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Jak křečky překvapila zima

Křečci Petřík a Jiřík byli od přírody pořádní lenoši. Přes den se 
vyhřívali na sluníčku a v noci dřímali ve vyhřáté noře. „Přestaňte 
lenošit,“ přemlouval je křeček Břéťa. „Je potřeba si nastřádat zásoby, 
než přijde zima.“ „Nepřeháněj, Břéťo. Zima přijde až za dlouho,“ 
řekli křečci a šli se vyhřívat na sluníčko. Křeček Břéťa zamířil moudře 
na pole. Otevřel tlamičku a za tváře si nacpal kukuřici, řepu i obilí. 
„To je dřina,“ naříkal, ale přitom dobře věděl, že se na zimu musí 
připravit. Nastřádané zásoby pak přemístil do své nory, až byla 
přemíru přeplněná. A přišla zima. Břéťa se přichystal k zimnímu 
spánku, zavřel oči a usnul. Zato křečky Petříka a Jiříka zima 
nepříjemně překvapila. Měli převeliký hlad a třásli se zimou. „Čím 
si naplníme svá bříška?“ přemýšleli, když postřehli, že jim v noře 
zůstala jen čtyři zrníčka kukuřice. „Břéťo, potřebujeme tě. Přece nás 
nenecháš umřít,“ křičeli na křečka, ale nepodařilo se jim ho probudit. 
Jiříkovi a Petříkovi se v noře dařilo čím dál hůř, ale přesto věřili, že je 
Břéťa zachrání. Mezitím se zdál Břéťovi příšerný sen. Ve snu spatřil 
Jiříka s Petříkem, jak leží v noře a příliš času jim nezbývá. Břéťa rychle 
otevřel oči a utíkal přímo za křečky, div se nepřetrhl. A přišel právě 
včas. Vyčerpané křečky přenesl do své nory, přehodil přes ně peřinu 
a pořádně je nakrmil. Za pár dní křečci pookřáli a Břéťa jim nabídl, 
že mohou přečkat zimu v jeho noře. Za to mu museli přislíbit, že se 
na příští zimu připraví co nejdříve. Sotva přešla zima a začalo hřát 
sluníčko, přidali se k Břéťovi a nastřádali si tolik zásob, kolik jen se jim 
za tváře vlezlo.
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Otázky:?
1. Jak se jmenovali křečci z pohádky?  

2. Co dělali nejraději křečci Petřík a Jiřík?  

3. Co říkal křečkům Petříkovi a Jiříkovi  
křeček Břéťa?  

4. Kam zamířil křeček Břéťa?  

5. Co dělal křeček Břéťa na poli?  

6. Proč křečky Jiříka a Petříka nepříjemně  
překvapila zima?  

7. Proč chtěli křečci Jiřík a Petřík probudit  
křečka Břéťu?  

8. Jaký sen se zdál křečku Břéťovi?  

9. Kam křeček Břéťa přenesl křečky Jiříka  
a Petříka?  

10. Co křeček Břéťa nabídl křečkům Jiříkovi  
a Petříkovi?  

11. Co museli křečku Břéťovi slíbit křečci  
Jiřík a Petřík?  

12. Dodrželi křečci Jiřík a Petřík svůj slib?  


