by to mohly děti vysvětlit dospělákům, kteří mají na tom
největší podíl viny.“ „To je pravda,“ usmála se Rozárka.

Úkol:
 Pokud je venku sníh, tak postavte
sněhuláka. Pokud venku sníh není,
vyrobte sněhuláka doma z papíru,
podle své fantazie. Na internetu je
mnoho různých návodů.
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12. Barevný kamínek
Adventně nasvícenou chaloupku dozdobil Mrazík svými
kresbami, sněhové vločky doladily zimní atmosféru
a sněhulák stojící před chaloupkou vyhlížel do dáli, zda se už
neblíží Ježíšek. „Ještě ne, jsme v půlce adventu. Ježíšek chodí
až dvacátého čtvrtého prosince, dneska máme dvanáctého.
Blíží se to, ale ještě zbývá spoustu času,“ vysvětlila sova
Rozárka hned ráno svým kamarádům, kteří se netrpělivě
dívali do kalendáře.
Měla pro ně ale připravenou skvělou hru. Včera, když
vybírala z potůčku kamínky pro sněhuláka, všimla si něčeho
krásného. Objevila barevný kamínek. Kamínek, na kterém
bylo nakreslené červené srdíčko: „Pojďte se podívat,
kamarádi, našla jsem u potoka tento nádherný kamínek
s červeným srdíčkem.“ „Jééé, ten je krásný. To jsem nevěděl,
že jsou v potůčku takto barevné kamínky,“ zasnil se
Mlokáček. „Já také ne,“ dodala Barborka. „V potoce najdeme
různé kamínky,“ začala vysvětlovat Rozárka, „jsou to hlavně
ruly. Každý kamínek je krásný, jedinečný svým zbarvením
i tvarem. Je to radost se na ně podívat. Ale tento se srdíčkem
nevyčarovala Matička příroda, ten je od dětí.“ „Od dětí?“
podivil se Mlokáček. „Ano,“ kývla Rozárka, „děti si strašně
rády hrají s kamínky. Chodí do lesa, sbírají je, hází do potůčku,
radují se, když žbluňknou, nosí si je v kapsičce domů, staví
z nich různé obrázky, vozí je na autíčkách a vymýšlí
neuvěřitelné množství her s kamínky. A to si představte, že
spolu se svými maminkami začaly teď děti na kamínky také
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malovat a zdobit je. Potom je rozmísťují při procházkách
a doufají, že je najde nějaký milý člověk, kterému udělá jejich
namalovaný kamínek radost.“ Barborka s Mlokáčkem
poslouchali a povídají: „To je krásná hra. Ty děti, to jsou
stejně takoví skřítci nebo víly, jako jsme my. My bychom tu
hru mohli hrát tedy s nimi, co říkáš, Rozárko?“ Sova přikývla:
„Ano, měla jsem právě stejný nápad. Budeme si dneska hrát
kamínkovou hru, souhlasíte?“ „Anoooo, jupíííí, hurááááá,“
radoval se Mlokáček s Barborkou. Ihned doběhli k potoku,
vylovili si každý jeden krásný kamínek a donesli si ho
do chaloupky. Když kamínek pěkně oschnul, vyndal Mlokáček
ze spíše pár lesních jahůdek, které si schovával od léta
na dlouhé zimní večery. Vymačkal z nich jahodovou šťávu.
Byla krásně červená. Namočili štětec z jehličí do jahodové
barvy a malovali srdíčka.
Tak krásná červená srdíčka na kamínkách potom ukryly
v Lovětínské rokli a tajně doufali, že je najde nějaký dětský
skřítek nebo víla, kterému udělají určitě velikou radost
a přinesou štěstí.

Úkol:
 Přineste si domů z procházky kamínek a namalujte na něj
srdíčko. Starší děti jej mohou darovat někomu pro radost,
mladší si s ním klidně mohou hrát „na schovku“ – jeden
ho schová někde v bytě nebo na zahradě, druhý hledá.
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13. Lucie
Nastal třináctý prosinec. Dneska slaví svátek všechny
Lucie. „A ty znáš nějakou Lucii?“ zeptal se Mlokáček sovy
Rozárky. Sova moudře kývla: „Ano, znala jsem jednu Lucii,
jestli chcete, budu vám o ní vyprávět.“ Barborka s Mlokáčkem
na sebe mrkli a těšili se, že bude sova vyprávět. Měli její
vyprávění tuze rádi. Uměla podat i prach obyčejný příběh tak
dramaticky, noblesně a mistrovsky, že byla radost její slova
poslouchat.
„Ano, tak tedy o Lucii. Lucie, noci upije, ale dne nepřidá,“
začala sova. „Cože?“ vytřeštil oči Mlokáček. Rozárka začala
vysvětlovat: „To je takové pořekadlo, které se mezi lidmi
traduje. Dříve totiž měli lidé úplně jiný kalendář, než jaký mají
dnes. Zimní slunovrat tak dříve připadal na třináctého
prosince, kdy má svátek Lucie. Dneska už mají zase jiný
kalendář a nevychází jim to. Jestli se v tom sami vyznají, těžko
říct. Ale stále si drží toto pořekadlo. A teď už k té Lucii, o které
mi vyprávěla moje prapraprababička. Byla to rázná dívka
a v den jejího svátku platil přísný zákaz předení lnu. Víte, co to
je len? Nevíte? No len je taková rostlina, taková kytička.
Ze lnu se předlo na kolovrátku vlákno a z vláken se potom
vyrábí plátno, látka, ze které se šije oblečení. Tenkrát se
prostě nesmělo třináctého prosince příst len. Lucie oblečená
v bílém plášti měla obličej zakrytý maskou ze dřeva a papíru,
která se podobala zobáku čápa. Chodila takto po vesnicích
a kontrolovala, jestli některá žena náhodou nepřede. Kdyby
přišla na to, že některá žena porušila tento zákaz, naplnila by
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jí komínem dům prázdnými vřeteny.“ Mlokáček s Barborkou
seděli v proutěných křeslech a hltali každé Rozárčino slovo:
„Teda, ta Lucie měla ale zvláštní povolání.“ „No,“ usmála se
Rozárka, „tomu se ani neříká povolání, ale spíš poslání. Lidé si
těch příhod o Lucii vypráví spoustu.
Když jsem jednou seděla na věži ronovského kostelíku,
zaslechla jsem dvě babičky, které si vyprávěly taky o svaté
Lucii. Prý to byla moc hezká dívka, která měla nádherné oči.
Do nich se zamiloval jeden mladík a její rodiče mu slíbili, že
mu ji dají za ženu. Lucie si ho ale nechtěla vzít za manžela.“
Barborka se zapřemýšlela: „Tak já tomu tedy nějak
nerozumím. Jak to tedy s tou Lucií bylo? Nebo jich bylo víc?“
Sova se usmála: „Kdo ví, je to už všechno tak dávno a každý
z lidí si pamatuje jen nějaký příběh. Na každém však určitě
něco bude. A i kdyby ne, tak je moc hezké, pokud si lidé
předávají své příběhy dál a dál. Co si ale pamatují všechny
děti. Nebo jinak, co si ode dneška budou pamatovat všechny
děti, je ta krásná pranostika „Lucie noci upije a dne nepřidá.“
Mlokáček s Barborkou si to však zkrátili a pořád dokola
opakovali: „Lucie, noci upije. Lucie, noci upije. Lucie, noci
upije.“
A náhoda to však určitě nebude, protože od třináctého
prosince se pomaloučku polehoučku začíná prodlužovat
odpoledne. Původ jména Lucie je totiž z latinského „lux“, což
znamená „světlo“. Asi i proto mají Lucii za patronku
a ochranitelku zrakově nemocní lidé.
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Úkol:
 Udělejte si doma černou hodinku. Na hodinku zhasněte
všechna světla. Vypněte televize, rádia apod. Musí být
úplná tma a ticho. Sedněte si se svou rodinou pohodlně
do

