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DOMI SE PŘEDSTAVUJE
Domi je chytrá opička, která má moc ráda děti. Když byla malé mi-
minko, neměla ani maminku ani tatínka. Nebo určitě měla, ale nevě-
děla o nich vůbec nic. O Domi se dozvěděla holčička Sašetka. Vzala 
si ji domů a vzorně se o ni starala. Četla jí pohádky, vyprávěla příběhy 
a učila ji vše, jak to dělají lidé:

• sedět na židli
• jíst způsobně u stolu příborem
• oblékat se
• mýt se, čistit si zoubky
• česat se
• uklízet si svůj pokoj
• vařit
• nakupovat
• jezdit autem
• slavit narozeniny
• pomáhat ostatním
a mnoho dalšího, co přece zvířátka vůbec nedělají. 

Proto bylo jasné, že opička Domi bude víc holčičkou než opicí. Sašet-
ka byla vlastně taková její maminka. Byla vždy trpělivá a naučila Domi 
opravdu všechno. A díky ní z Domi vyrostla moc chytrá opička.

7



KDYŽ UŽ DOMI VŠECHNO VÍ,
RÁDA VÁM O TOM POVÍ.

KDO POSLOUCHÁ MAMINKU,
VŠE UMÍ ZA CHVILINKU.



DOMI JDE DO ŠKOLKY
Jednou si Sašetka zavolala Domi a řekla jí: „Už jsi dost velká, umíš 
všechno, jak se sluší, a tak bys mohla chodit do školky.“

„Jo, ano, hurá!“ zaradovala se opička a už se nemohla dočkat, až tam 
poprvé půjde. Vezme si krásné puntíkové šaty, ty má nejraději. Bude si 
hrát s dětmi a s tou spoustou hraček, které tam prý mají.

Druhý den ráno Sašetka probudila Domi: „Vstávej, už je ráno. Je čas 
jít do školky!“

„Už běžím,“ volala Domi a vyběhla ke dveřím.
„Ale Dominko, vždyť se musíš umýt, obléknout, nasnídat. Copak jsi 

zapomněla, jak jsem tě to učila?“ řekla starostlivě Sašetka.
„Nezapomněla, ale když já se tolik těším.“
„Dobrý den,“ řekla způsobně Domi paní učitelce tak, jak ji to Sašet-

ka vždy učila.
„Jak se jmenuješ?“ zeptala se paní učitelka.
„Já jsem Domi,“ odpověděla a šla za dětmi. Všechny si ji prohlíže-

ly a měly radost, že mají novou kamarádku. Takovou legrační, trochu 
zvláštní holčičku.

„Odkud jsi?“ ptaly se děti. Nejvíc zvědavá byla Rozálka. Ta se Domi 
moc líbila. Měla dva culíky a hezké kytičkové šaty. Sedla si na židličku 
vedle ní a poslouchala, co paní učitelka říká.

Po svačince šly všechny děti na zahradu. Tam se Domince líbilo úplně 
nejvíc. Prolézačky, skluzavka, kolotoč, to bylo něco! Úplně zapomněla, 

že vlastně není obyčejná holčička, ale opice. Když děti viděly, jak umí 
skákat, šplhat a houpat se na větvi, nemohly se přestat smát. Paní učitel-
ka také koukala s otevřenou pusou, ale Domi, té se tam tak líbilo, že si 
vůbec neuvědomila, že ji Sašetka učila, jak se má chovat ve společnosti.

Poté, co si všichni pohráli, paní učitelka zavolala: „Děti, je čas vrátit 
se do školky, bude čas oběda.“ Co asi dnes bude dobrého? Všechny dě-
ti si umyly ruce a už seděly u stolečků a čekaly, až jim paní učitelka při-
nese oběd: „Dobrou chuť, děti.“

„Když se najíme, tak si jdeme na chvilku odpočinout,“ pošeptala jí 
Rozálka. Spaní děti moc nebavilo, ale paní učitelka jim nejdřív přečet-
la pohádku, a to bylo moc fajn.

