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Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?

Byla jednou jedna louka a uprostřed louky stála stará dřevěná bouda, budka. Běžela kolem malá myška – 
myška Hrabalka. Postavila se před ni, zaťukala na dvířka, ťuk, ťuk, ťuk, a povídá: „Boudo, budko, kdo 
v tobě přebývá?“
Ale nikdo se neozval, bouda byla prázdná. Myška vlezla dovnitř a pěkně se v chaloupce zabydlela.

Skákala okolo malá žabka – žabka Kuňkalka. Uviděla boudu, budku a moc se jí líbila. Postavila se před ni, 
zaťukala na dvířka, ťuk, ťuk, ťuk, a povídá: „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“
Z chaloupky se ozvalo: „Já myška Hrabalka. A kdo jsi ty?“
„Já jsem žabka Kuňkalka. Mohla bych tu s tebou bydlet?“
„Tak pojď dál, budeme bydlet spolu, místa je tu dost. Bude nás víc, nebudeme se bát nic.“
A žabka skočila do boudy, budky – hop. A tak tam spolu spokojeně bydlely dvě.

Jednou kolem běžel zajíček Ušáček. Uviděl boudu, budku, líbila se mu, a tak na ni zaťukal: ťuk, ťuk, ťuk. 
„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka a kdo jsi ty?“
„Já jsem zajíček Ušáček. Mohl bych tu bydlet s vámi?“
„Jen pojď dál, budeme tady bydlet spolu, místa je tu dost. Bude nás víc, nebudeme se bát nic.“
A tak zajíček hop, skočil do boudy. A už tam bydleli tři.

Zanedlouho šla okolo boudy, budky liška Ryška a zaťukala: ťuk, ťuk, ťuk.
„Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a kdo jsi ty?“
„Já jsem liška Ryška. Mohla bych tu bydlet s vámi?“
„Tak pojď dál, budeme tady bydlet spolu, místa je tu dost. Bude nás víc, nebudeme se bát nic.“
A liška šup a byla v chaloupce. A už tam bydleli čtyři.

Běžel kolem vlček Šedý krček. Viděl boudu, budku a zaťukal: ťuk, ťuk, ťuk. „Boudo, budko, 
kdo v tobě přebývá?“
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček a já liška Ryška a kdo jsi ty?“
„Já jsem vlček Šedý krček. Mohl bych tu bydlet s vámi?“
„Tak pojď dál, budeme tady bydlet spolu, místa je tu dost. Bude nás víc, nebudeme se bát nic.“
Vlček Šedý krček skočil do chaloupky a už jich tam bydlelo pět.

Šel okolo veliký medvěd Huňáč. Uviděl boudu a zaťukal na ni: ťuk, ťuk, ťuk. „Boudo, budko, kdo v tobě 
přebývá?“
Z boudy se ozvalo: „Já myška Hrabalka, já žabka Kuňkalka, já zajíček Ušáček, já liška Ryška, já vlček Šedý 
krček a kdo jsi ty?“
„Já jsem medvěd Huňáč. Mohl bych tu bydlet s vámi?“
Zvířátka se podívala oknem z chaloupky, uviděla obrovského medvěda a povídala: „Naše bouda, budka je 
malá a ty jsi velký, nevejdeš se sem.“

Medvěd nic nedbal, dveřmi ani oknem mu to nešlo. A tak vlezl na střechu a v tu chvíli se ozvalo: křup, 
křach!
V boudě to zapraskalo, a jak byla stará, tak celá spadla. Z chaloupky vyskočili myška Hrabalka, žabka 
Kuňkalka, zajíček Ušáček, liška Ryška, vlček Šedý Krček a medvěd Huňáč.

Ale nikomu se naštěstí nic nestalo. Zvířátka si začas společně postavila nový velký domeček a spokojeně 
jich v něm bydlelo všech šest.
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A teď vyprávěj sám/sama!

Prohlédni si obrázky a zkus s jejich pomocí vypravovat děj pohádky.
Pro rodiče: Zpočátku dítěti s vyprávěním pomáhejte. Buďte prosím dostatečně trpěliví a vyslechněte si 
pokaždé pohádku celou.
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