
Josef – Moje oblíbená hračka 

Svou nejoblíbenější hračku jsem dostal od maminčiny kamarádky, když jsem se narodil. 

Každý rok tedy spolu slavíme narozeniny. Letos v listopadu si společně připomeneme desáté 

výročí naší známosti. Dovolte, abych ho představil. Je to středně velký bílý pes. Líbí se mi 

jeho příjemná  hebká srst, používám ho jako polštářek. Často s ním sleduji pohádky. Mám ho 

velice rád, protože spolu vyrůstáme a trávíme mnoho volných chvil. 

Elen – Žofka  

Na posteli v mém pokoji leží plyšová žirafa. Jmenuje se Žofka. Koupili jsme ji na řemeslném 

trhu v Hrádku u Nechanic. Vybrala jsem si ji, protože je hezká a velmi hebká. Vysoká je asi 35 

centimetrů. Líbí se mi její štíhlé fialové tělo a žluté nožky. Na hlavičce vynikají velké černé 

oči. Je to moje roztomilá kámoška.  

Adrian – Kapr  

V posteli mám plyšového kapra Tondu. Beru si ho na všechny rybníkářské výpravy. Tonda je 

asi sedmdesát centimetrů dlouhý, na světlém těle na boku vynikají tmavé řádky šupin. 

Všichni se s ním chtějí vyfotit. Já ho používám jako polštář. Kapra jsem dostal od taťky, když 
jsme jednou jeli koupit rybářské potřeby. Mám ho moc rád. 

Jakub – Rubikova kostka  

Mou oblíbenou hračkou je Rubikova kostka. Přivezl jsem si ji z chaty a teď je v mém pokoji. 

Občas leží na poličce, někdy na nočním stolku, záleží na tom, kde si s ní hraji. Má tvar krychle. 

Když jsem byl ještě na chatě, nešlo mi s ní ani pohnout. Potom jsem si ji odvezl domů, díval 

jsem se na ni. A olalá! Pohnulo se to. Pohyboval jsem s ní různě, ale nikdy se mi nepodařilo ji 

složit. Ani nikdo ze spolužáků, když jsem ji přinesl do školy, si s ní nevěděl rady. 

Matěj G. – Stiga 

Na skříni v mém pokoji odpočívá oblíbená hračka stolní Stiga hokej. Dostal jsem ji od Ježíška. 

Bylo mi šest let a hru jsem si moc přál. Mám v ní zápasové figurky, které představují Pardu-

bice, Spartu Praha, Liberec a Zlín. Když přijde kamarád, maminka mi hru sundá a hrajeme o 
sto šest.  

Bruno – Medvěd  

Na posteli v mém pokoji sedí plyšový medvěd. Jmenuje se Bobík. Dostal jsem ho od babičky 

Emilky, aby mi v posteli nebylo smutno. Bobík je velký asi padesát centimetrů a má béžový 

kožíšek. Skoro pořád zůstává doma, protože se nikam nevejde. Mám ho rád, beru si ho do 
postele, abych nespal sám. 

Maxim – Porsche  

K posledním Vánocům jsem dostal lego Porsche. Je to sportovní automobil bílé barvy. Měří 

téměř 35 centimetrů. Stavebnice má asi tisíc pět set dílků, trvalo mi den a půl, než jsem auto 
sestavil. Vypadá jako doopravdické. Mám ho vystavené na poličce nad psacím stolem. 


