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MOPS  KATY 

Tento príbeh je o malom psom kamarátovi menom Katy (čit. Kejty) a jeho 
majiteľke Emily. Emily má 13 rokov. Je práve deň vysvedčenia a Emily ide práve do 
školy.  ,,Ahoj, Emily!“  zakričala jej najlepšia kamarátka Lucy. V tom prišla Anna, ďalšia 
najlepšia kamarátka. ,,Ahojte! Poďme do triedy.“ povedala Anna. ,,Dobre!“ 
odpovedali naraz. Cŕŕŕn! Cŕŕŕn! ,,Stihli sme to len tak-tak,“ poznamenala Lucy.  

 Emily aj s vysvedčením kráčala domov, po 
ceste na autobusovú zastávku zbadala malé šteňa 
mopsíka. Bolo na ceste a skoro ho prešlo auto. 
Emily sa rýchlo rozbehla, chytila ho a prebehla na 
druhú stranu. Vodič, ktorému prebehla pred autom 
začal na ňu trúbiť. Zachránila malé šteňa mopsíka. 

,,A čo teraz s tebou?“ opýtala sa Emily 
šteniatka. Vôbec netušila,  ako sa dostane domov, 
keď do autobusu nesmú psy. Potom jej napadlo, že 
si vezme taxi. Mala pri sebe 2 € a mobil. Zavolala si 
taxík a odviezla sa domov. Doma ju privítala mama, 
ale keď uvidela mopsíka, skoro odpadla. ,,Čo je to za psa!? “ skríkla mama. ,,To je 
mopsík,“ potichu odpovedala Emily. ,,Mopsík? “ Emily prikývla. A čo robí u nás doma? 
Zachránila som ho a myslela som si, že tu môže zostať. Mama sa nahnevala: ,, Zostať! 
To v žiadnom prípade! “ Emily zosmutnela a urobila psie oči: ,,Prosím, prosím, veľmi 
pekne prosím!.“  Mama nakoniec súhlasila: ,, Tak dobre, ale iba na týždeň a potom 
uvidíme, čo ďalej.“ Emily sa potešila: ,, Zajtra musíme ísť k veterinárovi.“ ,,Dobre,“ 
súhlasila mama. 

„Mami, vstávaj!“, hneď ráno vykrikovala Emily. „Čo je Emily? “, pýta sa ospalo 
mama.  „Môžem ísť vyvenčiť Katy?“ prosí Emily. ,,Koho?“ opýtala sa mama. „No, 
predsa Katy, mopsíka,“  vysvetľuje Emily. Mama súhlasila a ďalej spala. Emily nakŕmila 
Katy a aj ona sa najedla. Chytila Katy a šla von. Síce sa Katy najprv všetkého bála, ale 
rýchlo si zvykla. Keďže vonku bola zima, hrali sa iba chvíľu a šli domov.  

Mama, Katy a Emily sú už u veterinára. ,,Vyzerá, že je v poriadku,“ povedal 
veterinár. ,,Mohli by sme ju zaočkovať zajtra o pol tretej? “ spýtal sa veterinár. 
,,Dobre,“ odpovedala mama. ,,Poviete mi, ako sa volá?“ obrátil sa veterinár na Emily. 
,,Katy, “ pohotovo zahlásila Emily.  

 

 

A čo ďalej? 
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Emily sa o Katy krásne starala. Nakoniec jej mama  dovolila si ju nechať . Keď 
Emily šla vyvenčiť svoje šteniatko, Katy zrazu odbehla. Emily ju všade hľadala. Našla ju 
až po hodine. Odpadla! Bezvládne tam ležala. Emily ju chytila a rýchlo bežala k 
veterinárovi. ,,Ďalší!“ zakričala asistentka. ,,To som ja,“ odpovedala Emily. ,,Čo je 
psíkovi?“ spýtal sa veterinár. Vtom tam vbehla mama a spýtala sa: ,,Čo sa deje 
Emily?“ Emily všetko vysvetlila veterinárovi aj mame. ,,Už sa prebúdza,“ povedala 
Emily.  

,,Keď už si nám to všetko pekne vysvetlila, môžeme zistiť, čo sa deje s Katy.“ 
oznámil veterinár. 

 

.......pokračovanie nabudúce....... 

 

Emma Císarová, 6.B. 
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