ZAPOMENUTÁ FLÉTNA
První prosincový víkend slaví narozeniny Ája i
babička Lída. O víkendu se scházíme u nás doma. Přijedou
obě babičky i dědečkové. Touto tradicí zahájíme advent už
šestým rokem, co je Ája na světě. Navečer půjdeme na
rozsvícení vánočního stromu v Časové. Letos tam bude
hrát Ája na flétnu. Ale ouha! Kam se ztratila flétna?
1) Sobota 1. prosince utekla jako voda. Oslavili jsme
narozeniny babičky Lídy i Áji. Babičku potěšil fotokalendář
na příští rok, který jsme vyrobili s tatínkem. Áju okouzlil
krasohled. Nemohla se nabažit obrázků z barevných sklíček.
2) Po oslavě narozenin vyrážíme na náměstí v Časové.
Těšíme se na rozsvícení vánočního stromu. Ája bude mít sólo
na flétnu. Zahraje koledu Půjdem spolu do Betléma.
a) Škrtni nepravdivé věty. Řešení najdeš v odstavci 1 a 2.
Je sobota. Venku prší. Dvě osoby slaví narozeniny. Tatínek
vyrobil krasohled. V Časové na náměstí je vánoční strom.
3) Všichni už jsou před domem. Pepu před odchodem
zastaví kulička Hadu. Je neklidná a bliká. Pepa přemýšlí, co se
děje. Modré paprsky Indiga a Modráska míří na botník. Pepa
se rozhlíží. Flétna! Ájina flétna leží na botníku. Pepa ji schová
pod bundu. Šeptne do kapsy: „Děkuji“ a utíká za ostatními.
b) Nakresli obrázek ke 3. odstavci a řekni, co se stalo.

4) Kousek od náměstí začala Ája plakat. Nikdo neví, co
se děje. „Neboj, Ájo, to zvládneš,“ uklidňuje ji tatínek. Ája
vzlyká čím dál víc. „Co se stalo?“ ptá se maminka holčičky.
5) „Flétna, moje flétna,“ vzlyká Ája. „Nemám flétnu.“
„Cože? Co teď?“ přemýšlejí všichni. Na řadu přijde Pepa
zachránce. „Jsi můj nejlepší bratříček na celém světě“, obejme
Ája Pepu, když uvidí svoji flétnu.
c) Vyjádři barevně, jak se Ája cítila v každé situaci. Napiš pod
barevné diagramy jedno výstižné slovo.
Ája zjistila, že nemá flétnu.

Ája má zpět svoji flétnu.
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*Vylušti pomocí abecední šifry názvy nástrojů, o kterých se
zpívá v koledě. Místo číslic doplň dané písmenko abecedy.
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