
          O perníkové chaloupce 
 

Byl jednou jeden chudý dřevorubec a měl dvě děti. Jeníčka a                             a volala:                                                                                        

Mařenku. Když byly děti malé, umřela jim maminka a jejich                              „Jeníčku, vystrč prstíček, ať vidím, jaký jsi cvalíček.“ 

otec přivedl macechu. Ta děti neměla ráda a jen jim ubližovala.                         Jeníček pokaždé raději vystrčil nějaký kolíček, aby ježibabu 

Jednou poručila muži, aby děti zavedl do lesa a tam je nechal.                            ošidil. Když už ho ježibaba krmila čtyři neděle, řekla si, 

Muž se ženy bál a jednoho dne řekl dětem: „Vezměte si džbánky,                      že je čas si na Jeníčkovi pochutnat. Pustila ho ze chlívku  

půjdete se mnou do lesa na jahody.“ Děti se radovaly a šly.                                a poručila Mařence, aby roztopila pec, že budou péct chleba.                               

Otec zavedl Jeníčka a Mařenku na mýtinu hluboko v lese, kde                            „Vlez dovnitř a podívej se, jestli je dost rozpálená, budeme                  

rostlo plno jahod. Děti se daly do sbírání, otec zatím přivázal                             chleba sázet.“ Ale Mařenka věděla, že by ji ježibaba strčila          

na větev palici, aby ve větru do stromu tloukla a děti si myslely,                        do pece. Proto se vymlouvala, že neví, jak se do pece leze a jak 

že otec kácí dříví. Pak je opustil a šel domů.                                                        se chleba sází. 

Děti naplnily džbánky, čekaly celý den na tatínka, a když ani                             Ježibaba se zlobila, že je Mařenka hloupá. Ukázala jí, jak se do 

večer nepřišel, řekly si, že zabloudily.                                                                  pece nahlíží. Potom se posadila na sázecí lopatu, aby dětem  

Jeníček vylezl na strom a v dálce uviděl světýlko.                                               ukázala, jak se sází chleba. A jak se mají na lopatu posadit, až  

Děti se vydaly na tu stranu a přišly na zelenou louku k pěkné                             je bude chtít strčit do pece. V tu chvíli Jeníček i Mařenka 

chaloupce, která byla celá z perníku. Uvnitř uviděly starou                                 přiskočili, popadli lopatu a ježibabu strčili do pece.                         

a ošklivou ježibabu. Děti měly hlad a Jeníček vylezl na střechu.                         Šťastně pak našli cestu domů a vrátili se k tatínkovi. Ten            

Loupal perníček a házel ho dolů Mařence. Ježibaba cosi zaslechla,                     vyhnal zlou macechu a slíbil dětem, že je už nikdy neopustí.   

vyšla na zápraží a ptala se: „Kdo mi to tu loupá perníček?“ 

„To je jen větříček,“ odpověděla tenkým hláskem Mařenka. 

Ježibaba se upokojila a vrátila do chaloupky. 

Děti zůstaly na noc pod oknem a ráno vlezl Jeníček znovu  

na střechu pro perníček. Ale ježibaba se už nedala ošidit, 

popadla Jeníčka i Mařenku a šup s nimi do chaloupky. Jeníčka 

hned strčila do chlívku a pevně ho zamkla. Začala jej 

vykrmovat, aby ho mohla sníst. Mařenka zatím ježibabě 

posluhovala, uklízela a vařila. Bylo jí do pláče, ale musela zlou 

ježibabu poslouchat. Chudák Jeníček byl zavřený a k jídlu 

dostával jen všechno nejlepší. Každé ráno přišla ježibaba ke 

chlívku  



 

 


