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luníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina
domku si štěňátko, prasátko a kozlík hráli
s míčem. Najednou se otevřely dveře a na prahu
se objevila Máša.
„Je nádherné ráno!“ rozhlédla se kolem spokojeně.
Najednou uviděla mezi slunečnicemi medvěda, který šel na nádraží.
„Proč se tam vydal? Copak na někoho čeká?“
Na nádraží přijel rychlík a medvěd sundal ze stupátka zvláštního černobílého medvídka – pandu!
„Tak to se musíme skamarádit!“ zvolala nezbednice.
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Naskočila na svou tříkolku a uháněla za
medvědem a medvídkem, který za sebou
táhl módní kufřík na kolečkách. Máša je pozdravila a začala kolem nich kroužit. Blížila se k nim hned zleva, hned zase zprava.
Ale medvědi si jí vůbec nevšímali!
„Přijel jste na dlouho?“
zahájila Máša hovor jako dospělá. „Neudělalo se vám cestou špatně? Neseznámíme se?“
Maličký medvídek složil ruce na hruď
a zdvořile se uklonil. Máša byla nadšená:
„Takové vybrané chování! Říkejte mi
prostě Máša.“
Medvěd nesouhlasně zavrtěl hlavou,
vzal rozhodně medvídka za tlapku a kráčeli dál po cestičce. Máši si vůbec nevšímali. To ji znepokojilo. Co to mělo znamenat? Začala proto na trojkolce předvádět různé figury
– hned jela pozpátku, hned si stoupla na sedadlo, hned
udělala stojku – dokud nespadla na krajnici.
Medvěd s medvídkem prošli nevšímavě kolem. Takové
lhostejné chování Mášu dočista podráždilo. Rozjela se rychleji a se slovy:
„Projedeme se!“ popadla medvídka a posadila si ho na řídítka.
„Jak se vám u nás líbí? A co říkáte na počasí?“ drmolila Máša a usilovně
točila pedály.
Cesta vedla z kopečka, trojkolka se
rozjela rychleji a Máši připadalo, že medvídek nemá proti únosu námitky.
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„Podívejte se doleva! A doprava! Teď to
trochu zatřese…“
A byl tu medvědův dům. Kolo narazilo na práh dveří a vymrštilo medvídka
do vzduchu. Mrňouse naštěstí zachytil
medvěd, který právě přiběhl. Medvěd nezbednici přísně pohrozil a otevřel hostovi dveře dokořán. Máša ho následovala.
Usedli s medvídkem do křesla před televizor. Medvěd začal prostírat stůl. Medvídek však netušil, že zabral Mášino místo! Nespokojeně se posunula doprostřed
křesla a posunula medvídka, aby se mohla
usadit pohodlněji. Jenže ten nechtěl ustoupit
a několikrát Mášu šťouchl do boku. Rázem to
vedlo k boji! Naštěstí se v tom okamžiku objevil medvěd se samovarem a vzápětí postavil
na stůl dvě misky – s preclíky a s bonbony. Jen se
otočil, vrhli se Máša s medvídkem na preclíky, jako kdyby závodili, kdo je
rychleji sní. V momentě byla miska prázdná! Medvěd zavrtěl hlavou a šel
pro marmeládu. Oba mrňousové mezitím zlikvidovali všechny jeho zásoby bonbonů.
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Méďa se je rozhodl
zabavit a dal jim papíry
a pastelky. Neobešlo se
to bez rvačky.

