
 

Psík, mačka a zajačik 

 

Hravý psík dnes ráno vstal a hneď začal poskakovať, aby všetkých pobudil. Náš psík 

sa volá Fredynko. Prvú išiel zobudiť mačičku Karinku a ako posledného zajačika Ňufka. 

Hneď sa začali hrať vo veľkej záhrade schovávačku. Ňufko sa schoval ku záhonu mrkvy 

a dúfal, že ho tam nikto nenájde. Karinka sa schovala na strechu záhradného domčeka. No 

a Fredy začal počítať do pätnásť. Keď prestal počítať, povedal: ,,Schovaný, neschovaný, 

ideeem !“ Ako prvé   išiel do záhradného domčeka. Ňufko vystrčil hlavu a usmial sa, lebo 

z jeho miesta bolo vidieť Fredyho aj Karin. Zrazu Karin kýchla. Vtedy Fredy vyskočil na 

kameň, uvidel Karin a bolo jasné, že musia nájsť len Ňufka. Ani Karin ho zo strechy nevidela, 

tak dobre sa schoval. Hľadali ho veľmi dlho, lebo prvýkrát sa schoval do záhonu mrkvy. Keď 

ho už našli, povedali mu: ,,Ňufko, ty si nám ale dal zabrať! My sme ťa hľadali po celom 

dvore a ty si si tu zatiaľ vyjedal mrkvu.“ Ňufko sa uškrnul a povedal: ,, Ja viem, videl som vás 

a veľmi som sa na tom bavil.“  

,,Ale nabudúce sa schovaj lepšie, lebo ťa hneď nájdeme! Už vieme, kde bude tvoja obľúbená 

skrýša“, smiali sa Karin a Fredy. 

Schovávačku hrali až kým sa nezobudila pani Slivková, pán Slivka a ich dcéra Miška 

Slivková. Tešili sa na raňajky, boli veľmi hladní a nevedeli sa dočkať, kedy vybehne z domu 

Miška a začne sa s nimi hrať. Dúfajú, že každému doniesla darčeky zo včerajšieho výletu 

z Bojníc. A aj Miška beží z domu, v rukách niečo nesie. Pre Fredyho má kostičku a loptičku, 

na ktorej je napísané veľkým tlačeným písmom BOJNICE. Karinke tiež  loptičku a myšku na 

hranie.  Ňufkovi misku na zrno a aby nebol smutný, dostal tú istú loptičku. Hrali sa až do 

obeda. Po obede sa Miška s tatinom začala hrať stolové hry. Keď sa dohrali, Miška si 

spomenula na svojich zvieracích kamarátov. Vyšla von a spolu sa bláznili na tráve. Hrali sa 

tak dlho, že si Miška ani neuvedomila, koľko je hodín. Zrazu zakričala z okna mamička: 

,,Miška, domov, stmieva sa. Večera je na stole!“ 

,,Dobre, mami, ideeem“, zakričala Miška. Rozlúčila sa s kamarátmi a stratila sa za 

dverami domu. Fredy, Karin a Ňufko pozbierali svoje loptičky z trávnika, dobre ich schovali, 

aby im ich nikto v noci neukradol a unavení si ľahli do svojich brlôžkov. Snívali o krásnych 

zážitkoch z dnešného dňa a tešili sa na zajtrajší.  


