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LEDEN ll
„TaÈuldo, kde jsou vosy v zimû?“
„To nevím, Hurvínku, ale byl bych rád,
kdyby tam byly i v létû.“

1

„Hurvínku, musí‰ do akvária obãas pﬁilít
ãerstvou vodu.“
„A proã, taÈuldo? VÏdyÈ rybiãky je‰tû
nevypily tu starou!“

2

Hurvínek se vrátí z koupelny a dotãenû
ﬁíká taÈuldovi:
„Náhodou jsem vÛbec nebyl ‰pinav˘.
Stoupl jsem si na váhu a váÏil jsem stejnû
jako pﬁedtím.“
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5
Dalimil

Hurvínek drÏí kuﬁecí stehno pevnû obûma
rukama a pochutnává si.
Pan Spejbl ho chce pouãit:
„Hurvínku, vezmi si vidliãku do levé a nÛÏ
do pravé ruky, tak se pﬁece správnû stoluje.“
„A ãím bych potom drÏel to kuﬁe?“ diví se
Hurvínek.

6

„Hurvínku, ty bys mohl b˘t ten nejhodnûj‰í
chlapec na svûtû, kdybys chtûl.“
„Já vím, taÈulínku, ale mnû do toho vÏdycky
nûco vleze.“

7

„Dnes jsem byl zase jedin˘, kdo se ve tﬁídû
hlásil.“
„To je hezké, Hurvínku,“ potû‰í se pan
Spejbl. „A co se pan uãitel ptal?“
„Kdo nemá domácí úkol.“

Tﬁi králové
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„Hurvínku, v levé kapse má‰ dvacet korun
a v pravé ‰edesát. Co má‰?“
„Cizí kalhoty, pane uãiteli.“

9

„Paní uãitelko, proã se m˘m zubÛm ﬁíká
mléãné?“
„ProtoÏe pije‰ hodnû mléka, Hurvínku.“
„TakÏe mÛj taÈulda má pivní zuby,“ zaraduje
se Hurvínek.

10

„Doufám, Hurvínku, Ïe uÏ tû nikdy
neuvidím opisovat!“
„To já taky, pane uãiteli.“

11

Uãitel chce od Hurvínka sly‰et pﬁíklad
na to, Ïe teplem se vûci roztahují
a chladem naopak zmen‰ují.
Hurvínek vyhrkne:
„Sím, v létû jsou dny del‰í neÏ v zimû.“

12

„TaÈuldo, vÏdycky, kdyÏ piju ãaj, píchá mû
v pravém oku,“ stûÏuje si Hurvínek.
„Tak si vyndej lÏiãku z hrníãku,“ poradí mu
otec.
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Radovan

15
Alice

16
Ctirad

17
Drahoslav

„Pane uãiteli, já nemohu pﬁeãíst, co jste
mi napsal pod mÛj úkol.“
„Îe má‰ psát krasopisnû, Hurvínku!“
„Îáci, jste uÏ dost velcí na to, abyste se
nauãili zodpovûdnému rozhodování.
Kupﬁíkladu, Mániãko, kdyby tebe na cestû
do ‰koly nûkdo pﬁemlouval, abys ‰la radûji
do cukrárny neÏ do ‰koly, co by sis
vybrala?“
„âokoládov˘ dort, pane uãiteli,“ bez
zaváhání odpoví Mániãka.
„Tak co, Hurvínku, jak˘ je vá‰ nov˘ uãitel?“
„Hodn˘ a zboÏn˘, taÈuldo.“
„ZboÏn˘???“
„Ano. Pﬁi kaÏdé mé odpovûdi jenom ﬁíkal:
Pane boÏe, pane boÏe.“
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„TaÈulínku, mohl bych si zase vzít tvé
prá‰ky proti bolení hlavy?“
„A to uÏ tû zase bolí?“ zdûsí se pan Spejbl.
„To ne, ale ty prá‰ky pﬁesnû pasujou do mé
vzduchovky.“

18

„Hurvínku, u zubaﬁe se nemusí‰ bát,“
uklidÀuje svou ratolest pan Spejbl.
„Buì stateãn˘! Musí‰ jen pevnû zatnout
zuby a poﬁádnû otevﬁít pusu!“

19

Doktor ke Spejblovi: „Hezky se ohnûte
a nebojte se. Ta injekce vás vÛbec nebude
bolet... No, Ïe jsem mûl pravdu?“
„Mûl, pane doktore, ale já jsem k vám
pﬁi‰el jen dohodnout vhodn˘ termín pro
Hurvínkovu náv‰tûvu.“
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Vladislav

Doubravka

Ilona

21
Bûla

Na co si to
tady hrajete,
dûti?“
„Na doktora,
taÈuldo.“
„A co dûlá‰, Mániãko,
na skﬁíni?“
„Hurvínek mû poslal
doléãit na hory.“
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