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Vždycky jsem si přál vidět duhu. To víte, my pejsci

nemáme takový zrak, jaký máte vy človíčkové.
 

 My vidíme barvičky trochu jinak, a tak když mi moji
kamarádi třeba řeknou:“ ..jů, to je červený mák..“, tak já

to vidím jako pokračování trávy. Vám je jistě jasné, že
vidět takový zázrak na obloze, jakým duha je, je pro mě

úplně nemožné. Byl jsem z toho moc smutný. 
Nedávno prý na obloze zase zářila duha a všichni, i můj

páníček, ji moc obdivovali.  A víte co? 
Můj páníček a mí kamarádi jsou úplně nejlepší. Oni mi

totiž udělali duhu pro pejsky. Jak? Jednoduše.
 Když jsme přišli z procházky domů, čekal tam na mě

chodníček z různě voňavých dobrůtek. 
Páníček mi pak vysvětloval – červená byla udělaná z

párečků. Oranžová z psích granulek, mňam. Žlutá byla
úžasně voňavá a byla udělaná z kuřecího masíčka a

zelená ze špenátových těstovin. U modré jsem chvilku
přemýšlel, měl jsem pocit, že to voní jako Šmoula, ale ne,

to mi tam páníček prý omylem nechal svou papuč. 
 Fialová byla kousek sušeného hovězího. 

Najednou jsem i já viděl úplně jasně duhu, a byl jsem v
nebi.

 Kamarádi, ale jedno vám musím povědět, nikdy nejezte
duhu, fakt ne. Celou jsem ji snědl a ten den mě docela

dost bolelo bříško, páníček se zlobil, že jsem se přejedl. 

Hafhoj, kamarádi



DRÁČKU, DRÁČKU, ZALEŤ AŽ K MRÁČKU, OTOČ SE TAM DESETKRÁT,

PAK PŘILEŤ ZPÁTKY K NÁM

kAMARÁDI, AŽ UDĚLÁTE KOLEM MRÁČKA FRÁČKA S DRÁČKEM KROUŽKY,
NAKRESLETE DRÁČKOVI DALŠÍHO KAMARÁDA DRAKA.



Vybarvi obrázky podle toho, kolik slabik mají. Jedna slabika zeleně, dvě modře a tři žlutě.



Najdeš cestu dráčka ke kamarádovi?



Doplň správně skupinu, do které věci na řádcích patří.



Vpravo nebo vlevo?

 Vybarvi dráčky barvami šipek podle toho, kam letí.



Spočítej a vyznač. Vybarvi u každého dráčka chlívečky
podle jeho počtu .
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Škrtni všechna písmena D

Zakroužkuj obrázky, které začínají písmenem D



Najdeš dráčkům jejich stín?



NAJDI

ROZDÍLŮ



Kamarádi, blíží se Vánoce.

 Pojďme společně nakreslit obrázky, jak

moc se letos na Ježíška těšíme. 

Všichni, co obrázky pošlou na mail

časopisu, se můžou těšit na odměnu.

 

A teď už to je opravdu vše, hafhoj zase

další měsíc. 

Haf, hafiky

MAIL ČASOPISU KLÍČEK: CASOPISKLICEK@SEZNAM.CZ


