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Začínáme…
Rozárka má dnes svůj velký narozeninový den. Babička jí přišla
popřát. „Milá Rozárko, přeju ti všechno nejlepší k narozeninám,“ objala ji babička a podala jí dárek.
„Děkuju ti, babičko. Copak je asi uvnitř?“ zeptala se zvědavě
holčička. Babička se jen usmála a pokrčila rameny. Rozárka
rozbalila papír a z něj vykoukla kniha. „Co je tam napsáno?“
zajímalo ji hned.
„Domácí zvířátka – Čtení s babičkou,“ odpověděla babička.
„Jééé, babičko, to si budeme číst společně?“ divila se Rozárka.
„Ano, přečteme si příběhy o zvířátkách. Je tam spoustu zajímavostí. A když budeš dávat pozor, dokážeš si kousek přečíst
i sama,“ vysvětlovala babička.
„Opravdu? Vždyť já ale ještě neumím číst!“ nechápala Rozárka.
„V tom je právě kouzlo téhle knížky. Uvidíš, že to spolu zvládneme,“ povzbudila ji babička.
„Tak jo, a můžeme už začít?“ nemohla se dočkat Rozárka.
„To víš, že ano,“ smála se babička.
A tak se pohodlně usadily a pustily se do čtení…
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Slepička
Babička čte pohádku
Babička volala na Rozárku: „Rozárko, půjdeme do kurníku. Podíváme se, kolik nám slepičky snesly vajíček.“ Vzala Rozárku
za ruku a šly. Kohout pochodoval před kurníkem a dohlížel na
slepičky. „Ahoj, kohoute!“ pozdravila ho holčička. „Opatrně, Rozárko, ať tě kohout necvakne zobákem!“ upozorňovala ji babička.
„Kykyryký, zdravím tě taky!“ zakokrhal kohout na Rozárku.
Babička s Rozárkou vešly do kurníku, kde slepičky seděly na
bidýlku a zpívaly si svou obvyklou písničku: „Kokokokodák,
vítej, babičko, kokokokodák, snesly jsme ti vajíčko!“
„Babičko, opravdu zase snesly vajíčko!“ radovala se Rozárka.
Hledala vajíčka a dávala je babičce do ošatky. „Tolik vajíček.
No vy jste šikovné, slepičky. Zasloužíte si odměnu,“ pochválila
slepičky babička. Rozárka vzala kyblík a nasypala z něj všem
slepičkám zrní. A nezapomněla samozřejmě ani na kohouta.

Pamatuj!
• Nechoď příliš blízko kolem kohouta a nedělej prudké pohyby,
jinak by tě mohl klovnout!

9

Poslouchej zajímavosti o slepičce
• slepičí táta je: kohout
• slepičí máma je: slepice
• slepičí mládě je: kuře
• jak se ozývá: slepička kdáká – kokokodák, kohout kokrhá –
kykyryký
• co má ráda: zrní, hmyz...
• kde bydlí: kurník
• jak je nám užitečná: dává nám vajíčka, maso a peří

Nauč se nazpaměť básničku
Prosím, prosím, slepičko,
snes mi jedno vajíčko.
Jedno, dvě, tři, páni!
Děkuji ti za snídani.
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