
 

Pohádky        

o pejscích 

 

Žáci 3.A 
 

 
   



Měsíc 

Michal Hlaváč 3.A 

Měsíc je jediný známý přirozený satelit Země. Nemá 

jiné formální jméno než „měsíc“ (odborně Měsíc), i když 

je občas básnicky nazýván luna (slovanský a zároveň 

latinský výraz pro měsíc). Jeho symbolem je srpek. 

Všichni psi vyjí na měsíc hlavně v době úplňku. Nejspíš 

si vyprávějí takové pohádky, jako jsme vymysleli my. 

PEJSEK SE ZTRATIL V LESE 

Petr Bohó 3. A 

Zabloudil v lese a našel prut. Tak šel k vodě a 

našel lodě. Jednu posunul na vodu. Začal rybařit 

a chytil rybu. Pak zapálil oheň a opekl si ji. Snědl 

ji. Byla moc dobrá a tak druhý den šel znovu 

rybařit. Chytl další dvě ryby. V křoví byl schovaný 

hladový vlk. Skočil po pejskovi. Chytl rybu, ale 

spadl do vody. Pejsek byl rád, že se mu nic 

nestalo. Snědl tedy zbylou rybu. Pak postavil stan 

a únavou usnul. 

O PEJSKOVI S MYSLIVCEM. 

Jakub Černý 3. A 

Šel jeden pes a potkal myslivce. Myslivec si ho vzal domu. Ale pak mu 

zdrhnul. Myslivec ho za to zastřelil. A od té doby mu říkají myslivec 

Vranoun. Myslivec je proto smutný. A už od té doby žije smutný. A pejskové 

dělají od té doby pohřbu. A 

pejskové posmutní. Protože mu 

zabil kapitána. 

Končí pohádka. 



O PEJSKOVI HONZÍKOVI KTERÝ MĚL MOC RÁD 

SLADKOSTI 

Vladimír Divoký 3. A 

Byl jednou jeden pejsek Honzík a ten měl moc rád sladkosti. Vždycky když 

viděl sladkosti, tak pro ně začal skákat a dopadlo to nějak spatně. Každý den 

byly s Honzíkem nějaké problémy - jednou rozbil talíř, poté zase skleničku a 

potom misku. No, bylo to k nevydržení. Ale vždy když měl sladkosti, byl 

hodný. Protože sladkosti jsou moc drahé, 

nemohli Honzíkovi dávat sladkosti pořád. 

Tak proto zlobil. Jednoho rána se stalo 

něco hrozného - Honzík nebyl doma. 

Všichni ho hledali, ale najít ho nemohli. Ale 

Honzík se měl dobře. Byl schovaný mezi 

čokoládou v obchodě. Už nezlobil a jen jedl 

čokoládu. Ostatním to také nevadilo, 

protože už jim nikdo neskákal na tašky, nerozbíjel nádobí a hlavně tam 

nikdo v noci neštěkal.         

 

O PEJSKOVI 

Šimon Bronec 3. A 

Šel jednou pejsek na 

procházku. Potkal myslivce. 

A myslivec povídá:“ Co tu 

děláš?“ A pes povídá. Jdu si 

pro dříví. Máš nato 

potvrzení? A pes říká:“ 

Nemám.“ Ale to nevadí ne?  

TO VADÍ. 

 



O PSU A MYSLIVCI 

Vojtěch Divoký 3. A 

Za sedmero horami, a sedmero řekami žil byl jeden pes. Byl moc osamělý. 

Ale to se hned napravilo. Jednoho dne ho totiž potkal myslivec. Ten si ho 

vzal domů. Tam se o něj hezky staral. Ale pak ho začal týrat. Pak ale pes 

utekl. A od té doby ho myslivec hledal, měl ale to neštěstí, že týraný pes 

našel psa, který uměl mluvit lidskou řečí. Pak mu všechno pověděl a ten pes 

šel na policii. A náš myslivec sedí od té doby ve vězení.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

O HADOVI A PSOVI 

Milan Dvořák 3. A 

Byl jeden had a ten had 

sežral, tři psi.  A pak sežral 

malého medvěda. Ale měl 

ještě hlad. A tak snědl slona. A 

pak začal jíst jíl. Ale měl ještě 

hlad. Tak začal jíst lidi. Ale 

jemu to nechutnalo. A pak 

zemřel. A pohádka skončila. 

konec 



PEJSEK 

Natálka Dvořáková 3. A 

 
Pejsek sedí pod pianem, 

má tam schůzku se svým 

Pánem. 