obýváku,

kamkoliv,

do

kde

dětského
je

Vám

pokoje
to

na

příjemné

zem
a

–

prostě

pohodlné.

A vyprávějte si. Rodiče mohou vyprávět své příběhy
z dětství. Děti mohou vyprávět o svých přáních. Případně
si můžete vyprávět klidně i jakoukoliv pohádku.
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14. Hradní paní Milada
Mlokáček s Barborkou se probudili časně ráno a už už se
dožadovali sovy o další vyprávění: „Rozárko, nás to tvoje
vyprávění tak moc baví. Nemáš pro nás zase nějakou
příhodu?“ Rozárka rozvážně kývla: „Copak o to, příhod já
mám spoustu. To bychom mohli sedět v domečku celý rok
a stále bych vám měla co vyprávět. Přeci jen mi je už spoustu
let, mnoho jsem toho viděla, slyšela i zažila a vše si pečlivě
ukládám do paměti. Proto také každý ví, že my sovy jsme
moudré.“ Sova se důležitě usmála a pokračovala: „Dnešní
krásný den by ale byl hřích strávit v chaloupce. Vydáme se
na výlet a třeba nás cestou cvrnkne do nosu něco, o čem
bychom si mohli vyprávět. Souhlasíte?“ „Ano, ano, sovičko
naše zlatá, ty máš pořád tak bezva nápady a plány,“ zvesela
pokřikoval Mlokáček s Barborkou.
A tak se vydali na cestu. Prošli si celou Lovětínskou rokli,
sluníčko svítilo na cestu, Mrazík čaroval, chladno bylo
pořádné, ale nikomu to nevadilo, protože naši kamarádi si
zvesela prozpěvovali a užívali senzační procházku. A jelikož
bylo opravdu krásně, napadlo je cestou, že se zavítají podívat
na nedaleký hrad Lichnice.
Když už byli kousek před vstupní branou, spatřila Rozárka
svoji starou známou kamarádku, sovu Miladu. Obě sovy se
vřele přivítaly, klovly si zobáky políbení na tvář a pustily se
do vyprávění, co která kde zažila, jak se vlastně obě mají, kde
bydlí a co dělají. Mlokáček s Barborkou mezitím pobíhali
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po hradbách Lichnice. Hráli si spolu na schovávanou a nechali
sovy v klidu podebatit. Však se také neviděly pěkných pár let,
a přitom bydlí kousek od sebe. To už tak občas bývá. Ale jejich
přátelství z dřívějších dob pokračovalo ihned, jako by se viděly
naposledy včera.
Milada najednou mávla křídlem směrem k Mlokáčkovi
a Barborce: „Pojďte, k nám. Určitě jste ještě neslyšeli tu
pověst, která se k místnímu hradu traduje, nebo ano?“
Mlokáček s Barborkou zavrtěli hlavou, že ne. Rozárka se
nadechla a povídá: „Však jsem si to pro vás nechala jako
překvapení, když jste ráno žadonili, abych vyprávěla. Chtěla
jsem vás dovézt sem, na Lichnici, a tady vám povědět jeden
krásný, ale bohužel smutný příběh. Ale když jsme se potkali
s mojí nejmilejší kamarádkou, sovou Miladou, tak nechám
vyprávění na ní. Ona to umí ještě lépe, než já.“ Milada se
začervenala: „No, to mi tedy lichotí, ale tedy dobrá. Povím
vám to strašně ráda. Bydlíte v Lovětínské rokli, to je kousek
ode mě, a kdysi se ten příběh opravdu odehrál, určitě byste
ho měli znát.“ Mlokáček s Barborkou a Rozárkou se hezky
usadili a poslouchali Miladu. „To už je hrozných let, ale žil, byl,
tady na Lichnici jeden hradní pán, který toužil po synovi.
Narodila se mu však dcera. A že nevíte, jak se jmenovala?“
zeptala se Milada. Rozárka sice věděla, ale nechtěla kazit své
kamarádce vyprávění. Skřítek s vílou zavrtěli hlavičkami, jako
že neví. A sova pokračovala: „Jmenovala se stejně, jako já.
Milada.“ Mlokáček otevřel údivem pusu. „Ten hradní pán si
tedy vychovával dceru jako syna. Naučil ji jezdit na koni, lovit
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zvěř, střílet, šermovat a na žádné princeznovské manýry
Miladě nezbýval čas a ani chuť. Jednoho dne se však její otec
nevrátil z lovu, neboť se ztratil v lese a zahynul při pádu
z nebezpečných skal.“ „No ano, skály tady máme všude
okolo,“ skočil Mlokáček sově do řeči. „Je to tak,“ souhlasila
sova, „no a Milada se na skály rozhněvala, protože jí vzaly
milovaného otce a v krvi jí začala proudit zloba, zášť
a nenávist. Přitom ve skutečnosti tím maskovala jen
obrovskou bolest a žal nad ztrátou milovaného tatínka.
Na hradě chtěli mít lidé opět panovníka, a tak tlačili Miladu
do vdávání. Ta však s trpkostí v těle vyhlásila, že si vezme
pouze toho muže, který se se svým koněm třikrát otočí
na Dívčím kameni. Na skále, na které zahynul její otec. Jelikož
byla Milada krásná, mělo o ni zájem mnoho mužů, rytířů,
princů a šlechticů. Všichni však padali do rokle bez úspěchu.
Až jednou se objevil krásný mladík, do kterého se Milada
zamilovala na první pohled. Srdce jí roztálo a milejší dívku by
nikdo nenašel. Nechtěla ho pustit plnit svůj krutý úkol. Mladík
však byl rozhodnut. Úkol podstoupí. Měl v podkovách svého
koně vložené diamanty a rozhodl se Miladin rozmar splnit.
Milada stála ve svém okně a srdce jí tlouklo jako
o život. V očích měla slzy, protože věděla, že její úkol je
nesplnitelný. Přesto tajně doufala. Mladík vyjel. Otočil
se poprvé. Otočil se podruhé. Milada ani nedýchala. Otočil se
potřetí. Všichni se začali veselit, že konečně se objevil
mládenec, který nepromarnil svůj život a nad zákeřnými
skalami zvítězil. Všichni se radovali, že konečně bude svatba.
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Radost však netrvala dlouho. Mladík vzal luk a šíp a byl
rozhodnut potrestat Miladu, která nechala zbytečně zemřít
desítky mužů. Vystřelil. Šíp probodnul Miladino srdce a mladík
na svém koni ujel a nikdo ho více nespatřil.“ Mlokáček
s Barborkou seděli jako opaření. Čekali šťastný konec. Ale
bohužel ne všechny pověsti končí hezky. Na rozdíl
od pohádek. Tam by měly být konce vždy krásné a veselé.
„Ona ta Milada ale třeba nebyla tak zlá, já si myslím, že byla
jenom nešťastná,“ zauvažovala Barborka. Mlokáček chvíli
přemýšlel a pak povídá: „To máš asi pravdu. Přál bych si, aby
už nikdo na světě nebyl nešťastný a každému se plnila jeho
přání.“ S takto hezkou myšlenkou museli všichni jen souhlasit.
A povídali si dál a dál, proč a jak to s tou Miladou vlastně
bylo, až zjistili, že se stmívá a domů to je pořádný kus cesty.
Využili tedy nabídku sovy Milady a přenocovali s ní na hradě.
To byl panečku také zážitek.

