
Myš 

Panu doktoru Nápadovi přišel v pondělí e-mail od počítačové myši. 

Psala v něm: „Pane doktore, připadám si tlustá. Chtěla jsem začít běhat, 

ale nemůžu, protože ode mě vede kabel do počítače.“Doktor Nápad se 

zamyslel a odepsal myši: „Milá paní, namísto běhání zkuste posilovnu. 

Třeba byste mohla dělat více kliků. Ty přece umíte skvěle!“ 

Co počítačová myš označuje jako důvod toho, že nemůže 
běhat? 

 
nemá nohy 
je tlustá 
je připojená drátem k počítači 
nemá peníze na sportovní oblečení 
 
 
 
 

Lesní fotbal 

Liška Adéla potkala na palouku ježka Rudu, byl stočený do klubíčka a 

na všechny strany z něho trčely bodliny.„Rudo, proč jsi stočený do 

klubíčka?“„To víš Adélo, bráním se tak proti šelmám a velkým zvířatům. 

Včera mě málem ulovil orel a před chvílí do mě kopl tamhleten jelen, 

protože si chtěl se srnkami zahrát fotbal,“ odvětil ježek.„To je skvělý 

nápad, Rudo!“ řekla liška a také se stočila do klubíčka.Jenomže jelen 

pořád postával nedaleko. A rezavá huňatá koule mu připadala na rozdíl 

od pichlavého klubka s bodlinami jako o mnoho lepší míč pro fotbalový 

zápas. 

Ruda byl stočený do klubíčka: 
protože spal 
protože se chtěl kutálet po palouku dolů 
protože chtěl odradit nepřátele 
protože mu tak bylo tepleji 
 
 
 
 
 



Karas a Pedro: Deštník 

Pršelo. Princ Karas a jeho mluvící kozel Pedro měli naštěstí od pana 

krále obrovský deštník, pod který se schovali. Odpoledne déšť ustal a 

naši dobrodruzi pokračovali v cestě za princeznou. Za tři hodiny došli k 

hluboké řece. Tak hluboké, že ani deštníkem nedosáhli na dno. Princ 

Karas uměl plavat a tak si začal sundávat své královské tričko a oblékat 

své královské plavky. Kozel Pedro plavat neuměl a začal pást na louce 

u břehu.„Pedro, musíme se dostat přes řeku!“ řekl princ Karas, když byl 

převlečený.„Já vím, jen jsem čekal, až se převlékneš do plavek,“ 

odpověděl kozel, přestal se pást a otevřel deštník.Princ se podivil, 

protože nebe bylo úplně modré. Kozel ale otočil deštník vzhůru nohama, 

takže z něj vznikl takový člun, na které kozel snadno přeplul řeku, 

zatímco chudák princ plaval vedle. 

Co dělal kozel Pedro, když se princ Karas převlékal do 
plavek? 

rozevíral deštník 
také se převlékal do plavek 
jedl trávu 
zkoušel hloubku řeky 
 
 


