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Postavy: 
Psík Lojzík 
Kocúr 
Prasiatko 
Ovečka Tánička 
Oslík (možno bábka) 

Bábky: 
Kohútik 
Sliepočka + vajíčka v košíku 
Rybičky 4x 
Kuriatka 6x 
 

Pomôcky: interaktívna tabuľa (alebo projektor), prehrávač, gitara, košík s vajíčkami 

Psík Lojzík prichádza na scénu s fotoaparátom, všetko si fotí (deti, výhľad z okna, triedu, tabuľu...), kontroluje si 

zábery, poprosí dieťa aby sa usmialo na fotku... priestor na improvizáciu. 

Psík: Viete, raz by som chcel byť fotografom. A aby som mal čo fotiť, chcel by som precestovať celučičký celý svet. 

Presne ako moji predkovia: 

prezentácia fotky 

Môj otec sa volá Rex. Je veľmi múdry. Preto je policajtom a videl celé naše mesto. 

fotka komisára Rexa v službe 

Moja mama sa volá Lajka. Vyletela na mesiac a odtiaľ videla celý náš svet. 

fotka lajky vo vesmírnej lodi 

Môj dedko, to je starý morský vlk. Preplával všetky moria a oceány. 

fotka vlka na mori (alebo psa) 

No a ešte mám véééľa bratrancov, až 101! Viete, koľko to je? Veľmi veľa. Je ich presne 101, krásnych čiernobielych 

Dalmatíncov.  

fotka 101 dalmatíncov 

Oni síce svet neprecestovali, ale je s nimi poriadna zábava. stop prezentácia 

No a ja som tu nový. Dobrý gazda ma priviezol sem, na gazdovský dvor. Zatiaľ odtiaľto nemám žiadne fotky, ešte to tu 

nepoznám. Ani so zvieratkami som sa zatiaľ nestretol.  

prichádza rozospatý kocúr, zíva 

Kocúr: Mňau, kto to tu vykrikuje tak zavčasu ráno? Celý gazdovský dvor ešte spí, dokonca ani kohút ešte nekikiríkal! 

Psík: Prepáč, to som nechcel.  Ja, ja som tu nový... Len pred chvíľou ma sem priviezli. (zmena výrazu) Volám sa Lojzík, 

psík Lojzík. (podáva kocúrovi labku, kocúr nereaguje, všíma si fotoaparát)  

Kocúr: Čo to máš? 

Psík: Čo myslíš? 

Kocúr: No, na krku... čo je to? 

Psík: Toto? Predsa fotoaparát. 

Kocúr: Načo to je? 

Psík: Fotoaparát je predsa na fotenie. Pozri, robí fotky. 



pozerajú na fotky 

Kocúr: Fíha, tak to som ešte nevidel. 

Psík: Naozaj nie?  

Kocúr: Nie. Tu na gazdovskom dvore také nemáme. Máme tu traktor, vlečku, metlu, vedro, motyku, hrable aj lopatu. 

Ale fotoaparát nie. Ty si asi z mesta, však? 

Psík: Áno. Ale od dnes už budem bývať tu s vami. A keď vyrastiem, budem cestovať a spoznám celý svet! 

(premotivovane, pozerá ďalej fotky – výraz spomienky) 

Kocúr: (znova ospalo) To je síce pekné, ale mohol by si si to odložiť na inokedy. Pobudíš všetky zvieratká. Ak si tu 

chceš nájsť nejakých kamarátov, počkaj, kým zakikiríka kohút. On je náš budíček. Vtedy všetky zvieratká vstávajú 

a vychádzajú zo svojich domčekov. Miáááu 

Psík: Ahá, ďakujem za radu. Veľmi sa teším na nových kamarátov! A aj na nové fotky. 

hudba gitara spoza paravánu – 8 taktov – do hudby zakikiríka kohútik (CD) zjaví sa bábka na paličke za paravánom, 

psík začne spievať pieseň Kolovrátok – kohútika nájdete – ako robí kohútik? kikirikí... a potom sa kohútik stratí, pes ho 

ide hľadať 

Psík: Kohútik, kohútik, kam si zmizol? 

Vtom vyjde sliepka – bábka aj s košíkom a vajíčkami, na ktorých sedí 

Sliepočka: Kvoook, koho hľadáš?  

Psík: Kohútika, chcel som sa s ním odfotiť. Nevieš, kam sa stratil? 

Sliepočka: Kohútik je teraz zaneprázdnený, šiel budiť zvieratká. 