Když se děti probudily, ještě si trochu pohrály a brzy už byl čas jít 
domů. Domi už vyhlížela Sašetku a ta opravdu za chvilku přišla. „Jak jsi 
se dnes měla, Domi?“ A Domi vyprávěla, co všechno si ve školce užila, 
o tom že má kamarádku Rozálku i jak se tam jmenují další děti.

Domi měla plnou hlavu zážitků ze školky: „Sašetko, kdy už bude rá-
no, abych tam zas mohla jít?“

„To víš, že se dočkáš,“ zasmála se Sašetka.
A tak to bylo každý den. Jen v sobotu a v neděli se do školky necho-

dí. To Domi zůstávala doma se Sašetkou.
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VE ŠKOLCE MY JEN A JEN
SMĚJEME SE CELÝ DEN. 
DĚTI DOBŘE NALADÍ,

JAK TAM DOMI DOVÁDÍ.



DOMI JE NEMOCNÁ
Ráno zazvonil budík a do ložnice přišla Sašetka:„Domi, vstávej, už je 
ráno.“ Sluníčko svítilo do okna, tak byl opravdu čas vyskočit z postýlky.

Domi se jen zavrtěla: „Ještě chvilku, všechno mě bolí.“ A opravdu. 
Domi nebylo dobře. Bolelo ji v krku, hlava a všechno dohromady. Čelo 
měla celé horké a třásla se zimou. Sašetka jí přinesla teplý bylinkový 
čaj a čekala, až ho vypije.

„Brr, bylinky já nemám ráda,“ otřásla se Domi.
„Musíš, ať se uzdravíš,“ zlobila se Sašetka, že ji Domi neposlouchá. 

„Dám ti do čaje med a citrón a honem ho vypij.“ Domi poslechla a už se 
ani nebránila.

„Musím zavolat do školky paní učitelce, abych jí řekla, že dnes ne-
přijdeš. Nebo asi víc dní. To záleží na tom, jak budeš ležet a léčit se, aby 
ses brzy uzdravila.“

Domi byla smutná. Těšila se, že se zas uvidí s dětmi. Hlavně se svojí 
kamarádkou Rozálkou. A že bude moci zase běhat, hrát si a bavit se se 
všemi dětmi.

Sašetka Domi přinesla hračky, aby měla co dělat. Panenku Nelinku 
s novými oblečky, slona Dádu, ovečku Bibi a spoustu dalších kamarádů. 
Domi měla v pokojíčku malou kuchyňku, kde pro všechny vařila, a to ji 
moc bavilo.

K obědu byla mrkvička s hráškem a kukuřicí: „Musíš, Domi, teď papat 
zeleninku. Kdo jí vitamíny, brzy se uzdraví.“

„A taky banány,“ smála se Domi, protože, jak všichni víte, opice mají 
banány ze všeho nejraději.

A tak šel den za dnem a Domi se začala uzdravovat. Už neměla 
horké čelo. Hlavička ji přestávala bolet a už se jí vůbec nechtělo ležet 
v postýlce.

„Sašetko, kdy už půjdu do školky?“
„Už se, Domi, brzy dočkáš, nebuď smutná,“ usmála se Sašetka.
Druhý den ráno Domi vyskočila z postýlky a volala: „Už jsem zdravá, 

už mne vůbec nic nebolí,“ smála se a v posteli skákala jako na trampolíně.
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UŽ JSEM ZDRAVÁ,JÁ TO VÍM,
PELÍŠEK SI UKLIDÍM.

UŽ MNE ZAS NIC NEBOLÍ,
NECHCI LEŽET V POSTELI.



DOMI A JEJÍ KAMARÁDI
Jak už jsem vám říkala, ve školce měla Domi spoustu kamarádů.

Tak tohle je Rozálka. Má dlouhé culíky a šatičky, které se jí krásně 
točí. Pořád se všemu směje. Vyprávěla Domi, že má doma malou ses-
třičku Terinku. Je to ještě miminko, o které se ráda stará.

