
 

Časť prvá 

Ako sa učili psi vzdelávať 

Možno to viete, možno nie. Kto vám to prezradí? Ja! V 19. storočí chodili psi do školy. ,,HA!“ 

Viete to už. Áno, chodili. Ja som tam síce nebola, ale moja pra, pra, pra, prababka hej. Zabudla 

som pra, pra, pra, práááááá! No ale, už k veci. Asi nemáte radi školu, ale toto nie je rozprávka - 

ako pes spieval na hudobnej, alebo ako namiesto 3 x 6 bolo hááááv! Je to úplne iné! Blížili sa 

Vianoce. Nebol ani sneh. Bola úplne iná zima. Bolo 30 stupňov Celzia!!! Na strome bola 

mrkva. Áno! Mrkva. Divné... Máme ponaučenie, že nemáme hádzať mrkvové semienka ku 

novým stromom! Bola veľká prestávka a všetci psi z 3.B šup do záhrady! Max a Bella hodili 

svoju desiatu do jamy a kvety do vrecka s desiatou!!! No! A Layla sa skoro zahrabala! NIE! 

Potom bola matematika. Mali sme sa učiť násobilku.   

 

Časť druhá   

Ako sa učili psíci násobilku 

Násobilka je pre psov veľmi ťažká. Psi  nevedia písať čísla, ale Ella vie! Vie písať : 

1,2,3,4,6,7,8,9,0,5,100. Ale v zlom poradí. Že? Ak si povedal - nie tak... SA DOUČ!!! Ideme 

späť k príbehu. Na druhý deň sa psíci doučili. Verte či nie, psíci vedeli násobilku. Ale nič iné 

nevedeli. V slove višňa napísali piati psi tvrdé y. A to ich je v triede 10. Učili sme sa vybrané 

slová v 3. ročníku - ale psíci? V 1. triede. TOTO?  ČO JE UŽ?! Vedeli ich len dvaja. Asi... Ja 

neviem čo znamená: ,,HAV HAV!!!“. Keď o tom píšem a neviem - čo je hav. HA! Ale viem! 

Nepoviem! Vlastne to ani neviem. Je už tma, idem spať.  

Na dvanásty deň 

Psíci vedia písať, čítať aj počítať! Všetci to vedia. Som rada  a teraz určite, až dáte psíka do 

školy, naučí sa rozprávať!!! Uvidíme sa o rok. 

 


