
                           Červená punčoška 

Byla jednou jedna holčička. Ráda nosila červené punčošky, a proto jí všichni říkali 

„Červená punčoška“. Jednoho dne se Červená punčoška rozhodla, že zavolá babičce, jestli 

s něčím nepotřebuje pomoct. Babička prý vše zvládla, ale Červená punčoška dlouho 

babičku neviděla, tak se rozhodla, že se za ní pojede podívat. Babička byla moc ráda. Tak si 

Červená punčoška sbalila do báglu noviny a časopisy (aby babička měla co číst), vitamíny, 

čaj s příchutí bylinek a jablečný závin. 

 Červená punčoška bydlela kousek od vlakového nádraží, tak šla na vlak. Když došla 

na (vlakové) nádraží, podívala se, kdy jede vlak k babičce. Koukla se na hodinky a zjistila, 

že za 10 minut by měl přijet. Sedla si na lavičku a čekala. Najednou uslyšela v dálce houkat 

vlak. Když přijel na nádraží, otevřely se dveře a Červená punčoška nastoupila. 

  Za 25 minut vystoupila na zastávce poblíž paneláku, kde bydlela její babička. Celou 

cestu od vlaku se jí zdálo, že ji někdo pronásleduje. Zazvonila na zvonek se jménem své 

babičky. 

Babička jí zvonkem otevřela a Červená punčoška šla dál. Když přišla Červená 

punčoška nahoru k babiččinu bytu, vstoupila dovnitř. Šla za babičkou do pokoje. Když 

Červená punčoška vstoupila, řekla: „Ahoj babičko, tady jsem ti přinesla noviny a časopisy, 

vitamíny, čaj s příchutí bylinek a jablečný závin.“ Ale Červená punčoška se nestačí divit, 

místo babičky v posteli ležel medvěd. 

Červená punčoška se ptá babičky: „Babičko, proč jsi tak veliká?“ 

„To víš, vždyť já pořád rostu.“ 

„A babičko, proč máš tak veliký uši?“ 

„To abych tě lépe slyšela,“ smál se medvěd.  

„A babičko, proč máš tak veliké zuby?“  

„To abych tě mohl sežrat," řekl medvěd. Naštěstí to slyšel babiččin soused, tak tam 

rychle přiběhl a na posteli viděl ležet velkého medvěda s velkým břichem, ale babička 

s Červenou punčoškou nikde. Vzal nůž, rozřízl mu břicho a z něj vylezla babička s Červenou 

punčoškou. A teď už byly babička s Červenou punčoškou zachráněny.  
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