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Anotace:
Veselá vyprávění o dvou nerozlučných kamarádech. Pejsek a kočička spolu hospodaří ve 
svém domku jako lidé: myjí podlahu, pečou dort, slaví Vánoce i 28. říjen, chodí na výlety a 
navštěvují přátele. Jejich příhody jsou proloženy krátkými poetickými pohádkami. Autorův 
laskavý humor si bere na mušku drobné dětské nectnosti.

V ukázce z pohádky „Jak našli panenku, která tence plakala“ najdou pejsek s kočičkou 
pohozenou panenku. Aby si měla s čím hrát, jdou pejsek s kočičkou hledat ještě další  
pohozené hračky. Najdou jich tolik, že nakonec má jejich panenka nejvíc hraček ze všech dětí 
a panenek. Text lze využít k tématu odpady – jak vznikají, jak se příroda zavaluje odpady, jak 
se mnohé věci dají ještě využít, kam s odpady atd. 

PŘED ČTENÍM:

Paní učitelka napíše na tabuli velkými písmeny nadpis HRAČKY.

„Za chvíli budeme číst ukázku z Povídání o pejskovi a kočičce, ve které budou hračky velkým 
tématem. Zamyslete se teď potichu každý sám, jaké jsou nebo byly vaše oblíbené hračky 
Pokuste se jich vyjmenovat co nejvíc. Všechny nápady si pečlivě zapište na papír. Až s tím 
budete hotovi, porovnejte svůj seznam se sousedem v lavici a své seznamy sjednoťte, tedy 
doplňte o ty nápady spolužáka, které ve vašem seznamu chybí.“

Pro tento úkol je vhodné nevymezovat předem časový limit. Paní učitelka by měla třídu 
pozorně sledovat, a dokud žáci aktivně pracují, měla by jim umožnit vyčerpat všechny jejich 
nápady. Výčet různých hraček je významnou součástí celé ukázky, lze ovšem předpokládat, že 
většina hraček, které žáci vymyslí, se v ukázce neobjeví. Důvod je prostý: text je přes 80 let 
starý a tehdy si děti hrály jinak a s jinými hračkami. Jejich seznam v porovnání s výčtem 
hraček v ukázce jim pomůže získat poměrně konkrétní obraz toho, jak se svět změnil, a to i 
svět dětí a jejich her.

SAMOTNÉ ČTENÍ:

Pro tuto chvíli dejte své seznamy stranou, za malý okamžik se k nim vrátíme. Nyní začneme 
číst. Při čtení se budeme střídat. Nebudeme číst obvyklým způsobem. Na několika místech se 
zastavíme a já budu ráda, když mi řeknete, co vás napadá k otázkám, které vám na 
„zastávkách“ položím. 



Ukázka:

Tak o tom pejsek s kočičkou přemýšleli, jak by přišli k nějakým hračkám pro tu panenku. 
Žádné neměli, udělat hračky, to přece neuměli, to ani děti nedovedou, tak jak by to měli umět 
pejskové a kočičky, a ukrást potají nějaké hračky dětem, když si děti hrají, to ne, to by náš 
pejsek a kočička nikdy neudělali!
Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslil. "Už to mám!" křičel radostně, "už jsem na to 
přišel!"
"Nekřič tak," šeptala kočička, "vždyť nám probudíš tu naši panenku, to naše děťátko."
"Tak koukej, kočičko, já ti to povím," šeptal pejsek kočičce. "Přece zrovna včera jsme mluvili 
o tom, co děti mívají hraček, a nedovedou si jich vážit, a co jich poházejí a poztrácejí. A 
zrovna dneska jsme našli tu pohozenou chudinku, malou panenku. A tak já budu hledat, jestli 
ještě nenajdu někde nějakou hračku, kterou děti také ztratily nebo pohodily, a tu dáme té naší
panence!"
"Tak je to dobře," zaradovala se kočička, "tak jdi a koukej a hledej a snad někde najdeš 
nějakou pohozenou hračku, kterou bychom dali té naší panence."

