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Věnování

Milé maminky, 
věnujeme vám morčátka, křečky, krokodýla, pejsky, vlka s autem, medvídka, kočičky a králíčka. 
Vy teď ta zvířátka budete mít. Přejeme vám hodně štěstí a zdraví. Ať se máte doma šťastně 
s vašimi dětmi. Hrajte si s nimi, povídejte si a čtěte jim pohádky na dobrou noc. A historky. 
Mějte děti rády a navzájem si pomáhejte. Děti vám budou pomáhat s vařením. 
Máme vás rádi!

Vaši 

Helenka, Michalka, Evička, Radimek, Ondra, Eliška, Vladko, Filípek,  
Vincent, Johanka, Isabelka, Kuba, Sofie, Martínek, Matoušek a Tobík.





Předmluva

Knížku Jsem tvůj domácí mazlíček připravovaly děti během školního roku 2018–2019 jako překvapení 
pro své maminky k jejich květnovému svátku Dne matek. Nápad vytvořit knihu o zvířátkách vznikl  
situačně díky morčátkům Isabel a Lauře, které přišly na svět na podzim 2018 a následně zaujaly 
důležité místo v rodině i srdci jednoho z našich předškoláků.
Téma mazlíčků pak bylo ve vzduchu téměř celý školní rok. Zvířátka se malovala, četlo se o nich,  
vyprávělo, paní učitelky vyráběly výukové karty. Pečovat o druhé, mít někoho rád, naplňovat jeho  
potřeby, smát se s ním a radovat, prostě být s ním… to děti zajímalo a o tom se chtěly něco učit.
Někteří domácí mazlíčci navštívili i naši školku. Byla to zvířátka opravdová, živá, ale také plyšová,  
která s dětmi „rostou“ někdy už od kolébky. I ony hrají důležitou roli jejich v životě.
To nejdůležitější místo v srdci každého dítěte však nemají ani morčátka, ani plyšové kočičky, ale ti,  
kteří jsou jim úplně nejblíž, a to jsou jejich rodiče. Maminky, které mají pro své děti náruč vždy  
otevřenou a tatínkové, kteří jsou připraveni uvádět své děti do světa. Právě pro ně jsou autoři tohoto 
mini literárního dílka těmi nejdůležitějšími a nejkrásnějšími „domácími mazlíčky“ na celém světě.  
Tak ať se mají všichni spolu šťastně... :)

                                                                                                           
redaktorka



O kočičce

Ona je kočička.
Má dvě oči. Má ocásek.
A taky má dvě nohy.
Kočička má spinkání.
Spinkání je krásný.







O pejskovi, který se jmenuje Bufi

To je pejsek. 
Má trávu za sebou a má takhle vystrčený ocásek. 

Jmenuje se Bufi. 
On žere kosti s masem. 

Bydlí v Bystrci. 
A to je konec. 



Jak medvídek Jůlinka uvízl ve sněhu

Byl jednou jeden medvídek Jůlinka a on uvíznul ve sněhu 
a nemohl se z toho dostat. 
Měl ale drápky a těma drápkama se vyhrabal. 
Měl sílu a odvahu. 
A to je konec. 







O dospělé kočičce a o koťátkovi

Dospělá kočička a koťátko jsou kamarádi. 
Koťátko vyrostlo a byl z něho dospělý kocour. 

A oni se kousali a ta velká kočička kousala 
a to malé koťátko, co vyrostlo, taky kousalo. 

Kousali dva. 



O vlkovi s autem

To je auto. 
A taky vlk. 
A ten vlk si řekl: „Jé, já jedu s vyfouknutou pneumatikou!“ 
A tak si píchl ještě zadní. 
A pak přišel na to, že si musí dát auto do autoservisu, 
aby mohl jet dál. A to je konec.







O Montíčkovi

Jednou Montíček šel a šel, 
zapíchl si trn a najednou uviděl babičku a dědu.  
A potom šli ke žluté květince, a potom šli domů.

A potom vytáhli ten trn, a potom jsme spali. 
A Montíčka to už nebolelo. 



