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Vítejte na farmě!
V malém údolí u řeky Rolavy stojí krásná farma. Jmenuje se Kozodoj. Na farmě žije spousta zvířátek – od malých kuřátek až po velké
koně. Všichni tu mají svá obydlí, ale také výběhy, kde se můžou
celý den prohánět s kamarády.
O všechna zvířátka tu s láskou pečuje farmářka Pavlínka se svým
synem Matějem. V hospodářství mají ale hodně práce, a tak jim
pomáhají i jejich přátelé. Na farmě si totiž se zvířátky nejen hrají,
ale musí taky sekat a sušit trávu, shánět zvířátkům potravu, čistit
jim výběhy, hřebelcovat koně, pečovat o kravičky, stříhat ovečky,
sbírat vajíčka, krmit prasátka…
Farmářům přináší všechna zvířátka i práce s nimi mnoho radosti. A nejen jim, také všem dětem i dospělákům, kteří sem pravidelně přijíždějí na hrátky se zvířátky a toulky po farmě. Ještě než
návštěvníci dorazí na farmu, můžou si s dětmi pohrát na dřevěných
prolézačkách v lesíku před bránou nebo si smočit nožky v blízké
řece. Odvážlivci můžou vylézt do skal nebo jít jen tak houbařit do
lesa. Mlsouni se zase můžou občerstvit v bistru jménem Osvěžovna. A když si všichni dosyta užijí krásy okolní přírody, přijdou si
na farmu pohrát se zvířátky nebo se třeba povozit na koních.
Chtěli byste si s námi také prohlídnout všechna zákoutí farmy
a seznámit se s místními zvířátky? Jen račte dál! Farmářka Pavlínka
vás již čeká.

Poslouchali jste pozorně?
• Jak se nazývá farma?
• Jak se jmenuje paní farmářka?
• Kdo je Matěj?
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Naučte se nazpaměť básničku
Farma Kozodoj
1. V údolíčku farma stojí,
Kozodoj se jmenuje.
Zloduch, ten tu neobstojí,
štěstí s láskou nám kraluje.
2. Čerstvý vzduch a vůně lesa,
pro zvířátka světa ráj.
Farmářům jen srdce plesá,
s láskou se vždy postaraj.
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Hurá za zvířátky
„Jééje, kdo to křičí za bránou?“ podivovala se husa a natahovala
krk, aby viděla za plot. Pak se splašeně rozběhla po farmě a kejhala
na všechny strany: „Pozór, další prťata. A strašně křičí! Schovejte
se! To se nedá poslouchat!“
Jakmile zvířátka husí varování slyšela, raději zalezla do svých
obydlí a jen nesměle vystrkovala hlavy.
Skupinka dětí se blížila k farmě. Farmářka Pavlínka už na ně
čekala u brány.
„Dobrý den, děti! Vítám vás i paní učitelku na naší farmě,“ přivítala je.
„Dobrý den!“ pozdravily děti a spořádaně se utišily.
„Než se půjdeme podívat za zvířátky, chtěla bych vám něco
povědět,“ pokračovala paní farmářka klidným tichým hlasem.
Děti ji pozorně poslouchaly a ani nedutaly. „Vzala bych vás ráda
mezi naše zvířátka, ale musíte mi něco slíbit. Moc se na vás těší.
Nesmíte ale křičet a běhat kolem nich, aby se nepolekala, a rozhodně je nekrmte svou svačinou!“ upozornila děti. „Zvířátkům
tohle všechno moc ubližuje, a to my přeci nechceme, že?“ vysvětlovala dětem. Ty poslušně pokyvovaly hlavou. „Tohle je farmář
Matěj, který vás teď provede naší farmou,“ představila nakonec
farmářka svého syna.
„Dobrý den,“ pozdravily děti.
„Ahoj, děti! Těšíte se na zvířátka?“ zeptal se jich Matěj mile.
„Anóóó!“ ozvalo se sborově.
„Tak je půjdeme navštívit,“ vybídl je Matěj.
Zvířátka už mezitím zvědavě vykukovala ze svých domečků, ale
jakmile uslyšela hlasité „ano“, zase se radši schovala.
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