
Pohádka o Karkulce ( ale tak trošku jinak) 
Byla jednou jedna holčička a ta se jmenovala Karkulka.Dovolte,abych vám něco o této naší Karkulce pověděla. 
Jméno Karkulka ji dali proto,že toto jméno měli v rodině. Možná znáte pohádku o Červené Karkulce a ted' si právě myslíte, že nemá cenu tuhle pohádku číst znova, ale to se mýlíte, protože tohle není ta "známá"pohádka.S Červenou Karkulkou je naše Karkulka jen přIbuzná,Červená Karkulka byla zakladatelkou rodu Karkulek. 
Naše Karkulkaje z 21.století a tak se není čemu divit,že měla třeba kolečkové brusle,kvůli kterým málem přišla o dort pro babičku a ..... ,víte co já vám radši povím celý přIběh. 
Jednoho dne,zavolala maminka na Karkulku :"Karkulko,skoč za babičkou,právě mi došel email.žejenemocnáapotřebovalabykoupitParalen!Adonesjiještědortksvátku.co měla nedávno.""Dobře mami,takjá si vezmu brusle a už k ní jedu." Karkulka si obula 
brusle, do uší si dala Mp3,do batohu si dala dort a Paralen a vydala se na cestu. 
Nejdříve jela kolem paneláků po cyklistické stezce,potom sjela na silnici i a ani neslyšela ,že na ní někdo troubí,protože měla v uších sluchátka a řvalo jí to na celé kolo.Není divu,že si ani nevšimla ,že za ní běží vlk policista a volá na ní,aby zastavila. 
Vlka policistu si všimla ,až když ji skončila písnička. Konečně zastavila a řekla: "Jé dobrý den,co byste potřeboval?" Vlk celý udýchaný spustil: "Tak Karkulko, kampak jsi se vydala? Bez helmy, chráničů a ještě k tomu na silnici?!" "Ale za babičkouje nemocná,poslala mamce mail ,že jí došel Paralen, jestli bych jí ho nedovezla.A měla svátek, tak jí ještě vezu dort." "Bydlí daleko tvá bab .. ,ale co to melu, tak to bude ,za to že nemáš helmu, polovina dortu,za to že jsi na silnici další polovina dortu,takže to bude jeden celý dort a příště jak tě uvidím na silnici,tak to bude horší! Teď si zatím dopadla dobře,ale příště se ti to může vymstít.VíŠ co všechno se ti může stát?Na silnici tě může srazit auto! Když spadneš a nebudeš mít helmu,tak si můžeš rozbít hlavu a jiné úrazy! A tomu všemu se můžeš vyhnout tím, že budeš nosit helmu a budeš jezdit jenom tam kde máš." "Ale když já v helmě vypadám jako nějaké strašidlo." "To tě neomlouvá, stát se může cokoli." "Tak dobře,příště si už helmu vezmu a budu jezdit jenom tam kde mám,slibuji." "Tak dobře,a ten dort si nechej,ať má babička radost a pospěš, ať dlouho nečeká na ten Paralen ." A Karkulka jela dál za babičkou.Vlk na ni ještě zavolal: "A nezapomeň co jsi mi slíbila!" "Nebojte ,nezapomenu!". 
Za babičkou dojela naštěstí celá,ale babičce bylo divné, proč jí to tak dlouho trvalo,ale Karkulka jí řekla, že je to na dlouhé povídání. A babička jí na to pověděla, že má času dost, ať tedy spustLA tak Karkulka jí pověděla úplně všechno a nevynechala ani to,jak málem přišla o dort. "No to máš štěstí,že si ten dort nevzal,protože potom bychom neměly co na chuť! Dáš si kousek toho výborného dortu??" 
A tak si dali dort a Karkulka se vydala domů,tentokrát nejela po silnici,ale po cyklistické stezce.Naštěstí domů dojela celá a nic se jí nestalo. 
A od toho dne jezdila jenom s helmou na hlavě a jenom po cyklistické stezce. 
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