A támhle je Míša. Děti mu říkají Méďa. Není to žádný medvěd, ale 
fajn kluk, který nezkazí žádnou legraci.

A ještě neznáte Péťu. Je tak velký, že si každý myslí, že už chodí dáv-
no do školy. Ten teda vyrostl!

Viděli jste už Kristýnku? Takhle dlouhé copánky jen tak někdo ne-
má! Vždycky se zlobí, když ji za ně kluci tahají. I když je to jen z legrace, 
nemá to ráda. A pak jsou tam ještě další děti. Ve školce je jich tolik, že 
si ještě ani Domi nepamatuje jejich jména.

Jednou pozvala Domi všechny děti k sobě domů. Bylo jich tolik, že 
se ani nevešly do jejího pokoje. Ale venku bylo hezky, tak si hrály na za-
hradě. Sašetka jim uvařila horkou čokoládu, upekla koláčky a děti se 
bavily celé odpoledne.

„Kolik je hodin?“ zeptala se Rozálka, protože věděla, kdy musí jít do-
mů. „Už je čas jít,“ řekla ustaraně.

K večeru přišly pro děti maminky. Ještě se jim domů moc nechtělo, 
ale byl nejvyšší čas. Vždyť se zítra ve školce zase uvidí. Večer Domi ani 
nemohla usnout, stále myslela na to, jak hezký dnes měla den. Co se jí 
asi bude zdát?
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TOHLE JSOU MÍ KAMARÁDI, 
VĚŘTE,ŽE SE MÁME RÁDI. 
VIDÍME SE KAŽDÝ DEN,

JE TO PRO NÁS JAKO SEN!



DOMI SE UČÍ PÍSMENKA
Domi má nejradši, když jí Sašetka každý večer čte pohádky.

„Já se tak těším, až budu umět číst! To bude prima, kdykoli mne to na-
padne, vezmu si knížku.“ Sašetka se na Domi zamyšleně podívala a ří-
ká: „Tak se pojď učit písmenka.“

A jako auto
B jako bota

C jako citron

„Rozumíš tomu, Domi?“
„Moc ne,“ přiznala se opička. Písmenka jí vůbec nic nepřipomína-

la. „A – jako auto, to je divný, vždyť auto vypadá úplně jinak než tyhle 
klikyháky.“

„Ale Domi,“ smála se Sašetka. „To neznamená, že by auto mělo vypa-
dat jako písmenko. To se všechno naučíš ve škole.“

„Ale to bude za dlouho, já to chci umět hned!“ rozzlobila se Domi tak, 
jak ji Sašetka ještě neznala.

„Tak znovu a pozorně poslouchej,“ řekla s největší vážností Sašetka.

A – Auto
B – Bota

C – Citron

„Už tomu začínám rozumět: B jako banán,“ vykřikla.
„Výborně, Domi, jsi chytrá opička, moje šikovná holčička,“ pohladila 

ji Sašetka. Domi byla šťastná a hned pokračovala:
„D jako dudlík.“
„E jako nevím,“ a podívala se na Sašetku. Ta se zamyslela a povídá: 

„E jako Evička.“
„Evička je u nás ve školce,“ vzpomněla si Domi.
„H jako houska.“
„I jako Ivanka.“
„J jako jablíčko.“
„K jako krokodýl.“
„L jako Lentilka, ty mám ráda,“ vykřikla Domi. „Už tomu rozumím, je 

to snadné, zítra to řeknu paní učitelce a vysvětlím to všem dětem.“
Večer Domi o všem přemýšlela. Měla velkou radost, že už umí 

písmenka. Když usnula, Sašetka jí zhasla lampičku, přikryla ji dekou 
a usmála se, jakou má doma fajn holčičku Dobrou noc!
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A,B,C,D,JE TO SNADNÉ,
PÍSMENKA ZNÁM NAZPAMĚŤ.
MOHU SI ČÍST TŘEBA O TOM,
JAK VELIKÝ JE NÁŠ SVĚT.



DOMI JDE DO ZOO
Jednou takhle Sašetka povídá: „Co kdybychom se dnes šly podívat 
do ZOO?“

„Ano, můžeme, ale já teď přeci bydlím tady s tebou,“ řekla starostli-
vě Domi.

„Neboj, jen se tam půjdeme podívat, vždyť jsi vždycky tak chtěla. To 
víš, že jsi moje opička, že u mě zůstaneš napořád.“

A tak šly. Sluníčko svítilo. Domi si říkala, jak ji asi zvířátka přivítají 
a jestli ji vůbec poznají, až ji uvidí v nových šatech.

„A jak se budou divit, že mluvím lidskou řečí. Chi chi, to mi vůbec ne-
budou rozumět,“ smála se.

„Hlavně, že jsem ještě nezapomněla opičí řeč. To určitě ne.“
Přišly k ZOO.

„Jé, tady je dětí!“
„To víš, všechny děti mají rády zvířátka.“
Sašetka koupila dvě vstupenky a šly. Opice bydlely až na druhém konci 

zahrady. Šly kolem medvědů, lvů a tygrů. Domi všechny pozdravila svou 
zvířecí řečí, takže Sašetka vůbec nevěděla, co Domi říká. A když přišly 
k opicím, to bylo vítání! Musela jim všem vyprávět, jak se má, jaké má 
nové kamarády, že má svůj pokojíček, panenku s kočárkem a hlavně, že 
chodí do školky. Opice kroutily hlavami, protože vůbec netušily, co je to 
školka. Smály se tomu, že je Domi oblečená, že má boty a mašli na hlavě. 
Připadala jim trochu divná, ale byly moc rády, že za nimi přišla.

„Škoda, že nemůžete ke mně na návštěvu, ukázala bych vám všechny 
hračky. A kdybyste chtěly, vzala bych vás k nám do školky. No to by byla 
mela. Opice v člověčí školce! To by se asi paní učitelka divila,“ smála se.

Ještě se zastavila u Zuzi. To byla žirafa, se kterou se dřív hodně ka-
marádila. Domi se zasnila, ráda by si trochu zaskákala po větvích, ale 
vzpomněla si, že se musí chovat tak, jak se u lidí sluší.

„Domi, už se blíží večer, už musíme domů.“
„Už?“ podivila se Domi.
“Vždyť se sem zase někdy můžeme přijít podívat. A nebo... Mohli bys-

te sem přijít se školkou. Dětem by se určitě tenhle výlet líbil“, napadlo 
Sašetku. „Už se začalo stmívat, musíme si pospíšit.“ Sašetka vzala Domi 
za tlapku, šly a cestou si povídaly, koho všeho dnes viděly.
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DNES JSEM BYLA V ZOO,
TO BYLO FAKT ONO!

NĚKDY JI ZAS NAVŠTÍVÍM,
KDY TO BUDE,UVIDÍM.



DOMI V ŘÍŠI HRAČEK
„Tak, Domi, šup do postýlky, ráno musíš brzy vstávat,“ řekla Sašetka 
přísně, protože dnes Domi vůbec neposlouchala. Celé odpoledne jen 
skákala, ani hračky si neuklidila.

„Jestli si nebudeš uklízet hračky, nebudou chtít bydlet ve tvém po-
kojíčku a přestěhují se k jiným dětem.“ podívala se na ni vážně Sašetka.

Když Domi usínala, myslela na to, co Sašetka říkala. Bála se o své ob-
líbené hračky. V noci prý všechny ožívají a baví se o tom, jak se u svých 
dětí mají. A dnes měla Domi hrozný sen. Zmizela panenka Nelinka 
i s kočárkem, slon, méďa a všichni další kamarádi. Když se ráno vzbudi-
la a viděla, že tam všichni jsou, oddychla si.

„Musím se o ně starat, aby mi neutekly.“
A hned se dala do úklidu. Panenku uložila do kočárku, přikryla ji deč-

kou a plyšové kamarády dala vedle sebe na okno, aby se, když si poví-
dají, mohli přitom dívat ven.

„Jaké by to asi bylo, kdyby všechny hračky ožily? Mohla bych si s ni-
mi povídat. Se zvířátky zvířecí řečí, s panenkou tou člověčí. Ale takhle 
to může být jen v pohádkách, tak si s nimi budu jen hrát.“ SVOJE HRAČKY RÁDA MÁM

 TAK SI S NIMI POVÍDÁM.
POHRAJU SI S KAŽDOU RÁDA,
HLAVNĚ,ŽE MÁM KAMARÁDA.28



DOMI NA HORÁCH
Jednou Sašetka četla Domi knížku, která byla o dětech, jak jsou na 
horách. Domi se ohromně líbilo, jak děti jezdily na sáňkách, bruslily, 
lyžovaly a hlavně, jak stavěly sněhuláky.

„Sašetko, já bych také moc ráda někdy jela na hory, mohly bychom?“
„No, ano mohly. Naučila by ses tam lyžovat a bruslit.“
To je právě to, co Domi nejvíc lákalo. Prohánět se na bruslích a ská-

kat na ledě, to ještě nikdy nezkoušela.
„Můžeme tedy někdy jet?“
„Musíme nejdřív koupit brusle, lyže a sáňky.“
Další den tedy spolu šly nakupovat. Domi si vyzkoušela brusle. Nej-

dřív ji všechny tlačily, a když už zkoušela několikáté, konečně našla ta-
kové, které byly fajn. Stejné to bylo s lyžemi

„Bruslit bude hračka, ale jak se naučím lyžovat? Nechci se skutálet 
z kopce dolů, trošku se bojím.“ Koupit sáňky bylo snadné. Tak mohly se 
Sašetkou jezdit z kopce obě.

Domi se moc těšila. Připravila si čepici, bundu, rukavice a spoustu 
dalších věcí, o kterých si myslela, že by se jí na horách mohly hodit. Ná-
sledující den nasedly do vlaku a už jely. Cestou viděly vysoké zasněže-
né hory.

„Tady bych se bála lyžovat,“ řekla s obavou Domi.
„Nejdřív se učí na malém kopečku, a když ti to půjde, můžeš na větší. 

Neboj, to zvládneš, všechno tě to naučím.“

Když přijely do hor, musely hledat chatu, kde budou bydlet. Šly kou-
sek lesem a už tam byly. Po večeři Sašetka řekla Domi, že dnes musí jít 
brzy spát.

„Proč, mně se ještě nechce.“
„Protože kdo chce lyžovat a bruslit, musí mít na všechno sílu.“
Ráno se Domi pořádně nasnídala a vyrazily na kopec. Sotva si obu-

la lyže, už volala:
„Pomoooc!“ Lyže se jí rozjely a jely z kopce samy, rovnou do příkopu.
„Tak to je pěknej začátek,“ rozčilovala se celá od sněhu.
„Ty bys všechno chtěla hned, každý se musí nejdřív učit.“
A byla to pravda. Několikrát sjela z kopce a už jí to šlo mnohem líp. 

Odpoledne už jezdila jako ostatní děti.
Druhý den vyrazily na brusle. To se Domi ani nemusela učit. Skáka-

la na ledě piruety tak, že ostatní děti přestaly bruslit a jen se na ni dí-
valy. Večer byla Domi docela unavená. Než Sašetka dočetla pohádku, 
už spala. Další den pak jenom sáňkovaly. To teprve byla legrace! Tak 
uběhly celé tři dny na horách a byl čas vrátit se domů. Ve vlaku si celou 
cestu povídaly, jak se jim tam líbilo.
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NA HORÁCH SNÍH PADÁ,
NA LYŽÍCH JSEM RÁDA.

