
Maminka
       ve vězení



Ahoj, já jsem Flíček. 

              
 Jdu se podívat do vězení. 

       Půjdete se mnou? 



Honzíkova maminka 

provedla něco špatného. 

Teď o tom musí přemýšlet. 

Proto teď žije na chvíli 

jinde než doma. Toto místo 

se nazývá vězení. 

Tohle je můj 
nejlepší kamarád 

Honzík. 

Pojďte se podívat, 
                kde spolu bydlíme. 



Honzík má 

pokoj se svými 

vlastními věcmi. 

Toto 
je pokoj 

Honzíkovy 
maminky ve 

vězení. Bydlí tu 
společně s dalšími 

maminkami. Jako Honzík, 
i ona zde má své vlastní věci. 



Honzíkova maminka 

spí v posteli 
stejně 

jako Honzík. 

A na zeď si pově
sila        

Honzíkovy fotky.

…a tady má 
skříň se svým 

vlastním 
oblečením. 

    Podívejte, 
zde má knihy,      
              květiny…



Každý den chodí 

Honzík do školy. 

V sobotu a v neděli 

má volno.

Honzíkova maminka chodí do práce, 
nosí tam pracovní šaty.



   Když není Honzík ve ško
le,

        
 hraje si

 rád venku a ze vše
ho 

nejraději má houpačku. 

        Také jeho maminka chodí     každý den na chvíli ven a povídá                    si s ostatními maminkami. 



        
     Honzík rád vytváří různé věci

.     

        
  Nejčastěji 

skládá 

        
        

   papírová letadýlka. 
Honzíkova 

maminka také 
ráda tvoří. Ze všeho 

nejraději vyšívá. 



Honzík rád jezdí 

na kole a vozí 

mě často sebou. 

I ve vězení může 
Honzíkova maminka 
sportovat. Nejraději 
hraje ping pong. 



Každý večer čte 

babička Honzíkovi jeho

 oblíbené pohádky. 

Očem všem to je? 

Maminka teď 
Honzíkovi pohádky 

číst nemůže, ale 
dělala by to 
hrozně ráda. 



Každý večer Honzík večeří,

  ale pročpak se dnes tak šklebí? 

Nemá rád špenát. 

Podobně jako Honzík večeří i jeho maminka. Podívejte, co má na talíři: 
špenát! A jak jí chutná!



           
   Honzík si kresl

í. 

         C
hce posla

t obrázek

 mamince. Snaží se ho 

namalovat, jak nejlépe umí. 

Honzíkova 
maminka dostala 
poštu. To je skvělé, 
to je obrázek od 
Honzíka. Je moc 

šťastná!



Honzík je 

moc rád, 

když si může 

s mámou 

povídat. 
Někdy smí 
maminka 
Honzíkovi 
zavolat. 



Honzíkova maminka může 

mít návštěvy. Honzík se 

na návštěvy těší. Je moc 

šťastný, když maminku vidí.  

Po návštěvě doprovodí maminku na pokoj 

pan strážník, který ve věznici pracuje.  

Honzíkova maminka musí zůstat každý 

večer ve svém pokoji. Všechny dveře ve 

věznici musí být zamčené.



Když jde Honzík spát, 

myslí na mámu. 

Když jde spát 
maminka, myslí 
na Honzíka. Ve 

svých myšlenkách 
objímají jeden 

druhého. 



Nashledanou!


