
O koťátku, které zapomnělo mňoukat 

     Bylo jednou jedno koťátko. Koťátko si rádo hrálo na dvoře i za vraty, ale pořád mu to bylo málo a tak se 

přidalo ke kamarádům štěňátkům. Jenže se mu stalo, že najednou zapomnělo mluvit kočičí řečí. Umělo už 

říkat jenom haf, haf, haf.  

     Když dostalo hlad a chtělo si říci hospodyni o misku mlíčka, nevědělo jak. Jak se říká, propáníčka, že bych 

rádo misku mlíčka? Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo koníky. Proč pláčeš, koťátko? 

Rozvesel se drobátko! Řekl koťátku koník. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, 

jak to mám říci hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš 

hlad, stačí přece zavolat: íhaha, íhaha, íhaha. Ale kdepak - nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné 

rady, budu muset umřít hlady.  

     Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo kravičku. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekla kravička. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: bú, bú, bú. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít hlady.  

     Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kozlíky. Pročpak pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekl kozlík. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: mééé, mééé, méé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset 

umřít hlady. 

     Hladové koťátko znovu chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo ovečky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekla ovečka. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: bééé, bééé, bééé. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset 

umřít hlady.  

     A hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kuřátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řeklo kuře. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: pííí, pííí, pííí. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít 

hlady. 

Hladové koťátko chodilo znovu s pláčem po dvoře, až potkalo kohoutky. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekl kohout. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: kykyryký, kykyryký, kykyryký. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu 

muset umřít hlady.  

     Hladové koťátko chodilo s pláčem po dvoře, až potkalo prasátka. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řeklo prasátko. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: chro, chro, chro. Ale kdepak, nestačí kotě má řeč jinačí! Marný pláč a marné rady, budu muset umřít 

hlady. 

     Hladové koťátko chodilo dál s pláčem po dvoře, až potkalo kocoura. Proč pláčeš, koťátko? Rozvesel se 

drobátko! Řekl kocour. Jak nemám plakat? V bříšku mi kručí hlady, ale zapomnělo jsem, jak to mám říci 

hospodyni. Jak se říká propáníčka, že bych rádo misku mlíčka? Snadná pomoc! Když máš hlad, stačí přece 

zavolat: mňaúúúúúúúú. 

     To je ono, hurá, sláva, takhle mluví koťátka! Radostně zajásalo kotě. A to kotě dírou v plotě utíkalo do 

kuchyně, přiběhlo k hospodyni a zamňoukalo. Mňau, mňau, mňau! Sotva to hospodyně uslyšela, dala hned 

koťátku plnou misku mlíčka. Koťátko ji vypilo, do klubka se stulilo a už mhouří očička naše malá kočička..  



Rozhovor k pohádce: 

 Jak se cítilo koťátko, když plakalo? 

 Mělo hlad? Měli jste někdy hlad? 

 Jaká zvířátka koťátko potkalo? 

 Kdo poradil koťátku správnou řeč? 

 Zkusíme zamňoukat jako malé koťátko a jako velký kocour 

Náměty na činnosti s dětmi: 

 povídejte si s dětmi o domácích zvířátkách 

 děti by měly správně pojmenovat jejich mláďátka 

 zkoušejte, zda umí napodobit zvuky a pohyby zvířat 

 vysvětlete jim, jaké využití mají domácí zvířata 

 povídejte si o návratu ptáků z dalekých krajin, hnízdění ptáků 

 zazpívejte si známé dětské písničky 

ZNÁMÉ PÍSNIČKY O ZVÍŘÁTKÁCH:

Kočka leze dírou,  

pes oknem, pes oknem. 

Nebude-li pršet nezmoknem,  

nebude-li pršet nezmoknem. 

 

Skákal pes přes oves,  

přes zelenou louku. 

Šel za ním myslivec, 

péro na klobouku.  

Pejsku náš, co děláš, 

žas tak vesel stále. 

Řek bych vám, nevím sám, 

hop a skákal dále.  

Básnička: Kočička 

Jedna malá kočička, 

si oblíbila klubíčka. 
 (kroužíme zápěstím) 

Celý de si s nimi hrála,
 (děláme mlýnek) 

až je celá rozmotala. 

Básnička: Kuřátko a obilí 

Jak to bylo, pohádko? 

Zabloudilo kuřátko 

za zahradou, mezi poli, 

pípá, pípá, nožky bolí. 

Ve vysokém obilí 

bude večer za chvíli. 

"Povězte mi, bílé ovsy, 

kudy vede cesta do vsi?" 

"Jen se zeptej ječmene, 

snad si na to vzpomene." 

Kuře bloudí mezi poli, 

pípá, pípá, nožky bolí. 

"Pověz, milý ječmínku, 

jak mám najít maminku?" 

Ječmen syčí mezi vousy: 

"Ptej se pšenic, 

vzpomenou si." 

Kuře pípá u pšenic, 

nevědí však také nic. 

"Milé kuře, je nám líto, 

ptej se žita, poví ti to." 

Kuře hledá žitné pole, 

ale to je dávno holé 

a na suchá strniska 

vítr tiše zapíská: 

"Vždyť jsi doma, za chalupou, 

slyšíš, v stáji koně dupou, 

kocour ve stodole vrní 

a tvá máma za vraty- 

-zob zob, zobe bílé zrní 

s ostatními kuřaty. 

"Děkuju ti, žitné pole!" 

"Pozdravuj tam ve stodole." 

"Koho, milé políčko?" 

"Zrno i to zrníčko. 

Ať se ke mně zjara hlásí, 

vychovám z něj nové klasy." 

A tak mámu zakrátko 

našlo malé kuřátko. 

 

 

 


