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Divadlo- text pohádky 

 

Na paloučku uprostřed lesa stála malá, krásná, dřevěná chaloupka. Jednoho dne šla 

kolem myška. Postavila se před chaloupku a povídá:  

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohla bydlet.“  

Myška zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

Nikdo se neozval. Myška vlezla dovnitř a pěkně se v chaloupce zabydlela. O několik 

dní později skákala přes palouček žabka. Zastavila se a povídá:  

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohla bydlet.“  

Žabka zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“ Z chaloupky se 

ozvalo: „Já, myška. A kdo jsi ty?“  

„Já jsem žabka, mohla bych tu s tebou bydlet?“ 

„Pojď klidně dál, budeme tu bydlet spolu.“ 

Zanedlouho hopkal kolem zajíček. Zastavil se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohl bydlet.“  

Zaklepal a zeptal se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, kdo jsi ty?“ ozvalo se z chaloupky. 

„Já jsem zajíček, mohl bych tu s vámi bydlet?“ 

„Jistě zajíčku, pojď k nám, budeme tu bydlet spolu.“ 

Za nějakou dobu letěla kolem chaloupky sova. Zastavila se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohla bydlet.“  

Zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, já zajíček. A kdo jsi ty?“ 

„Já jsem sova, mohla bych tu bydlet s vámi?“ 

„Ano sovo, pojď k nám, budeme tu všichni bydlet spolu.“ 

Zanedlouho šla kolem srnka. Zastavila se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohla bydlet.“  

Zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, já zajíček, já sova. A kdo jsi ty?“ 



„Já jsem srnka, mohla bych tu bydlet s vámi?“ 

„Samozřejmě srnko, pojď k nám bydlet.“ 

Po nějaké době šel kolem chaloupky ježek. Zastavil se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohl bydlet.“  

Zaklepal a zeptal se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, já zajíček, já sova, já srnka. A kdo jsi ty?“ 

„Já jsem ježek, mohl bych tu s vámi bydlet?“ 

„Ano ježku, pojď k nám, budeme tu bydlet všichni.“ 

Po pár dnech skákala kolem chaloupky veverka. Zastavila se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohla bydlet.“  

Zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, já zajíček, já sova, já srnka, já ježek. A kdo jsi ty?“ 

„Já jsem veverka, mohla bych tu s vámi bydlet?“ 

„Jistě veverko, pojď k nám,“ 

Zanedlouho běžela kolem chaloupky liška. Zastavila se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěla bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohla bydlet.“  

Zaklepala a zeptala se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, já zajíček, já sova, já srnka, já ježek, já veverka. A kdo jsi ty?“ 

„Já jsem liška, mohla bych tu s vámi bydlet?“ 

„Ano liško, pojď k nám.“ 

Po nějaké době šel kolem chaloupky velký medvěd. Zastavil se a povídá: 

„Jé, to je krásná chaloupka. V takové bych také chtěl bydlet. Zaklepu a zeptám se, zda 

bych v ní také mohl bydlet.“  

Zaklepal a zeptal se: „Boudo budko, kdo v tobě přebývá?“  

„Já myška, já žabka, já zajíček, já sova, já srnka, já ježek, já veverka, já liška. A kdo jsi 

ty?“ 

„Já jsem medvěd, mohl bych tu s vámi bydlet?“ 

Zvířátka se podívala ven z chaloupky, uviděla velkého medvěda a ulekla se. Medvěd na 

nic nečekal a otevřel dvířka chaloupky. Jak chtěl vlézt dovnitř, zbořil celou chaloupku, 

protože byl moc veliký. Zvířátka se polekala ještě víc a utekla zpátky do lesa do svých 

pelíšků.  


