
Meno: Dátum:

O tom ako mach a šebestová išli
s jonatánom na školský výlet

Raz išli Mach a Šebestová do školy.   Pes Jonatán ich uvidel.   Utiekol pani 

_________________________________________________________________________________________
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Šebestová povedala.   Vieš, Jonatán, dnes ideme na výlet.    Jonatán začal žalostne kňučať.  
 Asi takto.    Kňu - kňu -kňu.     A Mach povedal.     Šebestová, ten pes by išiel najradšej s nami.  

s. 23

Keď autobus zastal pri rybníku Žaburie,  jasala celá 3.B.   Jonatán dokázal bežať toľkú
diaľku.    Pani učiteľka si vravela.     Je to naozaj ....

________________________________________________________________________________________

Deti si posadali a otvorili chlebníky.   Všetky deti si pochutnávali.   Šebestová nenašla
nič.   I keď jej mamička upiekla jahodový koláč.   Čo teraz?   Máme medzi sebou zlodeja a
nevieme, kto to je.    Ale Jonatán bol majster.    To viete, pes je pes.     Chvíľu ňuchal a už
niesol jeden bochník.                                                                                                                    s. 30
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Pani učiteľke spadol kameň zo srdca.   Povedala.    Milí žiaci, patrí sa, aby sme vyjadrili
Jonatánovi vďačnosť za hrdinský skutok.    Ale Jonatán nebol na takú slávu zvyknutý.
Nevedel, čo robiť.     Začal sa škriabať

____  ____  ____  ____ ____         ____  ____            ____ _____  _____  _____         
 vylúšti kód    43536   18   6237
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s. 36

Z CH NO UH M A

Pani učiteľka povedala.    To už prestáva všetko!    Taký bystrý chlapec a správa sa tak
nemožne.    Ale Mach povedal.    To vlastne nijaký chlapec nie je.    Je to náš kamarát
Jonatán.    A povedal niečo do slúchadla.     Jonatán bol znovu pes. 

Naspäť šiel Jonatán pohodlne autobusom.    Celá trieda ho odprevadila domov.    Pani
Kadrnožková začala Jonatána hrešiť. 

Že je celý mokrý.     Že ma ležať pekne na gauči a nie lietať 

 ______  _____  ______  _____           ______  ______  _____  ______
vylúšti kód   5132    4132

Pani učiteľka povedala.    Milá pani.    Vy si pletiete psa s vankúšom. Vankúš   môže
ležať na gauči.   Ale pes je pes.    Jonatán je dokonca ten najlepší pes na svete!            A
pani Kadrnožková sa

______ _____ ______ _____ ______ ______ _____ ______  _____
vylúšti kód 45756125

Povedala.    Tak viete čo, od dnes nebudem Jonatána zamykať.    Jonatán začal od
radosti brechať.     Haf, haf, haf. 
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