Úkol:
 Zkuste převyprávět příběh o Miladě. Jedná se o pověst,
která se vypráví na zřícenině hradu Lichnice v Železných
horách.
 Udělejte si výlet - třeba na Lichnici.
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15. Netopýři
Nocování na hradě je snem každého dobrodruha.
Mlokáček, Barborka i Rozárka se probudili do mrazivého rána
po první přenocované noci mimo svůj domov. Tak nádherný
výhled do krajiny je po ránu něco fantastického.
Sova Milada se usmívala, když viděla, jak je její návštěva
okouzlena pohledem v dáli a povídá: „Tak jakpak jste se
vyspali na Lichnici?“ „Báječně,“ shodovala se Rozárka
s Barborkou a Mlokáčkem. „A copak se vám zdálo?“
pokračovala Milada ve výslechu. Mlokáček se zamyslel: „Mně
se zdálo o dětech. Chodily si s námi hrát do rokle a byla to
veliká zábava.“ „To není možné, mně se to zdálo taky,“
podivila se Barborka. Sova Milada na to ihned reagovala:
„Hmm, a víte, co se říká? Co se zdá první noc na novém místě,
to se splní.“ A také sova Rozárka pokývala hlavou: „Pravda,
pravda, tak to bývá, tak to je.“
Mlokáček s Barborkou se zaradovali, třeba si s nimi
opravdu budou chodit hrát děti, postaví jim z mechu, klacíků
a opadané kůry stromů malé chaloupky a zažijí spolu spoustu
legrace, jako tomu bylo v jejich snech. Za některými skřítky
opravdu děti chodí do lesa a staví jim tam krásné domečky.
Skřítkové si toho nesmírně váží a každému staviteli poté splní
za odměnu tajné přání. A tak si i Mlokáček s Barborkou začali
představovat a těšit se, že se třeba někdy i za nimi přijdou
podívat děti.
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Do těchto snů a myšlenek najednou zahoukala sova
Milada: „Přátelé, když vás tu mám, pojďte, něco vám ukážu.“
A už je vedla do nedaleké jeskyně. „Tady začíná tajná
podzemní chodba,“ ukazovala Milada, „a představte si, že
v této jeskyni teď spí jeden netopýr vedle druhého.“
„Netopýr? Kdo je to?“ dotazoval se Mlokáček. „Netopýři jsou
savci, jsou to takové malé myšky, ale to si představte, oni
létají. Sice nemají opravdová křídla, jako my sovy, ale takové
blány místo rukou, takže to jako křídla vlastně vypadá.
Přes léto jsou akční, celé noci létají a ve dne spí, takže jistě
chápete, že to jsou tady na hradě moji dobří kamarádi. Ale
na zimu se tady zavěsí do jeskyně a chrní až do jara,“ spustila
výklad chytře sova Milada. „A to spí celou zimu?“ kulil oči
Mlokáček. „Ano, celou zimu,“ přidala se Rozárka. „Tak je
vzbudíme, aby si s námi šli hrát,“ žadonila Barborka. Ale obě
sovy zavrtěly hlavou a Milada povídá: „To nejde, Barborko,
oni by neměli co jíst. Živí se hmyzem a ten je v zimě také
ukrytý v zemi. Na rozdíl od tažných ptáků, kteří se také živí
hmyzem a na zimu odlétají do teplých krajin, tak netopýři volí
klidnější variantu. Zavěsí se v jeskyních, kde je klid a nechávají
si zdát jeden sen za druhým do té doby, než paní Zima předá
své kralování do rukou kouzelníka Jara.“ Mlokáček
s Barborkou tomu rozuměli, ale bylo jim to líto. Mohli mít
další nové kamarády. Ale hned je napadlo, že na jaře se vyrazí
s netopýry skamarádit. Určitě to jsou taky dobráci, když o nich
sovy tak krásně vyprávěly.
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A den utekl jako voda, Rozárka, Barborka a Mlokáček se
rozloučili se sovou Miladou. Poděkovali jí za báječné dva dny
na hradě a pozvali ji na oplátku také k sobě do Lovětínské
rokle. Pomaloučku se začínalo stmívat, když odemykali svou
malebnou chaloupku. Plni dalších krásných zážitků ulehali
do svých postýlek a těšili se, co jim přinese další den.

