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Adventní pohádky pro malé medvědy 2016 

Seznam pohádek a autorky: 

1. První adventní neděle (Zuzana Nováková) 

2. Dáreček pro Moničku (Markéta Švábová) 

3. O jezevcovi, který nemohl usnout (Magdalena Villatoro Sládková) 

4. Autodráha (Michala Štěpánková) 

5. Pohádka o Žanetce a jejím úsměvu (Tereza Bachová) 

6. Hádanka první (Karolina Heroldová) 

7. Pohádka o černém koníčkovi a stříbrných podkůvkách (Květa Girschick)  

8. O kostelní myši a andělských zvonech (Marie Haklová) 

9. Zvířátka na návštěvě (Michaela Tylšarová) 

10. Tajný vánoční dárek (Anežka Tyralová) 

11. Hádanka druhá (Karolína Heroldová) 

12. Františkovi Pichlavém (Tereza Zadražilová) 

13. Zimní pohádka (Magdalena Villatoro Sládková) 

14. Třináct Buddhů (Kateřina Špirochová)  

15. O okně, které chtělo zůstat špinavé (Marie Haklová) 

16. Strastiplný vánoční příběh slečny Cink (Tereza Zadražilová a Jan Ircing) 

17. Kouzelné sáňky (Anežka Tyralová) 

18. Vánoční stavba (Michala Štěpánková) 

19. Nejkrásnější dáreček (Markéta Švábová) 

20. Hádanka třetí (Karolína Heroldová) 

21. Soví píseň (Marie Luisa Stiborová)  

22. O sněhové Vločce (Lucie Červenková) 

23. O fialové mašli (Slávka Gajerová) 

24. Příběh malé hvězdy (Marie Haklová) 

O jezevcovi, který nemohl usnout 
Magdalena Villatoro Sládková  

V jednom hlubokém lese žil byl jeden jezevec a ten se jmenoval Bedříšek. Měl pěknou noru 

pod kořeny starého buku, přes den v ní spal a v noci vylézal a hledal si něco k snědku jako ostatní 

jezevci. A když přišla zima, napadl sníh a jídla bylo málo, uložil se ve své noře k zimnímu spánku tak, 

jako to dělal každý rok. I letos se s přicházející zimou pořádně najedl, aby neměl hlad, popřál dobrou 

noc všem svým sousedům, uvelebil ve svém podzemním pelíšku a chystal se spát. Ale ouha, spánek 

nepřicházel. Bedříšek se převracel z boku na záda a ze zad na druhý bok, zkusil počítání oveček, zkusil 

i počítání slimáků, ale usnout se mu stejně nedařilo. A pak mu to došlo - byla mu zima! Zábly ho tlapky, 

a když jezevce zebou tlapky, tak to se špatně usíná. Bedříšek si zkusil na nohy dýchat, zkusil si je 

zahrabat do listí, ale měl je pořád ledové. Byl z toho mrzutý. Převaloval se ve své noře, přecházel po ní 

sem a tam, ale ne a ne si nohy zahřát a ne a ne usnout. Přemýšlel, co dělat. V noře ho to nebavilo, když 

nemohl spát, a tak se rozmrzele vydal ven. 

Před norou byly hluboké závěje, stromy byly obalené sněhem, foukal studený vítr. Bedříšek na 

to bezradně koukal, skoro se chtěl vrátit zpátky do nory, ale nakonec se přeci jen vydal na malou 

procházku. „Provětrám se a třeba pak snáz usnu,“ řekl si.  

V lese bylo ticho, všechna zvířátka byla zalezlá, nikomu se ven do mrazu nechtělo. Bedříškovi 

sníh křupal pod tlapkama a byla mu na ně zima čím dál víc. Ušel sotva pár kroků, když tu najednou 
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narazil na jezevčí stopy! Přeci jen je ještě někdo venku! Bedříšek se vydal po stopách a za chvíli dorazil 

na mýtinku. A tam seděla ve sněhu jezevčí slečna!  

