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Moje nejlepší zvířátko 

Moje nejlepší zvířátko je želva. Měří asi tak 7 cm, jmenuje se Marie a nemá 

moc ráda vodu. Spí pod plyšovou myškou, vždycky jí dáme vedle ní. Ona 

si tam zaleze a za chvíli spí, má žlutou barvu, malou hlavičku a malý 

ocásek. Mám ji rád, ona se hrozně bojí lidí, když k ní přijdu, tak strčí 

hlavičku do krunýře. Chtěl bych jí naučit, ať se nebojí lidí ani vody. Je 

moc milá. Má svoje akvárko, jí syrové maso a granulky. Vždycky si ji 

položím na ruce a ona leze pryč. Je hrozně pomalá, ale hodná. 

Daniel Š. 

Moje nejmilejší zvířátko 

Moje nejmilejší zvířátko je sova. 

Bude se jmenovat Hermiona. Je 

hnědo-bílá, má velké drápy, svítí 

jí oči, má křídla a peří. Je velká 

jako obraz na výšku. Každý den 

lítá. Já bych jí dávala najíst 

jedenkrát za den a vycvičila bych 

si ji a chtěla bych s ní závodit. Je 

veselá a někdy i smutná. Sovu 

bych chtěla, protože se mi líbí a 

je hodná. 

Sabina K. 

Moje nejmilejší zvířátko 

Moje nejmilejší zvířátko je šnek Pepa. Má dlouhá tykadla, větší tělo a za 

sebou nezanechává skoro žádnou stopu. Jeho barva je šedá a u hlavy černá a 

jeho velikost je 20 centimetrů. Má tělo hodně velké a ulita je menší. Málo spí 

a hodně jí. Já se o něj starám tak, že mu dávám jídlo a čistím mu akvárium. 

Můj šnek je slizký a holý. 

Lukáš M. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            

Moje nejmilejší zvířátko 

Jmenuje se Aron a je to nádherný velký vlčák. Když 

vycení své velké zuby, jde z něj strach, ale je strašně 

hodný, zvláště na děti. Vůbec mu nevadí, když se po 

něm válí a tahají ho za jeho dlouhé černé chlupy. Je 

totiž nádherně huňatý jako medvěd. Aron je 

nádherný pes, který bývá celé dny uvázaný na 

zahradě a hlídá dům mé tety. Proto miluje, když ho 

vezmu na procházku do lesa, nebo na louku. V lese 

musí být pes na vodítku, zato na louce si to užívá. 

Lítá sem a tam jako zajíc, ňafe po včelách. Úplně 

nejraději má, když mu házím klacík, nebo míček a on 

mi ho nosí. To je k neutahání a s vyplazeným 

jazykem a smutnýma hnědýma očima prosí, ať ještě 

pokračuju v házení. Ale my si jen nehrajem, také 

trénujeme povely: „lehni, sedni, aport, k noze, ustup, 

dej!“ Když to udělá dobře, pohladím ho a dám mu 

piškot. Je nám spolu dobře. Mám ho moc rád a 

myslím, že i on mě. 

Broňa M. 

Moje nejmilejší 

zvířátko 

Moje nejmilejší zvířátko 

je pes. Jmenuje se Emil. 

Je křížený, má bílou 

náprsenku a krásné 

černé chlupy. Pod 

černými chlupy mu 

narostly bílé chlupy. Je 

malý a velmi přítulný. 

Moc rád skáče, mazlí se 

a hraje si. Starám se o 

něj dobře, občas ode 

mě dostane jídlo. Taky 

si s ním hraju. Je veselý, 

moc hezký, poslouchá a 

vždy přiběhne jako 

střela, je rychlý jako šíp. 

Krista V. 

Moje nejmilejší zvířátko je sklípkan 

Můj sklípkan má obrovský zadeček a u hlavičky tam nosí takové velké zuby. Má 

světle hnědou barvu. Je velký jako moje dlaň, tělo je celé pokryté chlupama. Poprvé 

se choval vyplašeně, ale potom už se choval jinak. Starám se o něj tak, že mu 

vyčistím terárium a každý týden mu dávám cvrčky, nebo kobylky a sarančata. Poprvé, 

když máte sklípkana na ruce, tak se nehýbe a je jako socha. Ale když ho máte 

podruhé na ruce, tak je rychlý jako blesk. 

Stanislav H. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
                                                                                                  

Moje nejmilejší zvířátko 

Moje nejlepší zvířátko je opice. Až budu 

velká, budu chtít opici. Protože je malá, 

šikovná, chlupatá jako broskev. Má dlouhý 

ocas a je mrštná a pořád skáče po stromech 

a jí banány. Já mám taky ráda banány. A 

opice mají všelijaké barvy kožíšků. Já bych 

se ráda o opici starala, ale musela bych si ji 

nejdříve ochočit. Pojmenovala bych ji Čika. 

Ráda bych s ní prožila krásné zážitky. Ale 

nevím, jestli ji budu mít, přesto pořád 

doufám. 

Adriana H. 

 

Moje nejmilejší zvířátko 

Moje nejmilejší zvířátko je 

aligátor. Má dlouhý ocas jako půl 

auta, má velkou čelist a obrovské 

zuby, má také rožky na zádech, 

má zelenou barvu a je 

nebezpečný, žere ryby, zebry a 

antilopy. Je trošku rozmazlená a 

velký. 

Vladimír K. 



CO DĚLÁM NERAD/NERADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nerada utírám nádobí, protože se musím namáhat. (Ema Š.) 

Nerad chodím pouštět psa, protože na mě skočí, já spadnu a bolí to. (Vojta D.) 