…PAUZA…

 Jaké hračky by pejsek mohl najít? Podívejte se do svých seznamů a zkuste 
rozhodnout, co všechno by děti mohly pohodit a ztratit.

Pejsek šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral, a to si, děti, ani nedovedete 
představit, co on tam všechno našel! To vy, děti, ani nevíte, jakých hraček jste už zkazily, 
poztrácely a pohodily! Vy na to hned zapomenete, ale pejsek je všechny našel. Tady v trávě 
našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek, a našel korálky, barevné 
kostečky a nějaké nádobíčko, které děti poztrácely, našel pohozená kamínka a židličku do 
kuchyňky, našel plno obrázků, a jednu píšťalku také našel, a také lžíci a lopatku na písek, a 
našel poztrácené dřevěné domečky a stromečky, a nějaká dřevěná zvířátka taky našel, a našel 
toho tolik, že to ani unést nemohl.
"Jemine," tak se divil a radoval, "to bude mít ta naše panenka hraček!" Donesl to všechno 
domů a kočička byla překvapená, co toho je. "Bože, co ty děti toho tak rozházejí a 
poztrácejí!" spráskla pacičkama a řekla: "To já se také ještě půjdu podívat. To víš, pejsku, já 
umím proslídit a prosmejčit všecko, kam ani ty nevlezeš. A jistě toho také dost najdu."

…PAUZA…

 Překvapil tě nějaký pejskův nález?
 Shodují se hračky, které pejsek objevil, s těmi z vašich seznamů? Pokud ne, čím 

si to vysvětlujete? 
 Jaké hračky by ještě mohla najít kočička?

Kočička šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmejčila. A jéjej, děti, co ona toho ještě 
našla! Co vy těch hraček pohodíte, zapomenete a poztrácíte!
Někde v plotě našla kbelíček a jinde pomačkanou kropicí konévku, v kopřivách našla 
pohozené kostečky ze stavebnice, v trávníčku našla střevíčky a punčošky ztracené z 
všelijakých panenek, a našla také jednu knížku s pohádkou a obrázky a kapesníček, a barevné 
hadříčky našla a nitě, a jinde zas našla vyšíváníčko, a taky našla jehlu kulatou, nepíchavou,



a našla jednu panenečku docela malinkou panence na hraní a míček s peříčky a barevné 
papírky a házecí kroužek a ještě k tomu nějaké nádobíčko, no, našla vám toho pohozeného a 
poztráceného, že to ani pobrat nemohla!
Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na 
prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se 
probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček, a moc se jí to u pejska a 
kočičky líbilo. Hrála si a hrála, hrála si s kočičkou a pejskem se všemi těmi hračkami a bylo 
jich tolik, že si ani dost se všemi vyhrát nemohla. Pejsek a kočička jí dali jméno Járinka a 
měli ji moc rádi a ona měla zas moc ráda je; tak se tam u nich dobře měla, že na svou dřívější 
maminku, na tu nepořádnou holčičku, která ji do kopřiv hodila, ani už nikdy nevzpomněla. A 
na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich 
nezkazila, žádnou nikde nezapomněla, neztratila ani nepohodila.
A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc 
hraček.

PO ČTENÍ:

 Pejsek s kočičkou toho našli během krátké chvíle opravdu hodně. Které jejich 
nálezy vás překvapily a proč?

 Vraťte se ve stejných dvojicích ke svým seznamům a vyberte 2 hračky, které 
pejsek s kočičkou určitě nemohli objevit.

„Řekněte si ve dvojici, čím to je, proč si to myslíte.“

Zajímejte se o dětská zdůvodnění. Až nakonec můžete říci, že možná to může být i 
proto, že text je starý 80 let a tehdy si děti hrály s jinými hračkami a měly jich 
mnohem méně, než děti dnešní. To by však řekla jen v případě, že by na to ze třídy 
nikdo nepřišel. 
 Už se vám stalo, že jste našli venku hračku? Co jste s ní udělali? 

NEBO: Co děláte s hračkami, se kterými si už nehrajete?


