
 

O psíkoch, ktorí chceli chodiť do školy 

Na začiatku školského roka videli, štyria milí psíci ako deti išli so svojimi rodičmi do 

školy a ako sa tešili. Psíci sa volali: Uško, Bax, Puňťo a Max. Chceli ísť s nimi, ale nemohli, 

lebo ich pán Jožo Mrkvička musel ísť do práce. Bol to milý, dobrý a hlavne bohatý pán, 

vlastnil dom, ktorý bol väčší ako hocijaký iný dom. Psíci mali výborný život. Mali vlastnú 

veľkú izbu, ale radšej boli vonku. Lenže - ako povedia svojimi psími ústami, že chcú ísť s 

deťmi do školy? Snažili sa mu to naznačiť, ale nepodarilo sa im to. 

Psíci prišli na to, ako sa dorozumieť s ich pánom 

Psíci rozmýšľali ako by sa mohli dorozumieť so svojím pánom. Zrazu vyštekol Max: 

„Už to mám!“ „Čo?“, opýtal sa Puňťo. „Čo?“, opýtal sa aj Bax. Uško sa neopýtal, lebo tu 

nebol. Šiel si oddýchnuť. „Čo keby sme sa naučili ľudskú reč?“ 

Psíci sa učia ľudskú reč 

Puňťo sa opýtal:  „Ale ako to urobíme?“ Max mu odpovedal: „To je ľahké ako facka, 

poobede, keď pôjdu deti domov, nájdeme nejaké dieťa, ktoré vie psiu reč a dieťa nás naučí 

ľudskú reč.“  

Nasledujúci deň, keď prišli psíci z rannej prechádzky domov, ľahli si do svojich 

pelieškov a o chvíľu zaspali. Zobudili sa práve na obed. Boli aj hladní. Pustili do jedla. Uško 

sa zobudil tiež. Psíci Uškovi vysvetlili, že sa idú učiť ľudskú reč. Puňťo si všimol cez okno 

deti, ako idú zo školy. Puňťo vyštekol:“ Už idú!“ Psíci sa rozbehli a štekali: „ Kto vie psiu 

reč?“ „ Kto vie psiu reč?“ A zrazu pribehlo k psíkom dievčatko zo IV. A  a zvolalo: „ Ja viem, 

ja viem psiu reč! Ja som Janka Zelená.“ Psíci sa potešili a vysvetlili jej, že oni by sa chceli 

naučiť ľudskú reč a slušne sa predstavili v psej reči. S Jankou sa dohodli, že sa stretnú 

v sobotu, čo bude zajtra, keďže dnes je piatok. Prvé, čo by sa psíci chceli naučiť bolo  „Dobrý 

deň! Ahoj“. 

Dnes je sobota. Psíci sa idú učiť prvé slová v ľudskej reči. Janka prišla po obede do 

psieho domu a vošla dnu, štyria malí psíci Uško, Bax, Puňťo a Max ju veselo privítali. Hneď 

potom ju zaviedli do psej triedy. Janka sa posadila za stôl vedľa tabule. Položila si tam 

papiere. Psíci si sadli do lavíc a Janka sa znova predstavila a povedala psíkom, čo sa idú učiť 

a čo ich čaká, kedy začína vyučovanie, kedy sa učí, kedy sa hrá, kedy sa škola končí... 



„Milí psíci, dnes sa budeme učiť čarovné slovíčka“, povedala Janka. Hneď im 

vysvetlila, že to nie sú žiadne čarovné zaklínadla, ale myslela tým slová: Dobrý deň, Ahoj, 

Prosím, Prepáč, Dovidenia ... Tak sa učili a učili a učili a po dnešnom dni sa naučili krásne 

povedať: Ahoj Janka, Dobrý deň spolu s inými slovami. Keď zazvonilo na prestávku, psíci sa 

rozbehli do jedálne na olovrant a keď vychádzali z triedy, štvorhlasne zavolali: „Dovidenia“. 

Po šiestich týždňoch: 

Psíci sa naučili veľmi veľa slov za šesť týždňov. Už vedeli povedať celú jednu vetu ako 

napríklad: „Jožko, môžeme ísť von?“ alebo „ Môžeš nám nasypať granule?“ Boli šťastní.  

 


