Můj domácí mazlíček
Snad každý v naší ulici má psa. Je to taková psí ulice. Někde mají
psa, jinde psíka nebo pejsánka. Na konci ulice je slyšet pořádný
hafan Ďas.
Náš pes je chytrý a přítulný. Má krátkou hnědou srst.
Zelená očka se mu lesknou jako korálky. Odpoledne
ho cvičím na zahradě. Volám: „K noze!“ Když zavolám „Lehni,“
Lord se položí do trávy. Nejraději si hraje na honěnou. Já zase
na schovávanou. Křiknu: „Hledej!“ a Lord hledá. Vždycky mě
vyčmuchá.
Včera k nám vlezla cizí kočka. Lord ji honil, ale utekla na strom.
Štěkal: „Rafff, rafff.“ To už volala maminka: „Lukáši, Lorde, pojďte domů,
vy rošťáci!“
1 Řekni, jak jsi poznal(a), kdo vypráví o svém psu. A kde ses dozvěděl(a), jak
se pes jmenuje?
2 Doplň i, í, y, ý. Slova opiš. Vyznač slabičnou a hláskovou stavbu slov
s dvojhláskou.
kn rač, č vava, německ ovčák, kr sař k,
česk fousek, jezevč k dlouhosrst
V textu Můj domácí mazlíček jsou tučně vytištěná
h
slova. Přiřaď je k následujícím obrázkům.

Pokus se vysvětlit, proč Lukáš neoznačil všechny psy slovem pes.
h
Vysvětli také, proč oči svého psa označil jako očka.
h
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• Pes, který štěká, nekouše.

Můj domácí mazlíček

3 Přečti si, co napsal Jiří Žáček.
Jak se člověk zlobí na psa
Obludo chlupatá!
Žraloku ušatá!
Smetáku ušmudlaná!
Zlobidlo neposlušný!
Hafaní halamo!
Ušatý torpédo!
Ometáči s cupitáčem!
Kamarádíčku!
Ty naše zlatíčko!
Ty můj čumáčku!

Myslíš, že autor
h

oslovuje více psů?

Přemýšlej, jak se mohl
h

chovat pes, když ho
člověk oslovil:
Smetáku ušmudlaná! nebo Ty můj čumáčku!

!

Slova, která obsahují i vztah člověka k tomu, co označují, se nazývají
citově zabarvená.
Mohou to být slova zdrobnělá, např. autíčko, lichotivá, např. hajat,
ale taky slova hanlivá, např. rachotina, chrnět, nebo vulgární
(„neslušná“).

4 Jak asi oslovuje maminka Lukáše, když si spolu povídají před spaním?
Použij slovo citově zabarvené.

• Znáte jinou báseň Jiřího Žáčka? Podívejte se na str. 31.
• Znáte někoho, kdo má doma nějakého neobvyklého domácího mazlíčka? Vyprávějte.
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