Pohádka o Ňufíkovi

Byl jednou jeden Ňufík, a ten měl rád piškoty. 
Ňufík byl černý, měl čtyři tlapky, drápky, vousy  
a rád se prolízal po domečku. 
Když jedl ten piškot, dal si ho do tlapiček a rychle ho snědl. 
Piškoty byly jeho zákusek a jídlo bylo salát. 







Pohádka o krokodýlovi Emilovi

Krokodýl žije ve vodě. 
A chtěl se jít podívat na souš. 

A vzal si lupu a šel na tu souš a našel poklad. 
Byly to peníze a diamanty. 

A ten poklad si pak rozdali na ostrově krokodýlů. 
A ostatní krokodýlové říkali: „Hustý!“



Pohádka o křečkovi

Křeček šel na výlet a tam potkal mističku s jídlem. 
V té mističce bylo jídlo pro křečky. 
Najednou večer se mu zdály sny, 
že by chtěl najít novou rodinu. 
Tak se posilnil tím jídlem a šel je do světa hledat. 
A to je konec pohádky. Tečka. 







O pejskovi, kočičce, kočičce a králíčkovi

Žil byl jeden králíček, jeden pejsek a dvě kočičky. 
Králíček se jmenoval Hopsálek, pejsek Kejtynka a kočičky 

Ebinka a Betynka. Oni si spolu hráli a všechno dělali. 
Králík papal seno, mrkev, suchý chleba. 

Kočičky jedly granule a vodu. 
Pejsek jedl psí granule a vodu. 

A byly tam Sofinka a Johanka a ony si s nimi hrály. 



O Ťapce a Danečkovi

Daneček je malý pes a Ťapka je větší. 
Bydlí v domě s babičkou a dědečkem. 
Ťapka si furt lozí pod stůl a dělá si tam domeček. 
Oba mají pelech taky pod stolem, ale na jiném místě. 
Ale Ťapka pořád lozí pod stůl. 
Asi si tam chce svůj pelíšek přestěhovat. 







Jak šla Micka na procházku

Šla jedna Micka na procházku a začalo pršet. 
A ona si roztáhla deštník. 

A pak šla domů, a tam potkala svou maminku. 
A ona jí šla vysušit kožíšek. 

A pak se najedla a šla do postýlky spinkat. 
A to je konec pohádky.



Jak žil křeček v bedně

Jednoho dne šel křeček na procházku a uviděl tam horu. 
A on si na ni vylezl a viděl svůj domeček. Tak slezl z té hory 
a spěchal do domečku. Jenže nevěděl kudy. Ale byla tam 
Barča, a ta dala křečka do bedny. To byl totiž jeho domeček. 
V té bedně byla trubka a ten křeček se v ní prolízal. 
A byla tam i malá trubka a tam se taky prolízal. 
A pak se najedl a napil, a pak zjistil, že tam má málo pilin. 
A tak si vylezl na klacík, a odtud pak šel do velké bedničky, 
kde bylo hodně pilin. Tam se mohl zahrabat a vyspat. 
A to je konec pohádky. 







Křečci, kteří se šli každý den někam podívat

Byli jedni křečci a ti se vydali do světa. 
A pak se vydali na pastvu, najedli se, 

pak šli spinkat a jednoho dne šli na procházku.  
A pak se na procházce najedli a šli dál a dál. 

A pak šli zase nazpátek a pak šli zase spinkat. 
Byli to tři křečci, jedna maminka, 

jeden tatínek a jedno děcko. 
A to je celé. 



O Rubince

To je pes. Jmenuje se Rubinka. 
Má hlavu. Má nohu. 
Pes má čtyři nohy. 
Má uši a poslouchá. 
Pes má krk. Pes má břicho. 
Rubinka má ocas.  
Rubinka je oranžová. 
Rubinka leží v pelíšku. 
Matoušek morduje psa. 







O morčátku Isabel

Byla jednou jedna klec a v té žily dvě morčátka. 
Jednoho dne si vyšly na pastvu. 

Potom šly stále dál a dál a dál a dál, 
najedly se a zase se vrátily. 

Jednoho dne se ale jeden lupič nachystal a chtěl je ukrást.  
Ony tam ale měly skvělého kluka, který ho přepadl. 

Potom krásně usnuly až do druhého rána. 
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