Prý až půjdou na procházku, 

potáhne ho na provázku. 

Když přišli z procházky, šli se 

nabumbat. A potom šli k mlýnu 

pořádně se vydovádět na lyže. 

A pak šli ve čtyři hodiny, šli na 

Lysou horu. A pak domů, zahrát 

si na opice. A pak si šli vyčistit 

zoubky. A potom si šli lehnout. 

A potom usnuli. 
 

O PEJSKOVI 

Lucka Haičmanová 3. A 

Byl jeden pejsek. A šel na 

procházku.  A našel kost a 

radoval se. Juchá, našel jsem 

kost. A kolem jde kočička a říká. 

Pejsku proč se tak raduješ. Našel 

jsem kost. Protože jsem našel 

kost poprvé. Tak to jo. Ale 

nemusíš tak křičet dobře promiň. 

  



O PEJSKOVI, KTERÝ UMĚL MLUVIT 

Kája Hauffová 3. A 

Byl jeden pejsek a ten uměl 

mluvit. Jednou šel pejsek na 

procházku a potkal tam srnku. A 

pejsek povídá srnce. Ahoj srnko, jak 

se máš? A srnka odpoví. Já se mám 

dobře. A ty? Já se mám taky dobře. 

Srnka říká, půjdeme na procházku? 

Tak jo. A tak šli. 

 
 

 

O PEJSKOVI A KACHNĚ 

Honzík Kolář 3. A 

Žil jednou jeden pejsek. 

Jednoho dne šel lesem a 

najednou se něco hýblo v keři. 

Tak pejsek se šel kouknout a 

ona to byla kachna.  A pejsek se 

lekl a ptal se, co tu děláš. A 

kachna říká: “ Já jsem 

zabloudila.“  A pejsek říká tak 

pojď se mnou domu. A pořád si 

pořád hráli. A potom už byl 

večer, a tak šli domu. Tak šli 

spát. A byli kamarádi.             

 

  



O PEJSKOVI, JAK ŠEL  DO LESA 

Pepa Michalec 3. A 

Byl jeden domeček a v něm žil malý pejsek. Jednou byl parný den a pejsek 

si řekl: je krásný den a to se mu musí využít a tak půjdu do lesa na houby. 

Vzal koš a nůž a šel. Přišel k lesu a 

říká: to je ale krásný les! Jistě je 

v něm hodně hub. A hop, už byl 

v lese. A našel deset hub. A najednou 

zašustilo v křoví. Z něho vyskočil velký 

pes. A malý pes se hned ptá: budeme 

kamarádi? Ano. Jak se jmenuješ? 

Já jsem Alík. A ty? Já jsem Brok. A 

odvezl bys mě domů? Ano, rád. A jel 

a tak dojel dobře. 
 

 

O ZDOBÍCÍM PEJSKOVI 

Marika Mikolášová 3. A 

Byl jednou jeden pejsek, který si myslel, že je nejhezčí. Ale jen si to 

myslela. A protože si to jen 

myslela, tak uspořádali soutěž 

v kráse. A měl pravdu, takže 

vyhrála. Byla tak ráda, že 

brečela. A tak uspořádali další 

soutěž a zase vyhrála. Pak jí to 

přepsalo bavit. Tak přestala. A 

našla si páníčka. A byla hrozně 

ráda. A žila jako ostatní pejsci. 

 

 



BYL JEDEN PEJSEK… 

Pavel Lukáš 3. A 

Byl jeden pejsek a ten měl rád dort. Stavěl si dort s písku, ale ten dort mu 

nechutnal.  

