V jednom domečku na konci
vesnice Malinov žila sova Verča.
Jednoho dne letěla do knihovny. Z
výšky uviděla pejska, který plakal.
Copak se stalo? Zeptala se ho. Mě
se všichni posmívají. Já, ale ne.
Jestli chceš můžeš u mě bydlet a
budeme kamarádi. Děkuji ti, řekl
pejsek. Tak půjdeme domů. Jak se
vlastně jmenuješ? Já se jmenuji
Punťa a ty? Verča. Pěkné jméno.
Druhý den šli spolu na oběd do
restaurace Malina. Cestou zpátky
potkali kočičku. Taky byla smutná
jako pejsek Punťa. Proč jsi
smutná?Nikdo mě nemá rád. Ale my
tě můžeme mít rádi. Jestli chceš
můžeme být kamarádi. Děkuji vám.
Tak jdem. Jak se jmenuješ?Já se
jmenuji Micka a vy?Já jsem sovička
Verča a já pejsek Punťa. Třetí den
šli kamarádi ven na hřiště. Viděli

tam ježečka, který si tam hrál úplně
sám. Šli za ním a hráli si s ním
,protože jim ho bylo líto. Proč jsi
hraješ sám? Nemám kamarády.
Jestli chceš můžeš 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 Punťa a já Micka. Takže v
domečku na konci vesnice Malinov
žila 4 zvířátka sovička Verča,pejsek
Punťa, kočička Micka a malý
ježeček Špuntík. Jednoho dne šli
ven na zahradu ,a protože bylo jaro,
tak si každý zasadil nějakou
zeleninu. Pak tajně odešli a zůstal
tam jen malinkatý ježeček Špuntík.
Všichni 3 kamarádi chystali pro něj
doma narozeninovou

oslavu,protože malý ježeček
Špuntík měl narozeniny. Kde jste!
Nehrajeme si přece na
schovávanou!Jdu se podívat
nejprve dovnitř řekl malý ježeček
Špuntík. Všechno nejlepší k
narozeninám. Óóó. To je od vás
hezké. Tady si pojď rozbalit dárky.
Tady máš svůj dort a sfoukni si
svíčky. Ten dort se vám povedl.
Děkuji vám kamarádi za dárky a
pěkný dort. Není zač. 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 klouzačky,
houpačky a další kolotoče. Ten den
bylo teplo a byla k tomu otevřená
zmrzlina, tak si dali vanilkovou.
Byla moc dobrá. Pak šli domů.
Ráno nevěděli co budou dělat a tak

