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MtADATA
Zýiřátka vydáýli různézvuky, Podíve1 se na obráze]< a na]di ZViře <te[é bečí,hýá, štěká,
pípá, bučí,mňou<á a chrochtá, Přepiš ke každémuzvířátku na cedu ku, co , říl<á",
obtáhn červeně karty těm Zvířátkúm, která se chova]í jako domácí maz íčc, a modře
těm, která na statcích jako hospodářská (už tková) zviřata,
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KaždéňJ 5e m!l. srfu, ž. abloúdí. st.lo sé ťo i n.šemu kuřátku. Ťrolku bloudllo, alé
Protožéto byl. ši_
kovné luřitko,

íďlo
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brlo c.3tu

u

mam|nkou. ]5mé zvědaya

istli to t té doká.Žeté,

Nejdříy il musiré

Pořtdně Prohladnoút &Uře.í 3ioPu, J. ro óbrá:€kt ktě.ý vyP.di l.ko kone llPky, al. hiří Ýlstně ób.Á..ně
rozvětÝéiým kón.eĎ doPř.!!. Atedslédulté, kud), kuřátto !lo,'l'1ůž.té3iPřitóm.elý obrázEk podlé p6!řéby
rúzoě otáčét. sn.žt. !é Ýyhýb.t loužíh,P.o!ožét!řitko sé tlm !.ké vyhýbá.

Námět EVA oPRAV|LoVÁ, kreslí GABRlEL
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Pusíkova zahřádka ie veliká a tráva na ní roste rychleii, než ii méďa stačísekat.
NaštěstíBello přišel s Výborným nápadem, vypřavui rodičům,co se dělo dál.

Na dvoreěku
Na dvoíečkuu vrátek
máme pIno zvířáték
kohout, kvoěna § kuřátky
kačer, kachna s káčátkyl.

z koutá kouká koěiěka,

má tam misku od rnlíěka.

v chllvku koza rohatá
a křaviěka strakatá.

V králíkámě krá!ícl,
v€ 3táli dva koníci,
hřébečeka kobylka.
Páni t to ie ididka.

,|:'.:.-',.'''.

Nový dornov
Naposledy se
rozhlédli po dvoře,
nenápadně prokloUzli dírou
V plotě a pelášili přes louku
k lesu. sli hrozně dlouho
a Už začínalibýt unavení.
se pomalu kutálelo
., /,- Sluníčko
k obzoru a §tíny byly čím
'dál
delší,Náhle se králík
zastavji a našpicoval své
dlouhatánské uši.,,Pst!" zašeptal.
tu hudbu?" Pra§átko se
'Slyšíš
zaposlouchalo a opravdu zaslechlo,
jak si někdo zpívá Veselou písničku.
,,Pojďme tam! Kde §e zpM
tak Ve§ele, lam nám špatně
nebude!" přidali do kroku a za
chvilku došli na kraj lesa, kde
stála stará pokroucená
chaloupka, Na zápraží
seděl mladý muž
a bínkal na kylaru,
usmál se na selátko
i na králíka a zeptal se;
,,Kdepak jste se tu vzali?
Tak daleko od lidí, Nemáte
hlad?" Králík i selátko k\il,i li lak
nadšené, že se jim zatřepala ouška.
Mladík položil kytaru a přinesl
z chaloupky nékolik mrkvía Velikou
řepu. Zvířátka se nasytila
a spokojeně se natáhla u dveři
Mladík sije chvilku zkoumavé
prohlížela potom řekl:,,Tak
se mi zdá, že jste 5e
rozhodli bydlil se
mnou, co? Jenže já
se zítra stěhuji na
iarmu, kterou jsem
zdědil v Austrálii. To
je moc daleko, až za
mořem. Podivejte
se." Vytáhl
a