Udělám si v pokoji nepořádek, a pak to musím uklidit, nebaví mě to, protože 

mi to zabere hodně času. (Erik N.) 

Nerad dělám domácí úkoly, protože je jich hodně, jsou těžké a hodně dlouhé. 

(Lukáš M.) 

Hrozně nerada si uklízím věci do skříně. Mám malou sestřičku a ta všechno 

rozhází, ale už jsem si zvykla, je to moje sestřička, nemůžu se na ni zlobit, je 

ještě malá a neví co to je. (Sabina K.) 

Nerad se učím a dělám domácí úkoly, nebaví mě to a pořád se mi něco plete. 

Bolí mě hlava. (Daniel Š.) 

Nerad se doma učím, nemám potom čas hrát si s kámošem Michalem, ale má 

to tu výhodu, že budu chytrý, tak se učím. (Stanislav H.) 

Nerada se učím, protože mi mamka dává otázky, já musím odpovídat, a když 

nevím, učím se dál. (Adéla H.) 

Doma hrozně nerad uklízím, nemám rád učení a také nemám rád, když si 

dělám šťávu. (Martin Ch.) 

Nesnáším dny, kdy máme v zimě u hlavního vchodu úklid. (Simona M.) 

Doma nerada vysávám, protože je u toho nuda a kravál. (Adéla Š.) 

Nesnáším uklízení, protože mě odtrhuje od mého mazlíčka. (Jan R.) 

Nerada spím, protože propásnu nějaký seriál. (Natálka M.) 

Nerada spím, protože pak nespím v noci, a když nespím, tak chodím pořád na 

záchod. (Nella L.) 

Nerad spím, protože mám zlé sny. (Marian C.) 

Když si mamka všimne, že je koš plný, musím ho vynést a umýt, to pak smrdí, 

a to se mi nelíbí. (Pavel K.) 



Co dělám nejraději 

 

 

 

 

 

  

 

  

Nejraději jsem na počítači. A také vařím v kuchyni. (Martin Ch.) 

Nejraději se starám o naše morče Marušku. Hodně často ho mám na 

rukou. (Simona M.) 

Starám se o křečka, čistím mu klec. Někdy mě kousne, ale mi to 

nevadí. (Adéla Š.) 

Nejraději se dívám na pejska, jak se bije s kočkou, sedím na gauči a 

dívám se na „Farmář hledá ženu“. (Jan R.) 

Nejraději si hraju s legem, protože si můžu dělat terénní auta, která 

jezdí. (Vojta D.) 

Nejraději pomáhám babičce a je pro mě dobré donést jedničku. 

(Vladimír K.) 

Nejraději si hraji s bratrem, který má šest měsíců, občas řekne pár 

slabik be, be, ba, ba a tak se naučím starat o miminko. (Krista V.) 

 



Pozorování zvířat 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Jak jsem pozoroval veverku 

Veverku jsem viděl v lese. Šplhala po 

stromě a házela dolů šišky a také se na 

mě usmíval. Veverka má krátké nohy, 

malé tělo, zrzavou srst a dlouhý ocas. A 

také vím, že je velmi rychlá. 

Erik N. 

Jak jsem pozoroval ještěrku 

Ve Štramberku u hřiště jsem viděl 

ještěrku, vypadala jako malý klacík. 

Když jsem ji vzal do ruky, spadla mi a 

začala utíkat. Tak jsme ji s Martinem 

vzali do kelímku a vzal jsem si ji 

domů. Mamka ji dala do terárka, ale 

potom nám umřela. 

Pavel K. 

Jak jsem pozoroval kudlanku 

Kudlanku jsem zahlédl v Rakousku u 

benzinky. Má dlouhé nohy a tělo jako 

špejli, je větší než žabka. Dívala se na 

mě a u toho jedla. Kudlanka je 

masožravec. 

Jan M. 

Jak jsem pozoroval žabky 

Žabky jsem viděl v našem bazénu. 

Hrály si spolu jako dva kamarádi. Měly 

dlouhé nohy a také ruce. Honily se 

v bazénu a byly rychlé jako blesk. 

Nakonec se mi schovaly pod okraj 

bazénu. 

Martin Ch. Jak jsem pozoroval zajíce 

Když jsem byl jednou v lese, viděl 

jsem tam zajíce a srnku. Zajíc vypadal 

jako chlupatá kulička a měl moc velké 

uši. Doma na internetu jsem se 

podíval co zajíc jí a kde žije. Obvykle 

jí zeleninu a trávu a bývá v norách 

nebo pobíhá po louce. Když jsem ho 

pozoroval, utíkal rychle jako blesk. 

Byl to pro mě pěkný zážitek. 

Stanislav H. 



Proč se těším na 

prázdniny? 
Protože si budu hrát na naší zahradě s mým psem. 

Protože na prázdniny se těší každý. 

Těším se na prázdniny, protože budu mít narozeniny. 

Protože budu mít čas si hrát. 

Protože můžeme spát u babičky a skákat u ní do bazénu. 

Protože se moje teta bude vdávat a já budu její družička. 

Protože nebudou žádné úkoly. 

Protože pojedu na příměstský horolezecký tábor. 

Protože budu dovádět s kamarády, budeme se koupat, hrát si a opékat 

párky. 

Protože já a strejda a Honza vždycky chytáme u moře kraby. 

Protože se budeme koupat, chodit na chalupu, do lesa, na letní tábory a 

na pouť.  

Protože se nemusím učit. 

Protože mohu dlouho spát. 

Moc se těším na vysvědčení a přeju ho všem hezké a pěkné prázdniny. 


