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PSÍ ZÁVODY – KDO PRVNÍ VYČENICHÁ KLOBÁSY?

Holky! 
Podívejte!

Irský setr!
A jaký má 
krásný svetr!

Ten určitě 
vyhraje!

Vyčenichám, 
vyčmuchám,
objevím.

Všechny kolem 
předhoním.

Ten maličký kokršpaněl?

 Mně se líbí  
tamten Španěl.

Ten podle mě 
nemá šanci!

Mám ale horkou 
španělskou krev.

Jsem malé 
postavy. 

Vypadá to, že o malý kousek
vyhraje můj český fousek.

Uf! Ten prcek mě 
snad předhonil?!

To nemá cenu.
Oni mě předběhli!

Je to doma.
Už to mááám!

Zvítězil jste! 
Klobásy jsou vaše!

Tady máte pro dámu
ještě kousek salámu.

A o zbytek 
se rozdělím 
s ostatními.

To je pro tebe. 
Za to, že jsi 
mi fandila.
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 1 Přemýšlej, hádej, předváděj.

 2 Přečti text a zakroužkuj správné odpovědi. Pak z nich pěkně po řadě vypiš 
do tabulky pod úkolem všechna červená písmenka a pejskovi odpověz.

a) Ráno je zdravé trochu se protáhnout a zacvičit si.
b) Vůbec není zdravé se ráno protáhnout a zacvičit si.
c) Ráno si mám umýt obličej studenou vodou.
d) Ráno si mám umýt obličej teplou vodou.
e) Zoubky si mám čistit před snídaní.
f) Není zdravé čistit si zoubky, mohly by se mi ošoupat a neměl 

bych čím kousat.
g) Zoubky si mám čistit po snídani.

Kdopak z vás si někdy všiml, že my 
kočky a pejskové, když ráno vstaneme, 
tak se protáhneme? Děláte to také tak?
Ukažte nám jak.

Který šikula mě někdy pozoroval, jak 
se umývám? Ať o tom poví ostatním. 
Můžeš mě i zkusit předvést, ať je 
legrace.

Kdopak ví, jak my pejskové říkáme legraci?
Další úkol ti to napoví. Musíš ale nejdřív uhádnout, jak bys měl 
o sebe po ránu pečovat ty.
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ŽEŽULIČKA
Josef Václav Sládek

Zakukala žežulička
z doubravy:
„Přišlo jaro, kdo je se mnou
pozdraví?

Přišlo, jak by z nebe spadlo,
samý květ,
pospěšte si, chcete-li je
uvidět!“

„My bychom je pozdravili,
ale jak?
My kukati neumíme
jako pták.

Ale přec se půjdem na ně
podívat;
nekukáme, můžem mu však
zazpívat!“

 1 Vyhledej v básničce rýmy a vypiš si je do sešitu.

 2 Škrtni slova, která se s prvním slovem nerýmují. 
  Pak se pokus napsat krátkou básničku.

sluníčko
maličko
zahřej mě
políčko

fialky
sandálky
do dálky
ovečky

na jaře
na podzim
v kočáře
na čáře
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JAK SE PRASÁTKO NAUČILO MLUVIT
podle Alexeje Pantělejeva

Jednou jsem viděl, jak jedna docela malá holčička učila mluvit 
prasátko. Bylo to moc chytré a moc poslušné prasátko, ale kdoví 
proč nemělo vůbec chuť mluvit holčičí řečí. Ať se holčička snažila 
jak chtěla, nevedlo to k ničemu.

„Prasátko, řekni MÁMA.“

A prasátko:

„Chroch, chroch!“

„Tak řekni TÁTA!“

A prasátko zase:

„Chroch, chroch!“

„Řekni STROM!“

„Chroch, chroch!“

„Řekni KYTKA!“

„Chroch, chroch!“

„Tak řekni DOBRÝ DEN!“

„Chroch, chroch!“

„No tak zkus říct NA SHLEDANOU!“

„Chroch, chroch!“

Dlouho jsem se na ně koukal a poslouchal, až mi začalo být líto 
holčičky i prasátka a povídal jsem:


