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44

Je pondělí a Ema se pomalu probouzí. Je všední den a děti  
musejí do školky a rodiče do práce. Ema ale dělá, že spí dál.  
Ve školce bude nová paní učitelka. Bude hodná?  
Ema se trošku bojí a do školky se jí nechce.



55
Do pokojíčku už oknem svítí sluníčko a nakoukne maminka:  
„Emi, vstávat! Musíme jít!“ „Mně se nechce“, zkusí to Ema.
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Tak a jde se na hřiště. Děti ale musejí přejít silnici, kde jezdí spousta aut. Naštěstí 
je tu přechod. Bílé pruhy na asfaltu, které vypadají jako ZEBRA. Na semaforu svítí 
červený panáček. To znamená STÁT. Děti jsou seřazené ve dvojicích a mají na sobě 
zářivě žluté vestičky, aby je nikdo nepřehlédl. Čekají na zeleného panáčka, až budou 
moci JÍT. „Děti, jdeme,“ mává paní učitelka. „Teď se nebavíme a neloudáme.  
Za chvíli zase bude červený panáček.“
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Pro děti od 3 let

ZVÍDAVÁ EMA, Ema jde do školky
Text: PaedDr. Kateřina Žalská Autor projektu: Mgr. Simona Kadlíková Grafi cká úprava a sazba: Ivana Žofková Havránková 
Ilustrace: Katarína Kardelisová Jazyková korektura: Mgr. Vendula Bailey
ISBN: 978-80-7563-352-1, 1. vydání 2021, Copyright: © Vydavatelství Taktik International, Praha 2021. Vydalo Vydavatelství Taktik International. 
Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.

Je všední den a EMA jde do školky. Nechce se jí vstávat a ani si čistit zuby. Dnes se ani netěší do školky, protože 
má mít novou paní učitelku a bojí se, že na ni nebude hodná. Do třídy přišel nový kluk Kuba, který pláče, protože 
se mu stýská po mamince. Na procházce se Ema dozví, co má dělat, když svítí na semaforu červený panáček. 
Už je po obědě a maminka ještě nepřišla. Ema je smutná, protože si myslí, že na ni maminka zapomněla. 
Jak to dopadne?
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Ema na koupališti
33
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Ema na výletě v ZOO22
Pro děti od 3 let



88



99

Proč to nejede? Ať už to jede! Ema samou nedočkavostí poskakuje po zastávce.  
Na obrubník a zpátky, na obrubník a zpátky. Hop, hop!
„Emo, pojď ke mně a dej mi ruku, ať nespadneš pod tramvaj," zavelí maminka.  
Ema se zastydí. Maminka má pravdu. Na zastávce se má stát a z chodníku  
neskákat. Vždyť se to učili ve školce. Od té chvíle čeká jako ta nejhodnější  
holčička. Naštěstí nemusí dlouho. Tramvaj už jede.  
Jen jestli je to ta správná? Čísla Ema ještě moc neumí.  
„Mami, je to ta naše?“ zeptá se.  
„Je,“ přikývne maminka.



Pro děti od 3 let

Hurá! Je neděle a Ema konečně vyrazí s rodiči do ZOO. Některé věci jí tam 
ale přijdou divné. Proč nemůže nakrmit pštrosa nebo si pohladit malou 
opičku? A kde vzala ta holčička cukrovou vatu? Hm, tu by si také dala. 
Jde tedy za ní a zapomene na to, že má zůstat sedět na lavičce. Rozhlíží se, 
ale holčička zmizela. Ema najednou zjistí, že se ztratila... 
Kdo jí pomůže najít maminku a tatínka?
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Ema na koupališti
33

Pro děti od 3 let
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„Jééé, to studí!!!,“  
výská Ema. „Tam je 
hloubka! A jsou tam 

žáby a vodník?“ bojí se. 
Maminka se usmívá:  

„Emi, neboj se. Pojď, půjdeme 
pomaličku, a máš přece kruh, ten 

tě bude nadnášet a tady hloubka není. 
Nejdřív si namoč ručičky a uvidíš, že je voda fajn. 

A žáby jsou jenom v rybníce.“ – „A co ten vodník?“ nenechá se 
odbýt Ema. „Vodníci jsou zase jenom v pohádce. Vzpomeň si, jak jsme 
si ji spolu četly.“
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Ema se konečně dočkala. „Mňam, jahodová. Mami, můžu si pak dát ještě jednu? 
A taky tu žlutou limču a párek v rohlíku. A koupíš mi křupky?“ plánuje Ema. 
„Koupím ti zmrzku, než půjdeme na autobus. Nemůžeš takhle všechno splácat 
dohromady.
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To by tě bolelo bříško, vždyť si před chvílí měla housku 
se šunkou,“ vysvětluje maminka.



Pro děti od 3 let

Sluníčko krásně svítí a Ema s maminkou se jedou vykoupat. Tatínek s nimi nejede, protože musí do práce. 
Na koupališti Emu čeká několik nových zážitků a poučení. Dozví se, jak je důležité nosit sluneční brýle 
a mazat se opalovacím krémem. Pozná práci plavčíka. Maminka jí vysvětlí, proč jsou v bazénu na dně 
kamínky a písek. A k tomu všemu samozřejmě nemůže chybět jahodová zmrzlina, kterou Ema miluje!

ZVÍDAVÁ EMA, Ema na koupališti 
Text: PaedDr. Kateřina Žalská Autor projektu: Mgr. Simona Kadlíková Grafická úprava a sazba: Ivana Žofková Havránková  
Ilustrace: Katarína Kardelisová Jazyková korektura: Mgr. Vendula Bailey 
ISBN: 978-80-7563-374-3, 1. vydání 2021, Copyright: © Vydavatelství Taktik International, Praha 2021. Vydalo Vydavatelství Taktik International.  
Všechna práva vyhrazena. Šíření či reprodukce obsahu nebo jeho částí jakýmkoli způsobem jsou bez předchozího písemného souhlasu vydavatele zakázány.
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