Úkol:
 Nakreslete obrázek netopýra.
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16. Splněný sen
Do jakého počasí se to Mlokáček dneska probudil?
Nestačil zírat. Venku to vypadalo, že se čerti žení. Vítr foukal
tak silně, že zvedal do výšky cokoliv, co se mu připletlo
do cesty. Mlokáček s Barborkou a Rozárkou to sledovali
z okýnka a bylo jim jasné, že to není samo sebou. Někdo se
zlobí. Vypadá to, jako by se zlobil sám větrný král Fičák první.
Ale na koho se tak strašně zlobí? Co se stalo, že nepročesává
jen větve stromů a žene se i po pěšinách v údolí, hrne před
sebou sněhové jazyky a dokonce vyhrabává i spadané listí.
Mlokáček se rozhodl, že vyrazí na průzkum. Barborka
s Rozárkou ho sice zrazovaly, aby nikam nechodil, ale
Mlokáček věděl, že ve své rokli musí dohlídnout na pořádek
a chtěl vědět, co krále Fičáka tak rozzlobilo.
Nedbal rad svých kamarádek a vyrazil. Jen vylezl
z chaloupky, větrný vír ho popadl do své náruče
a točil s Mlokáčkem dokola. Skřítek nevěděl, co se to s ním
děje a vítr přidával na síle. Líbilo se mu, že má další hračku
a přidal navíc oblíbenou říkanku „Kolo, kolo, mlýnský“.
Mlokáček prosil, aby toho vítr nechal a pustil ho na zem. Nic
platné. Létali spolu po celé rokli, najednou byli nad loukou
u lesa a než by se jeden nadál, letěli nad městečkem.
Mlokáček litoval, že vůbec z chaloupky vystrkoval nosánek,
věděl, že je s ním zle. Bál se a žádné jeho prosby nezabíraly,
vítr si dělal, co chtěl a s Mlokáčkem si hrál jako s hračkou. Bůh
ví, jak by to s Mlokáčkem dopadlo, kdyby nezasáhl král všech
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bouří Hromoblesk, který právě obcházel okolo. Oba panovníci
se na obloze začali dohadovat a předhánět, kdo má větší sílu,
takže vítr pustil Mlokáčka ze svých spárů a nevšímal si ho více.
Mlokáček padal z výšky a měl veliké štěstí, protože
dopadl do veliké sněhové závěje nedaleko jednoho domečku
v městečku. Vykouknul, rozhlížel se a krčil se u země. Byl sám
v cizím městě a nevěděl, jak se vlastně dostane domů. Slzičky
se mu hrnuly z očí. Hromoblesk s Fičákem spolu ještě chvíli
zápasili na nebi, ale potom se sbalili a zmizeli za kopec.
V krajině nastalo ticho a klid. Konečně. Mlokáček byl
smutný. Kdyby poslechl Rozárku s Barborkou a nevycházel
z chaloupky, nebyl by teď v takové patálii. Hrál si na hrdinu
a chtěl přemoci velkého vladaře, což se mu nevyplatilo. Navíc
se ani vlastně nedozvěděl, proč vítr tak ukrutně řádil. Jak se
tedy dostane domů? Co si jen počne?
Najednou se příšerně lekl. Kde se vzal, tu se vzal, stál
před Mlokáčkem velikánský obr. Měl veliké boty, puntíkatou
tmavě modrou kombinézu a pestrobarevnou pletenou čepici
na hlavě, zpod které vykukoval usměvavý obličej.
A najednou ten obr povídá: „Jé, mamí, tady je nějaký skřítek.“
V tu ránu se za ním objevil další obr, daleko větší a povídá:
„Toníku, to je ale krásný skřítek. Ale vidíš, že se celý klepe,
musíme ho vzít domů, aby se nenastydl. Asi se ztratil, podívej,
jak pláče, zkusíme mu pomoci, ano?“ Mlokáček celý
vystrašený se nechal vzít do té obří dlaně a čekal, co s ním ti
obři udělají. Nesli ho do svého obřího domečku. Byli to lidé.
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Maminka s chlapečkem. Jen co Mlokáčka donesli domů,
zavolal chlapeček svoji sestřičku, aby se šla také podívat,
jakou mají vzácnou návštěvu. Holčička Tonička se na skřítka
usmála a dala se s ním do řeči: „Kdopak jsi?“ Mlokáčkovi se
rozsvítila očka, pochopil, že se mu vlastně splnil jeho sen. To
nebyli obři! To byly děti! Děti, se kterými si vždycky chtěl tolik
hrát a přitom je vůbec neznal!
Nezdráhal se tedy a začal vyprávět: „Já jsem skřítek
Mlokáček. Bydlím v Lovětínské rokli se svými kamarádkami,
vílou Barborkou a sovou Rozárkou. Dnes jsem je ale
neposlechl a vyšel z chaloupky ven. Král Fičák první mě
uchopil do své náruče a točil se mnou nad lesy
a loukami, až mě nakonec donesl sem k vám, zde mě upustil
a zmizel. A já nevím, jak se dostanu zpátky do své chaloupky.“
Tonička s Toníkem si se skřítkem povídali, hráli si celé
odpoledne a slíbili mu, že ho navečer odnesou domů, aby
nebyl smutný. A Mlokáček si opravdu užil senzační den
s bezvadnými dětmi.
Když se začalo smrákat, oblékla si maminka s tatínkem
zimní bundy, děti skočily do kombinéz, Mlokáček si vylezl
k mamince do batohu a už všichni šli. Děti poskakovaly
ve sněhu, Mlokáček se nesl, liboval si a těšil se, až bude své
dnešní senzační dobrodružství vyprávět sově Rozárce
a víle Barborce. V Lovětínské rokli potom ukázal svým novým
dětským kamarádům, kde má svůj domeček a domluvili se, že
si děti někdy přijdou za Mlokáčkem do lesa pohrát a zůstanou
50

tak navždy přáteli. Dlouho do noci pak Mlokáček vyprávěl
vystrašené Barborce s Rozárkou, co všechno zažil.