….. (dokončení v Adventních pohádkách pro malé medvědy 2016) 

O Františkovi Pichlavém 
Tereza Zadražilová  

Ahoj, jmenuji se František a jsem strom. Tedy, jsem asi 1,5 metru vysoký jehličnatý stromek z 

rodiny Smrku Pichlavého. Nejsem ale ledajaký strom, žiji v květináči a už od semínka jsem věděl, čím 

se v životě stanu… budu vánočním stromečkem!  

Není to zas tak náročná práce. Většinu roku žiji spokojeně a klidně s kamarády, ostatními 

vánočními stromky, venku a užívám si čerstvého vzduchu. Není tedy nic moc mít kořeny pořád stísněné 

v květináči, rád bych si je také někdy protáhl, ale za tu radost na Vánoce to stojí. V listopadu totiž 

přichází můj čas! Začínám se připravovat na každoroční vánoční misi. Nejprve příprava na tepelný šok 

- abyste rozuměli, máme rádi zimu a přežít Vánoce u vás doma v teplíčku je pro nás ohromně těžké, a 

tak se před Vánoci musíme postupně otužovat. Zvenku se přesouváme do o něco teplejších prostor. 

Pak si musím pořádně načechrat větve, rozestavit je pěkně dokola a pod sebe, abych měl hezký tvar, 

postavit se pořádně zpříma a zazubit se do fotoaparátu. Podle fotky si mě před Vánoci vybere nějaká 

rodina a bude jasné, kam letos pojedu dělat radost.  

….. (dokončení v Adventních pohádkách pro malé medvědy 2016) 

Soví píseň 
Marie Luisa Stiborová  

Z nebe se pomalu snášela malá bílá vločka. Točila se a všelijak tančila vzduchem. Ladně se 

proplétala mezi zasněženými větvemi stromů, až usedla přímo na zobáček malého kulíška a zastudila 

jej tak, že leknutím houknul. Abyste věděli, kulíšek je taková docela mrňavá sova. Je veliký asi jako dva 

kopečky zmrzliny. Na mou duši, je skoro tak drobný jako obyčejný vrabec. 

A tento kulíšek s vločkou na zobáčku byl vlastně ještě malé sovátko. Malé sovátko s velikým 

trápením. Zrovna totiž seděl na střeše hájenky a kabonil se tak, jak nejvíce dovedl. A proč? 

No to bylo tak – ještě ráno to vypadalo, že dnes bude prima den. Jakpak by taky ne, on je totiž 

Štědrý den a celý les je už od rozbřesku v jednom kole. Všechna zvířátka mají plné tlapky i kopýtka i 

pařátky práce. Vždyť už večer musí být všechno hotové na velikou lesní vánoční slavnost.  

Medvěd vybral, která jedlička bude letos vánočním stromečkem. A to se ví, že všechny jedličky v lese 

volaly jedna přes druhou: „Já, já, mě si vyber!“ a „Medvěde, koukni, jak jsem vysoká!“ a „Haló, tady!“ 

a natřásaly se, aby shodily sníh z větví a byly lépe vidět. Veverky měly za úkol vybrat ty nejkrásnější 

šišky v lese a zavěsit je jako ozdoby na vybranou jedličku. Všichni ptáčci – sýkorky, špačci, ťuhýci a 

dokonce i sojky – splétali ze suchých větviček a listů vánoční věnce a zdobili jimi okolní stromy. Srnky 

a jeleni zase vybírali v potůčku ty nejzvonivější oblázky, o které pak večer při slavnosti ťukali svými 

kopýtky a to cinkalo skoro jako tisíce malých rolniček. No vskutku, každý v lese měl nějaký úkol. Jen 

kulíšek létal od zajíce k lišce, od mývala k datlovi a všude se ptal: „Jaký já mám vánoční úkol?“ Ale 

nikdo nevěděl. Až stará sova pálená se nad kulíškem slitovala a vánoční úkol pro něj vymyslela. Každý 

rok totiž sova pálená složila jedinečnou lesní vánoční koledu, kterou pak večer při té vší slávě zpíval 

žabí sbor. ….. (dokončení v Adventních pohádkách pro malé medvědy 2016) 
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