Na jednom selském dvoře žilo
malé selátko. Mělo spoustu
kamarádů, slepjce, kohouta,
bílou kozu, husy a kachny, z:
ale ze Všech nejčastěji
hrálo s králíkem Hopsem. ..
Jenže starý hospodář už
na všechno néstačil
a přenechal statek synovi_
To se nemělo stát| Línějšího
člověka by§te nenašli, Kohouta
prodal hned. Na toho měl kvůIi
rannímu buzení spadeno už
dáVno. Za dva dny prodal
i slepice. Prý k čemu slepice bez
kohouta, ne? Za týden odvezl na trh
i Všechny kachny a hu§y, Nechtélo
se mu o ně starat. A že mu na voze
zbylo řochu mí§ta, přibral rovnou
i kozu. DVůr byl najednou prázdný
a pustý. Seláiko s králikem jen
čekali, kdy na ně také dojde řada.
,,Všichni kamarádi jsou pryč|"
stěžovalo §i selátko. ,,A nový
hospodář se o nás Vůbec
nestará,Už týden mi nevyměnil
slámu Ve chlíVku.",,Já za§e neviděl
celý \iden ani kousek mrkve a ani
hrsl ká4/. co si neseženu sám, to
nemám." přidal se králík.'co
budeme dělat? Přeci nemůžeme jen
tak sedět a čekat, až ná§ také
prodá?" selátko zavňělo hlavou:
,,Ne, to ne! Víšco? Prostě se
sebereme a půjdeme si hledat no\^i
domov Tady nás už nic dobíého
nečeká," kíálík zastříhal ušima

si F''

přik\'\"/l,

.uffi"?
ň

z kapsy mapu, lozložil ji a Ukáza|
selátku i králíkovi, kam pojede,
zvíáka si mapu se zájmem
píohlédla, kráiík ji dokonce na
jednom růžkukošičkuochutnal,
ale nezdálo §e, že by z ní nějak
moc zmoudřela, 1,4ladík
se rozesmál: ..Jestli ,,-,r
chcete, Vezmu
,
s sebou. AIespoň

Vás :

bUdu

mít nějaké kamarády hned od
začátku," Druhého dne se
zvířátky odjel do Velikého
přístavu, odkud se Všichni tři
Vydali na dlouhou plavbu za
novým domovem, A určitě se jim
tam líbilo, protože domov
nedělá ani tak míslo nebo
dům, kde se žije, ale lidé
a zvíiata, ti kdo tam žijí.
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Kachno

Pomůc§n
1. barevné čtvrtky - žlutá,

čeívená,bílá a černá
na oči, nebo černý lix
2. nůžky
3. kancelářské lepidlo

Vystříhněte díly l a2
,1
dvakrát, díl slepte
dohromady a připevnéte
na nit, po obou stranách
nalepte díl 2.

4.iužka

,
-.

5. provázek
6. špejle
7. červená mašlička

kQc€
Papír přeložte tak, aby§te
měli motiv dvakrát.

a4
t

lvezi obě části základního
tvaru pak vložte nit nebo
špejli a ostatnídíly.

i.-,

Výrobo šoblon

obkreslete Všechny požadované díly motivu z předlohy na
průsvitný papír Ten pak potřete po celé ploše lepidlem a připevněte na kousek silného
papíru.

opatrně jednotlivé díly Wstříhněte, očíslujtesi je a označte
názvem, Tím vám vzniknou
šab|ony, které pak podle libosti

použiiete ještě mnohokrát.

poloae šablonu na vámi zvolenou čtvrtku papíru a tužkou
překreslete všechny Vněiší
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Huso
a4 dvakrát,
díly2a3pakjenjednou.
Vystříhněte díly 1

Připevněte nit a díly 2 a 3
k dílu 1, po obou stranách
nalepte díl 4

Poúžitose svo]eníír nakladalele z kn]hy [4ůjprvni
obíázek, Řada těcht0 šikovných knížek obsahU]e
př€§né

náks§y a Vyclrázipíavidelné k neirůzněiším

piilež loslem a s íůznýmzaměigním,
ob]ednávky zasíejt, na adre§U:

Přemy§ovcú 50,709 00 osiíava
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Na Éleofue celá

kde jich je slejný počel,
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