Úkol:
 Nakreslete Mlokáčka a děti.
 Nakreslete boj bouře a větru.
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17. Začarované peříčko
Po větrném dni šli dalšího rána naši kamarádi
zkontrolovat svoji milovanou rokli, aby zjistili, zda není
potřeba někde něco opravit a zda včerejší král Fičák
nezpůsobil nějakou pohromu. Rokle byla celá rozcuchaná, ale
naštěstí nespatřili žádný bolavý strom ani raněné zvířátko,
a tak se jim ulevilo.
Najednou však uviděl Mlokáček kousek od velkého
balvanu ležet modré pírko. „Čípak asi je?“ pomyslel si. Sebral
ho ze země a prohlížel proti sluníčku. Prohlížel si vskutku
překrásné modře zbarvené peříčko s černými příčnými
proužky. Bylo nádherné. „Kdyby tak chtělo být kouzelné,“
zasnil se Mlokáček. Netrvalo dlouho a z jeho rozjímání jej
vytrhla sova Rozárka. „Mlokáčku, kdepak jsi?“ volala lesem.
Mlokáček zamával, jeho žlutočerný obleček se mihnul
po cestičce a sova se střelhbitě spustila za ním k zemi. „Copak
tady děláš?“ zeptala se. „Já jsem našel takové krásné
peříčko,“ řekl skřítek a ukázal ho Rozárce. „To je sojčí pírko,“
poznala hned sova, „takové nosí na své bundičce lesní
policejní hlídka.“ Mlokáček vytřeštil oči. „Cože? Jaká policejní
hlídka?“ nechápal Mlokáček. Sova se usmála a povídá: „Sojka
je hodně ostražitý pták. Jakmile se blíží nějaké nebezpečí,
začne vždycky jako první pták v lese křičet a všechny ostatní
ptáky tak varuje, proto se jí říká, že to je policajt lesa. Dbá na
pořádek a bezpečí.“ Mlokáček si jen pomyslel, že by se chtěl
se sojkou potkat a poznat ji. Poděkoval Rozárce za vysvětlení
a uklidil si svoje nalezené peříčko do kapsičky. „Rozárko,
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a myslíš si, že by mohlo být sojčí pírko kouzelné?“ stále
přemýšlel Mlokáček.
Polehoučku přitančila také Barborka a povídá: „Určitě,
každé nalezené peříčko je kouzelné. Stačí si ho dát na dlaň,
zavřít oči, fouknout do něj a něco si přát.“ Rozárka jen
pokrčila křídly: „Však to můžeš zkusit a uvidíš.“ Mlokáček
na nic dlouho nečekal, vylezl na nedaleký pařez, modré pírko
si položil do dlaně, zavřel oči a fouknul. Peříčko se roztančilo
ve vzduchu, najednou začaly kolem něj létat čarovné jiskřičky
a modravé hvězdičky. Opravdu se jeho kouzelná moc
projevila. Mlokáček měl zavřené oči a něco si přál. Za chvíli
dopadlo pírko na zem. „Hm, a nic,“ smutně konstatoval
Mlokáček. „Copak sis přál?“ vyzvídala Rozárka. „Pššt,“
zakročila Barborka, „to se nesmí říkat, aby se přání splnilo.“
Mlokáček si smutně peříčko opět zvednul a uklidil
do kapsičky.
Byl zklamaný, že se mu přání nevyplnilo. Barborka ale
najednou povídá: „Hele, podívej, Mlokáčku, vidím v dáli děti.
Jdou za tebou na návštěvu. A něco nesou.“ „Funguje to,
funguje to,“ poskakoval a radoval se Mlokáček. Přál si totiž,
aby za ním i dnes přišly děti a stavěly si s ním ze sněhu ledové
domečky, jako mají Eskymáci. A jeho přání se skutečně
splnilo. Tonička s Toníkem si hráli nejen s Mlokáčkem,
ale seznámili se také s Barborkou a Rozárkou. Celý zbytek dne
strávili všichni společně a dováděli ve sněhu, v lese, nikomu
nebyla zima a všichni si to náramně užívali. Kdo ví, zda sojčí
pírko mělo opravdu tak tajemnou kouzelnou moc, ale
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Mlokáček byl přesvědčen, že ano. Ale jelikož Mlokáčkovi už
přání splnilo, rozhodl se, že ho předá dětem jako dárek, aby
i ony si mohly přát nějaké přání. Děti byly nadšené. Sojčí
peříčko si pečlivě schovaly do kapsičky a odnesly domů.

Úkol:
 Nakreslete sojčí pírko.

54

18. Sojka policajt
Další den bylo venku pro změnu znovu nevlídné počasí.
Hodně nevlídné počasí. Rozárka seděla v proutěném křesle
a začala lamentovat: „To se venku snad žení všichni čerti.“
Barborka s Mlokáčkem však oponovali, že čerti chodí pátého
prosince a dneska už je osmnáctého. Ale Rozárka jim
vysvětlila, že se to tak prostě říká: „To jsou taková přirovnání.
Když je venku ošklivé počasí, říká se, že se žení čerti nebo také
se říká, že je počasí, kdy by psa ven nikdo nevyhnal.
A znamená to jediné. To, co právě vidíte z okna. Doufám,
Mlokáčku, že tě opět nenapadne někam vycházet.“ Mlokáček
zavrtěl hlavou. „Kdepak, já budu s vámi doma. Ale co budeme
dělat, když je tak darebné počasí?“ zadumal se Mlokáček.
„Já bych chtěla poslouchat zase nějaké Rozárčino vyprávění,“
žadonila Barborka. Mlokáček se přidal.
Sova se nenechala dvakrát prosit a spustila: „Však vy mě
znáte, že já vám moc ráda budu vyprávět. A víte, co mě
napadlo? Vždyť my jsme si včera skoro nic neřekli o té sojce.
Vzpomínáte, kdo to je sojka?“ „Jasný, sojka policajt,“ vykřikl
Mlokáček. „No správně to je sojka obecná. Ale je to vlastně
přesně, jak říkáš. Sojce se říká policajt lesa. Hlídá bezpečí
v lese a jako první vždycky začne křičet na celý les, že se blíží
nějaké nebezpečí, takže ostatní zvířátka jsou v klidu, protože
vědí, že je hlídá sojka. Kdyby se do lesa chystali třeba
loupežníci, sojka by ostatní zvířátka včas varovala. Zvířátka by
se schovala a loupežníci by ostrouhali. Taková sojka nosí
oranžovohnědý kabátek a je dozdobena černým ocasem
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a černým zobákem. Nad ocasem má bíle zbarvená peříčka,
tomu se říká bílý kostřec. Na hlavě má chocholku z peříček
s černým zabarvením na konci. A když ji něco rozčílí a začne
se zlobit a pokřikovat na celý les, že se něco děje, tak si
představte, že se jí ta chocholka vztyčí, to pak vypadá jako
taková královna. A hlavně, jako už jsem včera říkala, nosí
sojka velikánkou parádu na křídlech. Jsou to modrá pírka
s černými příčnými proužky.
Tato peříčka sbíral jednou jeden myslivec. Byl to dobrák
od kosti, všem pomáhal, o les se řádně staral. Jak si tak
vykračoval po lese, hledal zároveň sojčí pírka a chtěl jich
nasbírat co nejvíce. Když ale našel jedno peříčko za týden, byl
to zázrak. Přesto se nevzdával a hledal modrá sojčí pírka. Dalo
mu to hodně práce a byla to mistrovská sbírka. Za celý život si
totiž nastřádal do takové krásně zdobené dřevěné truhličky
rovných tři sta modrých sojčích pírek. A když zemřel, tak tuto
neobvyklou sbírku našel jednoho dne jeho syn Antonín.
A byla to obrovská cennost. Byl to poklad. Jelikož to byl také
myslivec a chtěl vzdát hold svému tatínkovi, kterého si
nesmírně vážil za jeho píli, pečlivost, starostlivost, obětavost
a ochotu věnovat svůj život přírodě, rozhodl se, že každému
myslivci, který se bude svědomitě starat o les a zvířata, daruje
jedno sojčí pírko z tatínkovy sbírky. To pírko si myslivci dávali
za klobouk. A od té doby se každý myslivec, který je fakt
srdcař, pozná podle sojčího pírka za kloboukem.“ Rozárka
dokončila své vyprávění o sojce.
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Mlokáčkovi s Barborkou se to tuze líbilo a dohodli se, že
budou i nadále dávat v lese bedlivý pozor, jestli nenajdou
další modrá peříčka, aby mohli také vytvořit truhličku
s pokladem sojčích pírek. To je panečku ale nápad!
A určitě to poví i dětem, až zase za nimi přijdou a budou se
radovat ze skvělé hry na hledání sojčích pírek. Jupí.

