
Boudo, Budko 

V poli stála budka. Přiběhla k ní myška. Neměla kde bydlet, 

budka se jí líbila, a tak se zeptala: „Boudo budko, kdo v tobě 

přebývá? A protože tu nikdo nebyl, nastěhovala se a sama v ní 

bydlela. Zanedlouho skákala kolem žabka: „Boudo budko, kdo  

v tobě přebývá?“ a z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka. A 

kdo jsi ty?“ „Já jsem žabka Kuňkalka, můžu bydlet s tebou?“ 

Myška byla ráda, že nebude sama a už byly v domečku dvě. 

Další den běžel kolem zajíček: „Boudo budko, kdo v tobě 

přebývá?“ A z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka 

Kuňkalka. A kdo jsi ty?“ „Já jsem zajíček Ušáček, můžu bydlet  

s vámi?“ Zvířátka souhlasila a v domečku už bydleli tři. 

Zanedlouho se kolem budky objevila liška Ryška a řekla: 

„Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ „Já myška Hrabalka, já 

žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a kdo jsi ty?“ „Já jsem liška 

Ryška, můžu bydlet s vámi?“ A v domečku už bydleli čtyři. 

Kolem domečku proběhl vlček, zastavil se a řekl: „Boudo budko, 

kdo v tobě přebývá?“ A z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka, 

já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček, já liška Ryška a kdo jsi 

ty?“ „Já jsem vlček, Šedý Boček, můžu bydlet s vámi?“             

A v domečku jich bydlelo pět. Radovali se a hospodařili spolu. 

Jednoho dne se kolem domečku objevil velký medvěd 

Všechnosněd, zastavil se před domem a pravil: „Boudo budko, 

kdo v tobě přebývá?“ A z budky se ozvalo: „Já myška Hrabalka, 

já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček, já liška Ryška, já vlček 

Šedý Boček a kdo jsi ty?“ „Já jsem medvěd Všechnosněd“. 

Jenže medvěd se zvířátek vůbec nezeptal, jestli s nimi může 

bydlet. Hrnul se do domečku a celý ho zbořil. Zvířátka se na 

poslední chvíli rozutekla. Když se pak vrátila, tak se domluvila, 

že si postaví nový dům – větší, aby se do něj všichni pěkně 

vešli. 

 

 

 

 

 



ÚKOL: 

S dětmi si pohádku zopakujeme a o čem to bylo, jaká zvířátka v pohádce 

vystupují    – kolik jich bylo. Co bylo správně a co špatně a proč. 

Nezapomeňte, že takto se děti učí posloupnosti děje a souvislému 

mluvnímu projevu, který budou jednou moc potřebovat. 

1. TEĎ VYPRÁVĚJ SÁM/SAMA 

 

 



 

2. OBRÁZKY POJMENUJ A VYTLESKEJ, KOLIK MÁ SLOVO 

SLABIK 

3. OBRÁZKY VYSTŘIHNI, PŘILEP NA ŠPEJLI.                               

POHÁDKU MŮŽEŠ ZAHRÁT TŘEBA MAMINCE 