Psík: Ahá, v poriadku. Tak sa zastavím neskôr. Hmm... čo to máš pri sebe? (zvedavo) 

Sliepočka: Vajíčka. Zohrievam ich a dávam na ne pozor, aby som bola vždy nablízku, keď sa z nich vyliahnu malé 

kuriatka.  

Psík: (nechápavo) Tomu síce nerozumiem, (šťastný) ale rád by som si ich odfotil, môžem? Ešte som také nevidel. 

Sliepočka: Môžeš, ale veľmi rýchlo, aby nevychladli. 

Cvak – IT tabuľa – fotka vajíčok v košíku 

Psík: Ďakujem, sliepočka, nebudem ťa teda vyrušovať. Pekný deň! 

Pesnička Kolovrátok, psík putuje gazdovským dvorom (do kruhu okolo divákov) – Prasiatko tam nájdete (prasiatko sa 

medzitým vystrčí na scénu s gitarou a pokračuje v hraní) kvi kvi kvi 

Psík: Jéééj, ty si ale krásne zvieratko! Ako sa voláš? 

Prasiatko: Ahoj, ja som Prasiatko Evžen a som hudobný skladateľ! (chválenkár)  

Psík: Hudobný skladateľ? Čo robí taký hudobný skladateľ?  

Prasiatko: Ten má veľa práce. Napríklad celý deň hrá na gitare a vymýšľa pesničky.  

Psík: Fíha, to by sa mi páčilo... Ja rád fotím. 

Prasiatko: Naozaj? To je super, odfoťme sa spolu! 

Cvak – fotka na IT psík+prasiatko s gitarou 

Psík: Zahráš mi nejakú pesničku? 

Prasiatko: Jasné! 

Pesnička kolovrátok, idú spolu okolo detí, na scéne sa pasie ovečka – Ovečku tam nájdete, bé 

Psík: Ahoj, ja som psík Lojzík. Ako sa voláš ty? 



Ovečka: Ááááá! (zľakne sa a skryje sa za paraván) 

Psík: (pozrie na prasiatko) Teda... Prečo sa nás ovečka zľakla? 

Prasiatko: Vieš, ovečka Tánička je veľmi hanblivá. 

Psík: A už sa nevráti? 

Prasiatko: Ale vráti, len sa musí osmeliť. 

Psík: Mám nápad, zavolajme ju! Ovečka Tánička, poď medzi nás! 

ovečka hodí na scénu petržlenovú vňať, ktorú predtým prežúvala 

Psík: No toto?! Čo keby sme ju skúsili zavolať spolu s deťmi. Deti, pomôžete nám? (áno) Výborne, budeme volať 

„ovečka Tánička, poď medzi nás“. 

Všetci: Ovečka Tánička, poď medzi nás! 

Psík: (sklamane) Nič... (nápad) skúsme to ešte raz silnejšie! 

Všetci: Ovečka Tánička, poď medzi nás! (ovečka vyjde) 

Ovečka: Ahojte. 

Psík: (nadšene) Ahoj ovečka! Ja som psík Lojzík. A ty?  

Ovečka: Tánička. Ovečka. 

Psík: Teší ma. Môžem sa s tebou odfotiť? 

Ovečka: Môžeš, ale veľmi rýchlo. Mám dnes totiž veľa práce. Musím spapať trávičku na celej lúke.  

Cvak – fotka na IT psík, ovečka (s trávou v ústach) 

Prasiatko: Poď, Lojzík, ovečka už musí ísť. Ukážem ti ešte jedno zvieratko. 

Psík: Naozaj už musí? Nemôžeme pri nej ešte chvíľku ostať? 

Ovečka: Všetky zvieratká majú svoju prácu. A ja mám takú, že sa pasiem na lúke. 

Psík: To je škoda, tak nabudúce. Ahóóój! 

Pesnička, gitara,  psík a prasiatko idú  spolu okolo detí, Kolovrátok - oslíka tam nájdete, i-á 

Prasiatko: Ahoj Oslík! Prišiel som ti predstaviť nášho nového psíka. Toto je Lojzík. 

Psík (podáva oslíkovi labku): Psík Lojzík. (pre upresnenie) 

Oslík: Ahoj Lojzík, ja som Oslík. Hahaha, to sa rýmuje – Lojzík – oslík... (oslík  strááášne kecá, nečaká na odpoveď) 

Odkedy si na našom dvore? Odkiaľ si prišiel? Kto ťa priniesol? A čo tu vlastne robíš? Strážiš? Máš vlastnú búdu? 

(premotivovane) Máš vlastnú búdu??? To by som chcel aj ja. Namiesto toho sa musím tlačiť v stajni s koníkmi, 

kravami, s ovečkou Táničkou...  

