Vyprávěj podle obrázků:
Poslal sedlák z Podlesí dceru Alenku
s kozou na pastvu, koza se pásla,
děvčátko jí vybíralo jen ty nejchutnější
travičky a lístečky, běhalo za ní, vodu jí
nosilo.
Když se navečer vrátila Ála s kozou
zpátky, sedlák se zeptal kozy, jak bylo o
ní postaráno. Koza lhala a lhala, ani se
při tom nečervenala, prý jí Alenka
uvázala ke stromu, utekla si hrát
s Fandou a koza měla hlad a žízeň.
Sedlák ale věděl, že koza lže a tuze ho
to rozzlobilo, protože lhát se nemá a
kozu vyhnal.

Koza běžela a běžela, doběhla
až do Orlova a vběhla rovnou do
první chaloupky, protože nebylo
zamčeno. Tam bydlela babička
chudinka stará, nevěděla, co se
děje. Koza na ní spustila, že teď
tam bude bydlet ona a babičku
starou vyhnala.

Babička šla, potkala zajíce a ten se jí ptal,
proč tak pláče. Jak nemám plakat, koza
rohatá mě vyhnala z chaloupky, nemohu se
tam vrátit. Zajíc se zasmál a řekl: Jen
počkej, babičko, já kozu vyženu! Jenže,
nevyhnal. Koza spustila, že ho nabere na
rohy, až z něj budou chlupy lítat a zajíc vzal
do zaječích.

To samé se opakovalo i s pejskem
Besinou. Také kozu nevyhnala. Stáhla
ocas mezi nohy a pelášila pryč, tak moc
se kozy bála.

Babička už ztrácela naději, že se bude moci vrátit domů. Plakala a plakala, až jí uslyšel ježek, hned se
nabídl, že jí kozu vyžene. Babička se usmála, poděkovala, jak je ochotný, ale moc tomu nevěřila. A co
se nestalo! Ježek se vkutálel do světnice rovnou na kozu, protože ta se taky nezamykala. Lekla se,
ječela jak koza a popíchaná od milého ježka vzala rohy na ramena a pelášila z chaloupky pryč. Babička
moc děkovala a statečnému ježkovi dala k obědu žížalu ze zahrádky. Koza běžela až za Příbram, na
Hájích uklouzla na haldě a spadla do dolu.

Úkoly pro tebe:
1. Kdo všechno se pokusil vyhnat kozu? Spočítej!
2. Vyjmenuj domácí zvířátka, která znáš a vyjmenuj zvířátka, která žijí v lese.
3. Které znáš vesnice z okolí Příbrami?
4. Vzpomeneš si na některá pravidla bezpečného a slušného chování (doma, na ulici, ve městě)?
5. Jak se jmenovala holčička, která pásla kozu? Jak se jmenoval pes, který kozu nevyhnal?
6. Najdi v knížce, časopise obrázek ježka, nakresli, co by si dal ježek nejraději k obědu.
8. Zazpívej si s maminkou, tatínkem písničku o některém ze zvířátek z této pohádky.
(Pejsku náš, co děláš, Běží liška k Táboru, Koupil jsem si kozu)
9. Vyzkoušej si, jak leze ježek, jak skáče pes, jak trká koza
10. Jestli jsi všechny úkoly splnil/a, zatleskej si!!!!!!!

