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O Ferdovi a Betynce
Kromě kohoutka Ferdy a ostatních zvířátek žila
na dvoře ještě kamarádka, kočička Betynka.
I ta měla svůj úkol, ochraňovala před škůdci.
Kohoutek hlídal ve dne a budil kokrháním děti
do školy. Kočička v noci lovila myši, aby
ochránila jídlo ostatních zvířátek, hlavně obilná
zrníčka, která zobou slepičky. Když byla
Betynka velká, narodila se jí 2 koťátka, která
byla veselá a hravá a jednou si hrála
na schovávanou. Bílé koťátko se schovalo
do rourky od kamen plné černých sazí. Jeho
černý bratříček to zpozoroval a čekal
na druhém konci roury, až bílé koťátko vyleze,
že na něj skočí. Koťátko ale z roury vylezlo tak
černé, že se místo toho moc polekal, že je to cizí
kocour a utekl. A tak bylo po hře. Usmířily se,
až když večer maminka
Betynka koťátko umyla.

O tom jak Kája slavila narozky
Byla jednou jedna kočka Micka, která šla
k rybníku. A na jednou vyskočila ryba a ptala
se: „Kočičko, copak tě trápí?“ Micka
odpověděla: „Moje kamarádka Kája má
narozeniny, a já nevím, co jí mám dát. Rybka:
„Tak jí dej šperk. Ten ocení.“ Micka: „Děkuji,
rybko, děkuji.“ A tak Micka koupila šperk.
Nakonec to dobře dopadlo. A Kája dostala
šperk.

O tom jak se žába Róza vypravila lovit moušky
Jednoho dne se žába Róza vypravila lovit
mouchy, ale žádné nemohla najít. Žába se
rozhodla, že až půjde domů, tak se koukne po
cestě, jestli neuvidí nějaké mouchy. A co nevidí,
najednou se před ní objevila velká vrba a v ní
byl roj moušek. A žába se nakonec pořádně
najedla.
Rozlučte se, se žábou Rózou a velikánskou
vrbou. A s pohádkou, které byla vytvořená pro
Vás.

Pohádka o Zobáčkovi
Bylo jednou jedno vajíčko, z toho se vyklubalo
kuře jménem Zobáček. A jeden den potkal
slepičku jménem Pipka. A on se zeptal: „Ahoj,
budeme kamarádi? A Pipka řekla: „Ano,
budeme Zobáčku.“ A byli kamarádi!!!

U nás na dvorečku
U nás na dvorečku žijí různá zvířátka. Nejvíce
je slepiček, ty snášejí vajíčka a ty já mám moc
ráda. Slepičkám kraluje velký fešák kohout
Ferda. Ten má na dvorku hodně práce. Hned
brzy ráno kokrháním probudí všechna zvířátka
na dvoře, ale také nás děti, které v domě
bydlíme.
Na jeho budíček jsme už zvyklé a tak chodíme
včas do školy. Během dne Ferda dává pozor,
aby žádný dravec neublížil jeho dětem
kuřátkům, pokud jsou maličká. Na večer zase
úplně jiným zakokrháním dá všem zvířátkům i
nám dětem povel aby se šlo spát. Dobrou noc!

Zakletá princezna
Žila, byla jedna princezna Sofie, která byla
pyšná. Ubližovala kočičkám, a proto jedné noci
jí zaklely v bílo- černou kočičku.
Zaklela ji královna všech koček. Královna jí
řekla: „Když ještě někdy ublížíš nějaké kočičce,
tahle podoba ti zůstane.“
Vrátila ji podobu, ale po čase na slib princezna
zapomněla a zase ublížila kočce. A najednou jí
začala na rukou růst srst, lekla se a už byla
pořád hodná.
Sofie byla hodná na kočky a všechny lidi.