(Medzitým sa prasa s psíkom dohodnú, že sa s oslíkom odfotia aj bez jeho súhlasu – cvak, oslík rozpráva bez 

prerušenia) 

Oslík: Ach, Tánička, to je kočka. Hahaha, to sa rýmuje, kočka – Tánička – ovečka! Teda, s Táničkou, nooo, to by som si 

dal povedať, hm asi by som jej mal niečo zaniesť, napríklad... Ďatelinku! Áno, prinesiem jej ďatelinku! Určite sa 

poteší. ...ale, možno nie toľko, len dve, ham ham, mmm... len jednu, to jej bude stačiť... (do stratena odchádza) 

Prasa: Tak sa maj pekne, psík! Musím už ísť skladať pesničky! Chcelo by to nejaký nový hit.. No nič, maj sa pekne! 

(odchádza) 

Psík (smutný): Naozaj už musíš ísť? Tak ahoj.  



(na divákov) Vidíte, deti? Vám sa to povie, vy prídete každé ráno do škôlky a nájdete tam kopec kamarátov. A ja? Celý 

deň chodím po gazdovskom dvore a nik na mňa nemá čas... (žblnkotanie vody CD) Počuli ste to? Čo to bolo? Pssst! To 

je žblnkotajúca voda! Asi tu tečie nejaký potôčik! 

Gitara, pesnička, psík sám – rybičky tam nájdete, ako robia rybičky (napodobní rukami a ústami kapra) – a ponožkové 

rybičky začnú vyskakovať nad paravanom 

Psík: Ahojte, rybičky! Môžem sa napiť z vášho rybníka? 

Rybičky: (cez seba) áno – môžeš – samozrejme – jasné – určite ... (šum) 

Psík: Ďakujem. (napodobní pitie z labiek, medzitým sa rybky stratia a voda prestane žblnkať) Ale, kam ste zmizli? 

Rybičky? Veď som si vás ani nestihol odfotiť. (frustrovaný pes) Tak... ahojte... (pomalým krokom obchádza deti 

a monológ) 

A tak som prešiel celý gazdovský dvor. Žiadne zvieratko na mňa nemalo čas. Všetci boli zaneprázdnení, mali veľa 

práce. (zmena nálady)  Ale, vlastne to nebolo také zlé. Mám kopec nový fotiek! Aha – (prezentácia fotiek so 

zvieratkami na IT tabuli) Najprv som spoznal kocúra. 

Fotka rozospatý kocúr, sám 

Potom kohútika, ale ten zmizol rýchlejšie, než som sa stihol spamätať. Zastihol som len jeho Sliepočku a jej zvláštne 

vajíčka. 

Fotka vajíčka 

Potom som stretol naozajstného hudobného skladateľa. Viete, aké to bolo zvieratko? 

(necháme deti chvíľu hádať... áno, prasiatko! A fotka s prasaťom) 

Stretli sme aj ovečku. Viete, ako sa volala?  

(Tánička! Výborne!) 

Fotka s ovečkou 

Potom ma prasiatko zaviedlo k oslíkovi, ten bol teda poriadne popletený. 

Fotka s oslíkom 

 Prasiatko šlo písať pesničky a ja som narazil na rybník. Viete, kto v ňom býva? 

(Rybičky!) 

Ale rybičky žijú vo vode, nemôžu so mnou chodiť po dvore a hrať sa.  Takže som vlastne ostal celkom sám. 

Zvuk – ťukanie, z vajíčok sa liahnu kuriatka, robíme pi pi pi 

Čo je to za zvuk? To je akoby... veď to sú sliepočkine vajíčka! Niekto jej ich rozbíja! Sliepočka! Sliepočkááá!  

(vystrčí sa sliepka) 

Sliepočka: Kvóók, Lojzík, nekrič! Veď to sú moje kuriatka. Práve sa vyliahli z vajíčok. 

Psík: Vyliahli? Netušil som, že tvoje deti sa liahnu z vajíčka. Jeeej, aké sú pekné, žltučké! A koľko ich je veľa! Poďme 

ich spolu spočítať: Jedno, druhé, tretie, štvrté! Štyri malé kuriatka! Kuriatka, budete sa so mnou hrať? 

Pi pi pi pi pi pi 

Jupí! Konečne mám kamarátov. A rovno šesť naraz! (šťastný pes) 

Gitara, pesnička Kolovrátok – kuriatka tam nájdete, pi pi pi... po dospievaní – selfie psíka s kuriatkami– plus 

premietnutá na IT tabuli 