Je přece důležité, kdo dostane první pastelku!
Potom medvěd položil na stůl šachovnici. Máša
s medvídkem ji začali přitahovat každý k sobě. Asi
pro ně bude lepší nějaká hra, kde se můžou hýbat, usoudil medvěd, a dal jim velký
červenomodrý míč. Ale hádka o to,
kdo bude házet první, skončila tím,
že míč praskl…
Tu se moudrý medvěd rozhodl,
že využije jejich soutěživého ducha,
a dal medvídkovi koště. Máša to pochopitelně nesnesla a přitáhla koště k sobě. Medvídek nechtěl
ustoupit, takže kroužili
místností jako při valčíku. Koště přitom zametalo podlahu a spokojený medvěd dirigoval hudbu,
kterou kromě něj nikdo neslyšel…
Mrňousové vyběhli na
dvůr. Medvěd jim podal přikrývku. Hned ji začali tahat ze
strany na stranu a vyprášili z ní
prach. Pak zadal medvěd medvídkovi skutečnou mužskou práci – nařezat dříví. Máša ho hned
odstrčila a popadla pilu. Zásoba dříví teď vystačí i na dlouhou zimu!
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Medvěd před nezbedy postavil plechovky s barvami, půjčil jim opravdové malířské štětce a ukázal
na plot. Když se natírá o závod, práce rychle ubíhá! Nejprve natřeli plot červeně, potom žlutě a ještě zeleně. Paráda!
Pak medvěd podal medvídkovi
a Máši košíčky. Kdopak je rychleji naplní malinami?

Medvídek přinesl košíček první, Máša
zakopla, upadla a maliny rozsypala!
Medvěd upravil speciální kolo, které při
otáčení vyrábělo elektřinu. Medvídek medvědovi předal maliny a za to dostal jako odměnu lízátko, Mášinu oblíbenou pochoutku.
Ta mu ji samozřejmě chtěla vzít! Medvídek
se nedal, skočil do kola a rozběhl se. Máša
za ním! Kolo se roztočilo velkou rychlostí
a na dvoře se rozsvítily stovky žároviček!
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Medvěd spokojeně seděl a užíval si tu nádhernou podívanou. Když se úplně setmělo, konečně se vytrvalí nezbedové unavili a usnuli.
Medvěd je položil na pohovku a pečlivě přikryl
přikrývkou. Ale i ve spánku ji Máša a medvídek
přetahovali každý na svou stranu. Medvěd zavrtěl hlavou a vzdychl…
Ráno medvídka nešlo probudit. Ani Máša nemohla odtrhnout hlavu od polštáře. Medvěd oba
popadl a běžel k vlaku.
Vlak už odjížděl z nádraží. Medvěd postavil
Mášu na stupátko a holčička mu poslušně zamávala. Medvěd si uvědomil svou chybu, vyměnil Mášu za medvídka, vhodil
do vlaku jeho kufřík a začal opatrně kolébat ospalou Mášu.
Máša pootevřela oči a řekla:
„Krásně jsme se skamarádili. Bohužel jen na chvíli!“

OM SKVA – PEKING
MOSKVA – PEKING
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1. Dokonči obrázek podle
naznačené linie.
2. Vybarvi Mášu podle obrázku
v horním rohu.
3. Doplň správné barvy podle
barevného kódu.
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1. Dokonči obrázky podle naznačené linie.
2. Spoj všechny tečky ve správném pořadí.
3. Vybarvi medvěda podle obrázku.
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L e s n í h á da n k y
Odpověď: 1 – medvěd, 2 – vlk, 3 – veverka, 4- zajíc. Na obrázku jsou koza a prase, protože jsou domácí zvířata.

МЁД

Uhodni, které zvíře
zanechalo tyto stopy. Označ
je čísly v kroužcích.
Nápověda: vzpomeň si,
čím se zvířata živí. Kdo je na
obrázku navíc? Proč?
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Vyřeš hlavolam!
Najdi názvy obyvatel lesa.

vlk

veverka

ježek
zajíc

medvěd

e
d
a

b

c

e žij ?
e
Kde žijí lesní obyvatelé?
Odpovědi napiš do prázdných
čtverečků.

Medvěd
VLK
veverka

Medvěd – brloh, vlk – nora, veverka – dutina, pták – hnízdo.

Kdo kd

pták

Po které cestičce musí
jít Máša, aby došla
na návštěvu
k medvědovi?

Máša nakonec
dorazila k medvědovi,
ale ten nebyl doma!
Schoval se před
Mášou?
Kdo si ještě hraje
na schovávanou?
Najdi je!
Nápověda: Na obrázku
je 5 lesních obyvatel.
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