BRUSLE OSTRÉ ZOUBKY MAJÍ,
SÁŇKY Z KOPCE UTÍKAJÍ.



DOMI SE TĚŠÍ DO ŠKOLY
Domi si uvědomovala, jak rychle roste. Brzy přijde chvíle, kdy přesta-
ne chodit do školky a bude čas jít do školy. Do té školy, kam chodí jen 
velké děti. Kde už si nehrají, ale učí se. Číst, psát a počítat.

„Číst už trochu umím, ale psát a počítat jsem ještě nezkoušela.“
Vlastně zkoušela napsat DOMI, ale bylo to takové všelijaké. Křivá 

písmenka, každé jinak velké, že skoro nebylo poznat, co to je.
Školka skončila, teď jsou prázdniny, ale pak hurá do školy. No nevě-

děla, jestli má říkat hurá, protože se obávala, jaká bude paní učitelka, 
jak ji přijmou děti, prostě jestli se jí tam bude líbit. Hlavně byla ráda, že 
tam budou chodit i některé děti, které znala ze školky.

Prázdniny rychle uběhly a byl čas chystat se do školy. Sašetka jí kou-
pila školní tašku na záda. Když si ji Domi vyzkoušela, přistihla se, že se 
vlastně do té školy docela těší.

„Jaká asi bude paní učiteka? Do lavice si sednu vedle Rozálky. Pořád 
je to moje nejlepší kamarádka.“

„Tak Domi, zítra ti začíná škola,“ připomněla jí Sašetka. Připravila jí 
ty nejhezčí šaty a koupila kytičku pro paní učitelku. První den školy je 
opravdu slavnostní den.

„Domi, to už není jako ve školce. Do školy se musí chodit každý den.“
„A taky dělat úkoly,“ vzpomněla si Domi.
Paní učitelka byla docela hodná. Řekla dětem, co všechno je během 

školního roku čeká, na co se mohou těšit a na co nesmí zapomenout.

Po vyučování na Domi čekala Sašetka před školou.
„Školu máme blízko, tak by bylo fajn, kdyby mi Sašetka dovolila cho-

dit ráno i odpoledne domů sama,“ říkala si Domi.
„Uvidíme,“ zamyslela se Sašetka. Nebyla si jistá, jestli se na Domi už 

může spolehnout.
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TAK JÁ UŽ JSEM VE ŠKOLE,
SNAD TU BUDE VESELE.

ČTENÍ,PSANÍ,POČÍTÁNÍ, 
VÍCE PRÁCE,MÉNĚ HRANÍ.



DOMI JE VELKÁ OPIČKA
Tak šel den za dnem a Domi nebyla už ta malá holčička. Uměla už číst, 
psát, dobře počítala a dělala Sašetce radost. Do školy jezdila na kole, 
a když jí Sašetka řekla, Domi jela sama i na nákup. Měla na kole velký 
košík a do něj se jí vešlo všechno. Byla pyšná na to, že si uměla přečíst, 
co má koupit. Občas se šla podívat do ZOO za kamarády. Ti se vždycky 
těšili na to, o čem jim Domi zas bude vyprávět.

Někteří už byli dospělí a měli svá mláďátka, ale na Domi nikdy 
nezapomněli.

Jednou se paní učitelka ve škole ptala, čím by kdo chtěl být. Domi to 
dávno věděla. Chtěla být ošetřovatelkou v ZOO. Starat se o malá zvířát-
ka. Vzpomněla si totiž na to, jaké to bylo, když byla úplně malá opička.

Tak to byl příběh naší milé opičky Domi. Opičky, která byla víc hol-
čičkou než opicí.
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CHTĚLA JSEM VÁM VYPRÁVĚT,
JAK JÁ VIDÍM TEN NÁŠ SVĚT.
 MÁM SE RÁDA SE ZVÍŘÁTKY,

K SAŠETCE SE VRACÍM ZPÁTKY.
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