Tak zkusil dort ze dřeva, ale ten 

mu taky nechutnal.  Tak šel za 

dětmi a řekl, že má chuť na dort 

oni mu dali dort a on poděkoval 

asi takhle:“ moc vám děkuji, milé 

děti“. Tak skončil náš příběh. 

 

 

 

PEJSEK 

 Simona Plchová 3. A 

Byl jednou jeden pes. 

A ten hrál na piano. 

A potom potkal psa. 

A ten pes říká. 

Jak se jmenuješ. 

Já se jmenuji alík a ty. 

Já se jmenuji Punťa 

Jak se máš já dobře a ty. 

Já se mám také dobře. 

Budeme kamarádi tak jo. 
  



O PEJSKOVI,  JAK  ŠEL  ZA  BRÁCHOU  

Fanda Přemil 3. A                               
Byl jednou jeden pejsek. A měl 

krásný domeček u lesa. A jednou 

mu zavolal bratr a řekl si, že přijde 

k pejskovi. Tak si začali povídat a 

ten jeden povídá:   „Půjdeme na 

procházku tak šly.“ 
 

 

 

 

 

SKÁKAL PES OPILÝ 

Klárka Šedivá 3.A 

Skákal pes opilý, 

skočil do obilí. 

Hajný se ho vyptával. 

Proč ty, pse jsi tam skákal? 

Jak bych to nevěděl. 

Já to přeci vím! 

Vždyť já přeci vypil 5 flašek, 

červených vín.   

Myslíte si to se mnou? 

Uvažuji plně. 

Vždyť vám to myslí ještě trochu pilně.   

To se pěkně pleteš, pejsku milý.     

Na tohle jsi totiž ještě trochu malý. 

 



O PEJSKOVI 

Katka Šindelářová 3. A 

Byl jednou jeden pes jménem Fík. Jednou šel do lesa a potkal tam. 

Druhého pejska se ptal, jak se 

jmenuje. A on mu řekl:“ Já jsem 

Ferda a ty?“ 

A on se mu představil:“ Jsem 

Fík.“ A jednou šli každý do lesa 

sám a potkali se. Tam viděli 

chaloupku a šli dovnitř. Tam si 

dali kofolu a pochutnali si. A pak 

tam potkali koblih a dali si ho. Na 

půl, a pak šli spát a zdálo se jim, 

jak si hráli. 

O PEJSKOVI, KTERÝ RÁD CESTOVAL.  

Evča Štětinová 3. A 

Jeden pejsek chtěl cestovat. A tak se rozhodl, že cestovat bude. Nejdřív 

jel do Ameriky: Užíval si tam a byl v ráji. Pak jel do Německa: Zase si užíval 

ale u moře. 

Teď jel do Chorvatska: Byl u moře 

ubytovaný v 5hvězdičkovém hotelu. 

A nakonec jel do Francie: Byl 

v Disneylandu a potkal tam všechny 

pohádkové postavy. Pak už ho to 

nebavilo tak šel domů spinkat. A 

ZAZVONIL ZVONEK A POHÁDKY JE 

KONEC.  
 

  



DVA PSOVÉ 

Klárka Vejsadová 3. A 

Byl jeden pes, jmenoval se Brok a šel do lesa. Potkal cizího psa. Řekl mu: 

já jsem Brok a ty? Já jsem 

Raf. Budeme kamarádi? 

Jasně! Budeme si hrát? 

Tak jo! A na co? Na 

rafanou! Dobře! Hrr, raf, 

raf, hrr, haf, haf! Ahoj už 

musím domů! Ahoj. 
 

 

 

 

 

 

JAK  POTKAL  PEJSEK  HOLČIČKU. 

Klárka Wágnerová 3. A 

Byl - nebyl  jeden pejsek, a byl opuštěný a jednoho dne 

potkal holčičku. Ta šla kolem. A ona si ho vzala do náruče, 

aby ho zahřál.  A ona si ho vzala domů.  A také on byl 

spokojený i ta holčička byla spokojená. 
 

 