Úkol:
 Jděte na procházku do lesa a hledejte jakákoliv ptačí
peříčka.
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19. Přijela babička
Pomaloučku se to blížilo. Očekávaný Štědrý den se
přibližoval a Mlokáček se nemohl dočkat.
Když se ráno podíval do kalendáře a viděl, že je
devatenáctého prosince, s radostí povyskočil: „Hurá, dneska
přijede babička!“ Mlokáčkova babička byla taková
cestovatelka. Měla svá vnoučata různě po světě a ke každému
jezdívala jednou za rok, jak jí to právě vyšlo. Měla veliký
batoh, do kterého se jí vešlo všechno, co potřebovala a pořád
cestovala. Někdy se svezla lišce na ocase, jindy zase skočila
do štětin divokému praseti, někdy se přemísťovala i letecky
a sedla na křídla ptákům. Podívala se tak jednou i do dalekých
krajin – letěla s čápem Bohoušem až do Afriky. Měla zkrátka
procestovaný skoro celý svět a stále byla plná elánu a životní
vitality. Za Mlokáčkem se vydala právě takto na Vánoce.
Skřítek se na svoji babičku moc těšil, co mu bude zase
všechno vyprávět, kde všude byla, co zažila, koho potkala
a tak dále. Měla pokaždé připravených tolik příhod, že by
člověk mohl celé dny jen a jen poslouchat. Mlokáček ji
vyhlížel z okýnka, Barborka poklidila ve světnici
a Rozárka vyhlížela ze své ptačí perspektivy. Ale babičku zatím
nebylo vidět. Když se pomalu stmívalo, začal být Mlokáček už
smutný, že na něj babička zapomněla, nebo co hůř, jestli se jí
nestalo něco zlého. Dostal strach. Ale všechno nakonec dobře
dopadlo.
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Jakmile se vyhoupl nad lesem měsíc, objevil se na obloze
i Velký vůz a v něm seděla Mlokáčkova babička. Dojela až
k chaloupce, vystoupila, uklonila se a poděkovala za svezení.
Velký vůz se pak vrátil zpátky na oblohu a babička zaklepala
na dveře.
To bylo radosti, že přijela, a že byla v pořádku. Mlokáček
se s babičkou vítal, objímal a poté jí představil své nové
kamarádky – vílu Barborku a sovu Rozárku. Babička si je
projela přísným pohledem, ale ihned poznala, že to jsou
dušičky čisté a hodné a už se na ně jen usmívala. A i když byl
večer, nic platné, pustila se do vyprávění: „To mi nebudete
věřit, přátelé, co se mi stalo.“
Tentokrát se posadila do řad posluchačů k Mlokáčkovi
a Barborce i Rozárka. „Vyjela jsem už včera ráno. Byla jsem
kousek za Prahou, mrkla jsem se na vánoční trhy. Řeknu vám,
byla to krása. Všechno nazdobené, všechno svítilo, hrály
koledy, nemělo to chybu. A zkusila jsem právě poprosit
nočního krále, pana Měsíce, zda nemá nějakou výhodnou taxi
službu, abych tu byla včas. Mrkla jsem na něj, on už to je taky
takový dědula, a vyšel mi vstříc. Sehnal mi mezi hvězdami
právě Velký vůz. Bezvadné souhvězdí. Bývala bych tu byla už
včera v noci, nejpozději dneska ráno. Ale tomu neuvěříte, co
se stalo. V půli cesty nás přepadla princezna Mlha. A že prý
má něco s nohou a nehne se z místa. Nebylo možné ji nikudy
objet, ani projet, ani jsme jí nedokázali pomoci. Museli jsme
čekat, než ji ta noha přestane bolet a sama se nám odkloní
z cesty. Já už jsem se bála, že tam budeme trčet týden.
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Naštěstí to dobře dopadlo. Kde se vzal, tu se vzal, objevil se
vítr Fičák. On je do princezny Mlhy už pěkně dlouho
zamilovaný, líbí se mu. Tu bolavou nohu jí pofoukal, takže
s ním potom bez bolesti odešla a my jsme mohli pokračovat
v cestě. Proto jsem měla takové zpoždění a dorazila až takto
k večeru,“ řekla pomalu na jedno nadechnutí babička.
Všem bylo jasné, že v následujících dnech v lese jistě
ticho nebude, protože babička bude určitě hodně vyprávět.
A těšili se na to.

Úkol:
 Nakreslete jakýkoliv obrázek pro svoji babičku. Pokud máte
více babiček, nakreslete pro všechny. Cokoliv, co by je
potěšilo. Poté jí obrázek buď doneste, nebo pošlete poštou
nebo poproste rodiče o naskenování a poslání přes e-mail.
Jakýmkoliv způsobem udělejte babičkám radost.

60

20. Úklid v tůňce
Ráno vstávala jako první Mlokáčkova babička. Plna
energie si hned začala prozpěvovat: „Dobré ráno, dobrý den,
dnes se mračit nebudem. Dobré ráno, dobrý den, na sebe se
usmějem.“ Všichni tedy vstávali s úsměvem na tváři a těšili se,
s čím babička přijde. „Tak, honem z postýlek ven, nasnídat,
vyčistit zuby, obléknout a vyrazíme ven. Musím to tu zase
po roce okouknout, co se kde změnilo a co zůstalo, jak bylo.“
Vydali se společně na procházku lesem, zdravili cestou
všechna zvířátka a klaněli se stromům. Když došli k nedaleké
tůňce, babička se zděsila: „Pro pána krále, jak je možné, že
jste neuklidili na zimu kouzelnou tůňku!“ Mlokáček se cítil
provinile, dočista na tůňku zapomněl. Také Barborka
s Rozárkou se styděly, jak jen se to mohlo stát. „Babičko, my
to hned napravíme,“ řekl Mlokáček a už sháněl pevné klacíky.
Tůňka byla totiž celá zasypaná podzimním listím, které
Mlokáček zapomněl z vody včas vynosit, aby studánka mohla
zamrznout v kouzelné zimní zrcadlo. Voda v ní pomrzla
a lupínky uzamkla do sebe. Barborka věděla, že má jako
jediná šanci vše zachránit. Začala tančit a svým dechberoucím
tanečkem začaly ledy povolovat. Mrazík přispěchal
zkontrolovat, kdo a proč odemyká uprostřed prosince jím
zamčenou studánku. Když pochopil, oč tu běží, pomohl svým
kouzelným mávnutím studánku odemknout. Mlokáček začal
hned rychle odklízet všechny spadané lupínky. Rozárka je
odnášela v zobáčku, víla Barborka si udělala z šatiček nosítko
a všichni čistili společně studánku, aby v ní zůstala pouze čistá
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čirá voda. Když měli vše hotovo, začaroval Mrazík opět
studánku svým klíčem a najednou zde nebyla studánka, ale
pravé zimní zrcadlo. Odráželo všechny tváře, které se do něj
dívaly.
A když večer vyšel na oblohu pan Měsíc, rozzářil se ještě
více, neboť byl šťastný, že se konečně mohl vidět
a vzhlížet na sebe do zrcadla. „Aha, tak proto on byl pořád
takový smutný a svítil si tak na půl,“ dodal Mlokáček a byl
přešťastný, že se mu podařilo udělat další dobrý skutek
a napravit svoji chybu. Zmýlit se přeci může každý, důležité je
svoji chybu uznat. A pokud to jde, tak ji napravit.

