
MÁME NOVÉHO KAMARÁDA! 
AHOJ DĚTI!
Seznamte se, tohle je Petr. Petra baví matika, dobře 
se učí a tak svým spolužákům o přestávce často radí 
s úkoly. Rád vypráví vtipy, a když zrovna není 
na tréninku ping pongu, odpoledne po škole hraje doma 
na počítači hry. Baví ho také Člověče nezlob se nebo 
Prší. Až bude velký, chtěl by být zpěvákem. 

S Petrem musí každý den do školy chodit maminka, 
aby mu pomohla s druhým batohem, který neunese. 
Proč? Protože v tom, který musí stále nosit 
na zádech, má svoje speciální jídlo, které potřebuje mít 
stále u sebe. Kvůli tomu nemůže Petr dělat některé 
věci stejně jako vy.

Tohle je Petrova maminka. Společně jdou do školy. Maminka Petrovi celý den pomáhá nosit batoh 
s učením nebo vyměnit výživu, kterou si nosí v batůžku. Musí si ji totiž měnit každý den ve stejnou 
hodinu.

Od batůžku, který musí mít stále na zádech, vede hadička, kterou má k sobě Petr stále připojenou. 
Musí na ni tedy být opatrný. Pokud by se mu s ní něco stalo, mohl by kvůli tomu skončit 
v nemocnici. 

O přestávce si Petr rád povídá nebo si hraje se svými spolužáky. S Petrem je spousta legrace 
a ze všeho nejraději vypráví vtipy. 
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I když by Petr rád ochutnal kousek dortu nebo bonbon, když má někdo narozeniny, bohužel nemůže. 
Má svoje speciální jídlo.

Po škole zve občas Petr spolužáky k sobě domů a hrají hry. V Prší skoro pokaždé vyhraje. Brzy bude 
mít narozeniny a přeje si novou hru, kterou chce vzít i do školy, aby si ji s kamarády zahrál 
o přestávce.

Každé úterý a čtvrtek chodí Petr hrát ping pong. Už vyhrál jeden turnaj. Petr také rád zpívá a rád by 
se naučil hrát na kytaru. Maminka mu slíbila, že příští rok ho přihlásí do kroužku.

Petr se svým nejlepším kamarádem Radkem, se kterým sedí v lavici, každou neděli večer hraje 
počítačové hry. Ta hodina, kterou mu maminka vždy dovolí, hrozně rychle uteče a Petr se už zase těší 
na další týden. 
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