
Vánoční setkání 13.-14.12.2013 

Zadání 1.den 
 

1. Byl jeden chudobný otec a měl dvě děti, Honzíčka a Marušku. Děti měly zlou macechu. 

2. Jednou se té maceše ty děti tak zprotivily, že muži poručila, aby je zavedl do lesa a více aby 

domů se nevracely. Tak se stalo.  

3. Jeníček s Mařenkou hledali cestu domů. "No tedy počkej, já vylezu na strom, jestli uvidím 

nějaké světlo a v tu stranu bychom se potom dali," řekla Mařenka. 

4. Potom vyšli z lesa ven, na zelenou louku. Na té louce viděli hezkou chaloupku a ta 

chaloupka byla z perníku.  

5. "Počkej," řekl Honzíček, "vlezu na střechu, ulomím kus perníčku a budeme se mít dobře." 

6. Bába poslala dědka, aby se šel podívat, že se jí zdá, jako by někdo loupal perníček. Dědek 

šel ven a ptá se: "Kdopak to na mé střeše loupá perníček?" 

7. Honzíček skočil ze střechy, ježibaba je oba dva čapla a táhla je dovnitř. Než se děti 

vzpamatovaly, byly zavřené v kleci. „Oba si vás upeču“, skřehotala vztekle ježibaba a 

přiložila dříví do pece. 

8. Připravila velkou lopatu a šla pro Mařenku. Vytáhla ji z klece a poručila, ať si na lopatu 

sedne. Mařenka byla ale chytrá a hned začala předstírat, že neví, jak se posadit. „Ta lopata 

moc klouže, babičko, jak si na ní mám sednout?“ Ježibaba se podivila nad tou nešikovností, 

odstrčila Mařenku a povídá: „Počkej, já ti to ukážu!“ 

9. Jen co ježibaba dosedla, Mařenka na nic nečekala a strčila ježibabu i s lopatou do pece! 

10. Pak otevřela klec, chytila Jeníčka za ruku a oba vyběhli z chaloupky ven. A utíkali, utíkali, 

až našli svoji chaloupku. Tam našli smutného tátu, který měl z jejich návratu velikou radost. 

Zlou macechu otec vyhnal a spolu s dětmi žili šťastně dlouhá léta. 

 

Každá část je až za 4 body. Až dva za splnění úkolu, totéž za grafiku. 