Úkol:
 Ukliďte si doma pokojíček. Ale uklízejte společně, děti i
rodiče. Proberte hračky tak, aby bylo v pokojíčku místo
také na nové hračky, které zcela jistě Ježíšek přinese.
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21. Cukroví zavoní
Babička byla spokojená, že v celé Lovětínské rokli
a celkově v lese je vše v pořádku. Rozhodla se tedy, že jelikož
se Štědrý den opravdu blíží, bylo by potřeba nachystat také
nějaké dobré cukroví.
Zahájila tedy pečící den a povídá: „Dneska se pustíme
do cukroví!“ Mlokáček s Rozárku i Barborkou nadšeně
souhlasili. Však se také do ničeho takového nepouštěli
doposud sami a spoléhali na babičku a její umění. Všechny
babičky jsou přeci v pečení mistryně a kouzelnice. Babička
projela celou spíž, aby věděla, zda mají potřebné suroviny.
Byla spokojená. Začala jmenovat, do čeho všeho se pustí:
„Takže určitě uděláme linecká kolečka, kokosové kuličky,
medové perníčky, plněné košíčky a nesmí chybět vosí hnízda.“
„Né, to né, vos já se, prosím pěkně, bojím,“ vyděsila se
Barborka. „Děvenko zlatá, to se nemusíš bát. Vosy jako
takové, tady určitě nebudou. Ty jsou v zimě pořádně zavrtané
v zemi v hlubokém spánku a probere je až sluníčko na jaře.
Vosí hnízda se tak pouze jmenují. Je to taková dobrůtka, to si
pochutnáš,“ uklidnila vílu babička.
Měla své tajné recepty a pobíhala po kuchyni, něco
krájela, něco sypala, s něčím míchala, něco hnětla a u toho
pořád povídala: „To si představte, že lidé si také chystají
na Vánoce cukroví. Ale oni musí do obchodu, kde nakupují
všechno možné a pak si teprve doma z toho připravují ty
dobroty. U nás v lese to je přeci jen o něčem jiném. My
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vezmeme borové šišky, šišky z modřínu a smrku, trochu borky
ze stromů, uschlé drcené listí, sušené šípky, bukvice, žaludy
a kaštany, přisypeme kouzelné koření a hned máme ty samé
dobrůtky. Ještě, že nám to človíčci neodhalili, to by se jim jistě
zamlouvalo. Jó, to kdybyste někdy viděli lidi, jak oni se
chovají, co oni dělají, to zůstává rozum stát. Já už byla
v mnoha městech, ale vždycky jsem je pozorovala jen z dálky
nebo z úkrytu. Někteří jsou sice hodní, ale někteří se tak
jenom tváří a ve skutečnosti mají v sobě spoustu zloby.
Nechápu, kde se to v nich bere. Proto je lepší, abychom si
od nich drželi odstup.“
Mlokáček na babičku mrknul a začal se vytahovat:
„Náhodou, babí, já už některé ty lidi znám, jsou to dvě děti.
Sice jsem si nejprve myslel, že to jsou obři. Ale pak jsem
uviděl jejich rodiče a zjistil jsem, že ti jsou ještě větší. Děti jsou
velké jenom vůči nám, ale ve svém světě to jsou vlastně taky
skřítkové. Jsou moc prima. Kamarádím se s nimi, pomohly mi,
když jsem se ztratil a chodí si se mnou hrát.“ Babička zůstala
v úžasu stát. Procestovala takový kus světa, ale s lidmi se
doposud nikdy nekamarádila. Znala se s mnoha zvířátky, ale
na lidi si netroufla. „Hmmm, panečku, Mlokáčku, to je pro mě
veliké překvapení. Musím uznat, že už nejsi ten mrňavý
ubrečený skřítek, který se bál i myši. Už je z tebe panečku
správný skřítek, jak má být. Jsem na tebe pyšná,“ pronesla
babička. Byla opravdu moc ráda, že se Mlokáček v životě
neztratí. Za ten rok, co tu nebyla, udělal skřítek veliký pokrok.
Našel si kamarády v lese, našel si kamarády mezi lidmi, o svůj
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koutek světa se svědomitě staral a pečoval. Měla z něj velikou
radost.
A když všechny ty dobroty dochystala, začalo se
hromadně ochutnávat. A opravdu to byly laskominy, jak mají
být. Takové lesní cukroví od skřítků prostě nemá chybu!

