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Přečti si celý text (nahlas).
Rozděl text na odstavce (alespoň 3).
O jaký slohový útvar jde, vyber 1 možnost->
a) Úřední dopis (oficiální žádost, oznámení apod.)
b) Vypravování (příběh s dějem)
c) Popis (popis, jak někdo nebo něco vypadá)
Přiřaď podle fotky k popisu jméno pejska, nahraď jmény podtržená slova.
Co je myšleno slovem benjamínek?
Napiš si do sešitu jména pejsků a přiřaď správné vlastnosti z nabídky-> zvědavá, pohodlná, mazlivá, divoká,
lenivá, chytrá, zvídavá, mladá, mohutná, hubená, zlobivá, hodná, neposedná, ostrá, ztřeštěná, hravá,
nenasytná, rozmazlená.
Můžeš si do sešitu pejsky nakreslit (podle popisu).
Pokus se podobně popsat svého zvířecího kamaráda. Pokud žádného nemáš, vymysli si, jakého bys chtěl(a)
mít.

Moje zvířecí kamarádky
Do naší rodiny patří také naše psí holky. Obě náleží k větším psím plemenům a dělají nám radost. Jedna má
osm let a je mohutné postavy. Dalo by se říct, že je trošku tlouštík. Trochu víc. Má hustou černou srst místy
žíhanou do šeda. Proto vypadá od mládí trošku staře. V jejím obličeji září světle hnědé oči připomínající
karamelky. Uši ve tvaru plyšových trojúhelníků má svěšeny dolů. Umí se dívat velmi mile a dokonce se i
směje. To vyjadřuje i její povahu. Nejraději odpočívá a jí, ale ráda si také hraje s plyšáky nebo třeba míčem.
Moc se jí líbí, když ji někdo hladí. To se položí na záda a nastavuje všechny části kožíšku. Někdy ji
podezřívám, že je zkřížená s tuleněm, a proto se tak ráda tulí. Miluje děti (i zlobivé), ale dokáže svou
zahradu a rodinu i hlídat. Když se se svým baculatým tělem rozběhne, jde z ní docela strach a je překvapivě
rychlá. Podobně jako hroch. Kamarádka druhá je náš benjamínek. Je jí teprve půl roku. Je to zatím malý
německý ovčák a pěkný rošťák. Má hubenou postavu ve světlém místy až blonďatém kožíšku s tmavším
žíháním. Na vysokých nohách podobných těm srním se pohupuje, jako to dělají šakali. Je s ní legrace a
rarášci jí koukají z očí. Očka má tmavě hnědá zvídavá a veselá. Čumáček má černý ašpičatý a všude ho
strká. Vypadá to, že si myslí, že celý svět je psí hřiště, a proto nic nenechá napokoji. Moc ráda se přetahuje
o své hračky a nejen o ně. Ráda běhá a často prchá s něčím, co jí nepatří. Třeba s rozmotávajícím se
toaletním papírem. Ráda se mazlí, ale často k tomu používá i své nové zoubky. Nedávno zjistila, že umí
hlasitě štěkat. Zatím vypadá sice neohroženě i legračně zároveň, ale myslím si, že bude dobrým hlídačem a
obranářem. Nebo bude možná zahradníkem, protože žádný záhonek před jejím hrabáním neunikne.
Růženka

Olinka->

Zdravím Vás, koťata! :o)) K. Bezová

