
V jednom dome čku na konci 
vesnice Malinov žila sova Ver ča.  

Jednoho dne let ěla do knihovny. Z 
výšky uvid ěla pejska, který plakal. 
Copak se stalo? Zeptala se ho. M ě 

se všichni posmívají. Já, ale ne. 
Jestli chceš m ůžeš u m ě bydlet a 
budeme kamarádi. D ěkuji ti, řekl 

pejsek. Tak p ůjdeme dom ů. Jak se 
vlastn ě jmenuješ? Já se jmenuji 
Punťa  a ty? Ver ča. Pěkné jméno. 
Druhý den šli spolu na ob ěd do 

restaurace Malina. Cesto u zpátky 
potkali ko čičku. Taky byla smutná 

jako pejsek Pun ťa. Proč jsi 
smutná?Nikdo m ě nemá rád. Ale my 

tě můžeme mít rádi. Jestli chceš 
můžeme být kamarádi. D ěkuji vám. 
Tak jdem. Jak se jmenuješ?Já se 

jmenuji Micka a vy?Já jsem sovi čka 
Verča a  já  pejsek Pun ťa. Třetí den 

šli kamarádi ven na h řišt ě. Viděli 



tam ježečka, který si tam hrál úpln ě 
sám. Šli za ním a hráli si s ním 

,protože jim ho bylo líto.  Pro č jsi  
hraješ sám? Nemám kamarády. 

Jestli chceš m ůžeš s námi bydlet. 
Ano , to budu velmi moc rád. A 
můžeš být i naším kamarádem. 

Děkuji . Taky, protože byl malý tak 
se o něj  budou hezky starat. Tak si 
šli spolu hrát. Jak se jmenuješ?Já 
se jmenuji  Špuntík. A vy?Já jsem 
Verča, já Pun ťa a já Micka. Takže v 
dome čku na konci vesnice Malinov 
žila 4 zví řátka so vička Verča,pejsek 

Punťa, kočička Micka a malý 
ježeček Špuntík. Jednoho dne šli 

ven na zahradu ,a protože bylo jaro, 
tak si každý zasadil n ějakou 

zeleninu. Pak  tajn ě odešli a z ůstal 
tam jen malinkatý ježe ček Špuntík. 
Všichni 3 kamarádi chystali  pro n ěj 

doma narozeninovou 



oslavu,protože  malý ježe ček 
Špuntík m ěl narozeniny. Kde jste! 

Nehrajeme si p řece na 
schovávanou!Jdu se podívat 

nejprve dovnit ř řekl   malý ježe ček 
Špuntík. Všechno nejlepší k 

narozeninám. Óóó. To je od vás 
hezké. Tady si poj ď  rozbalit d árky.  

Tady máš sv ůj dort a sfoukni si 
svíčky. Ten dort se vám povedl. 
Děkuji vám kamarádi za dárky a 

pěkný dort. Není za č. Další den ráno 
jeli na výlet. Jeli do zábavného 

parku,protože všichni 4 kamarádi  
mají rádi zábavu. Moc si to  tam 

užili  a všem se ten zábavný park 
moc líbil. Užívali si klouza čky, 

houpa čky a další koloto če. Ten den 
bylo teplo a byla k tomu otev řená 
zmrzlina, tak si dali vanilkovou. 
Byla moc dobrá. Pak šli dom ů. 

Ráno  nev ěděli co budou d ělat a tak  