Úkol:
 Ať máte nebo nemáte připravené vánoční cukroví, zkuste
se pustit do jakéhokoliv jednoduchého druhu. Vyrobte
třeba jen piškotové kuličky namočené v čokoládě nebo
polijte čokoládou jakékoliv sušené ovoce. Dopřejte si spolu
nějakou hezkou společnou chvilku v kuchyni.
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22. Sraz u krmelce
Dalšího dne byla celá chaloupka plná výtečného cukroví.
A babička si nedala říct a ještě v noci dochystala další a další
dobroty.
„Kdo to všechno sní?“ vykuloval ráno oči Mlokáček.
„Neboj se, v lese je přeci tolik zvířátek, že by v tom byl čert,
aby se to nesnědlo!“ pronesla babička.
A tak se rozhodli, že svolají ke krmelci všechny obyvatele
lesa. Rozárka zaletěla za sojkou. Přeci jen, má v lese roli
policajta, tak ať vědí o této události všichni. Mlokáček
s babičkou nanosili všechny možné dobrůtky ke starému
krmelci. Víla Barborka krmelec ozdobila, aby navodila tu
pravou vánoční atmosféru, a když sluníčko ukazovalo svými
dalekými slabými prstíčky na dubový kmen, který fungovalo
obdobně jako lidské hodiny, začala se všechna zvířátka
scházet u krmelce. Přišla celá rodina veverky Zrzečky,
přihopkali kamarádi zajíci ušáčci, bez jakýchkoliv zlých úmyslů
dorazila také chlupatá liška s rodinou, i starý nerudný
bručoun
jezevec
Jáchym
vylezl
ze
své
nory
a nechyběla ani početná rodinka divočáků. Po stromech si
posedali všichni ptáčci, kteří na zimu v lese zůstali, doletěla
také z nedalekého hradu sova Milada. To bylo panečku
zvířátek. Všechna zvířátka jedla dosyta. Takových dobrot, co
Mlokáčkova babička nachystala, snad ještě pohromadě nikdo
z nich neviděl.
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Do té báječné poklidné atmosféry však z ničeho nic
přiletěla vrána a začala krákat, že ji nikdo nepozval, jak si to
jako představují. „Ty vráno jedna, ukrákaná, pořád jsi ve
městě, aby ti něco neuteklo, tak se nediv, že o ničem nevíš.
Svolávala jsem všechna zvířátka, která bydlí v lese, a společně
tu hezky vycházíme a pomáháme si, víš?“ nenechala se
zastrašit sojka. Vrána sklopila ocas a odletěla.
A Rozárka se chopila slova: „Když jsme se tu tak krásně
všichni sešli a plníme si bříška těmi dobrotami od Mlokáčkovy
babičky, co kdybych vám k tomu vyprávěla o tom, proč
si vlastně lidé tradují pečení cukroví na Vánoce. My už jsme si
jen ten jejich zvyk trošku přebrali, ale víte vůbec, proč to tak ti
lidé mají?“ Všechna zvířátka vrtěla hlavou. Měla plné pusy,
ani mluvit nemohla, ale s boulemi až za ušima každý kroutil
hlavou, že vůbec netuší.
A tak Rozárka spustila: „Je to už mnoho a mnoho let, ani
nedohlédneme, kdy tato tradice vůbec vznikla. Lidé zprvu
ještě ani neslavili Vánoce, ale slavili v tuto dobu totiž zimní
slunovrat a lidé tak slavili to, že se začíná prodlužovat den.
V zimě propadal pomalu každý beznaději, brzy byla tma, vše
spalo zimním spánkem, ponuré počasí nikomu elánu
nepřidalo. Ve sluníčku viděli naději života. Tehdejší cukroví
bylo především ze sušeného ovoce a z medu. Mouku používali
ryze vlastní, aby zajistila bohatou úrodu v dalším roce. Lidé si
mysleli, že cukroví mělo magickou moc, proto vykrajovali
tvary zvířat, aby právě jejich domácí zvířata byla
ochraňována. Kruhové cukroví pak symbolizovalo sluníčko
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a s ním spojený život, teplo a světlo. Těsto z rukou se
při pečení mělo otírat o kůru stromů, aby v následujícím roce
měly stromy velikou úrodu. Vodu z těsta dostával dobytek,
aby byl také pln sil. Tím to celé vzniklo. Postupem času se
z pečení cukroví stala taková voňavá příjemná tradice, která
i v dnešní době dolaďuje atmosféru Vánoc. Tak si nechte
chutnat!“ doplnila sova na závěr a s úsměvem sledovala, jak
všude panuje mír a klid a Vánoce opravdu klepou na dveře.

Úkol:
 Vezměte nějaká jablíčka nebo mrkvičky a dojděte do lesa.
Připravte tam pro zvířátka malé pohoštění. Můžete je
zavěsit na nějaký stromeček, ozdobit pařez nebo zavítat
přímo ke krmelci. Záleží na Vašich možnostech. Případně
můžete jen nasypat ptáčkům zrní do krmítka.
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23. Zítra přijde Ježíšek
Konečně se to přiblížilo. Dvacátého třetího prosince.
Předposlední den před dlouze očekávaným Štědrým dnem.
V Lovětínské rokli panovala pravá vánoční atmosféra. Zvířátka
byla přecpaná vynikajícími laskominami ze včerejšího setkání
u krmelce a jen v klidu podřimovala ve svých chaloupkách.
Mlokáčkova babička však nelenila a hned ráno zadělala
těsto na vánočky. Ty přeci k Vánocům neodmyslitelně patří.
Dříve byly vánočky symbolem děťátka zavinutého do plenek,
tedy zobrazení nového života a naděje. Dnes je to vynikající
pečivo ke snídani na Štědrý den. A když mohou mít vánočku
lidé, proč by si ji nemohli upéct skřítkové. Jenže babička
používala své tajné fígle. Zamotala smrkové šišky, posypala
kouzelným kořením a voňavé vánočky byly na světě. Ještě, že
tato kouzla lidé neznají.
Mlokáček s Barborkou a Rozárkou mezitím zdobili
stromeček. Některým dětem ho nosí Ježíšek ozdobený,
některé děti si ho chtějí ozdobit samy s rodiči a Ježíšek pak
donese jen dárečky. V lese se ale skřítkové vždy těší, že si
nazdobí co nejvíce stromečků sami. A tak zdobili ozdobami
z jablíček, šípku, namrzlých větviček, přetvarovaných šišek
a použili všechno, co lze v lese jen najít. A když měli ozdobený
vánoční stromeček u své chaloupky, pobíhali spolu po lese
a pomáhali i ostatním zvířátkům. Celý les se tak proměnil ve
vánoční fantazii. Z každé chaloupky se poté začaly ozývat
krásné tóny vánočních koled. Skřítkové, víly, zvířátka i stromy,
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zkrátka všichni zpívali koledy a celý les doprovázel ten
bohulibý zpěv hudbou. V celém kraji panoval mír, naděje
a láska. Vše bylo nachystáno, připraveno a všichni už jen
čekali na to, co bude zítra.
Zítra bude právě Štědrý den. To budeme všichni celý den
krásně spolu, usmívat se na sebe, radovat se z maličkostí
a těšit se na večer. Až se setmí, usedneme k štědrovečernímu
stolu, povečeříme spolu z těch nejkrásnějších talířů, co máme
tajně schované jen na Vánoce a budeme čekat na ten
kouzelný zvoneček. Až zvoneček zazvoní, určitě nás bude
čekat nádherný vánoční stromeček a pod ním nějaký dáreček.
A od koho? No přeci od Ježíška.
Tak věřte na pohádky, věřte na zázraky a mějte se rádi!
Zítra přijde Ježíšek!

Úkol:
 Zazpívejte si společně vánoční koledy.
o Štědrý večer nastal
o Nesem Vám noviny
o Narodil se Kristuspán
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ZÁVĚR
PŘEJI

VŠEM

KRÁSNÉ

VÁNOCE,

PLNÉ

POHODY,

KLIDU, MÍRU, RADOSTI, ÚSMĚVU, LÁSKY, ŠTĚSTÍ
A ZDRAVÍ. MĚJTE SE RÁDI A VĚŘTE NA ZÁZRAKY.
Dita
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