




Dvojčata

Honza a  Petr Královi jsou bráškové  – 
dvojčata. Mají devět roků a  chodí do 
čtvrté třídy. Jejich třídní učitelka se jme
nuje Petra, je vdaná a má pětiletou dce
ru Lízu. Líza chodí do mateřské školky, 
která je ve stejné budově školy. Honza 
s Petrem mají mladší sestru Elišku. Eliš
ce jsou tři roky a do školky ještě nechodí. 
Honza, Petr a Eliška bydlí s rodiči v Be
rouně. Bráškové chodí do Klubu Path 6



finder, do oddílu ‚lvíčata‘. Až budou star
ší, mohou se z nich stát skuteční skauti. 
Skauti a skautky zažívají hodně skvělých 
dobrodružství. Kluci se s ostatními dět
mi z  oddílu znají roky. Společně také 
chodí do shromáždění. V sobotní ško
le se každý týden učí o tom, co se píše 
v Bibli. Honza s Petrem chodí do sboru 
moc rádi.

Beroun je docela velké město. Jsou tam 
parky a  také náměstí, kde se dá běhat 
a hrát. Nejlákavějším místem je Městská 
hora, kde žijí tři medvědi. Samozřejmě 
že zavření za pevnými železnými mříže
mi. Někdy se Královi chodí na medvědy 
podívat. Zvířata tam ošetřuje jedna paní. 7



Nosí jim krmení a na noc je zavírá do pří
střešku.

Honza s Petrem si často s hochy ze tří
dy hrají na nedalekém hřišti. Rádi hrají 
fotbal, ale i jiné hry. Když prší, pozvou 
své kamarády k nim domů. Pak si společ
ně hrají hry v dětském pokoji. 

Protože je Eliška ještě malinká, mamin
ka nechodí do práce, je s ní doma a stará 
se o ni. Společně uklízejí, nakupují, cho
dí na procházky. Eliška dokonce někdy 
pomáhá mamince s vařením. 

Táta pracuje v Praze v kanceláři. Za
stává velmi zodpovědnou pozici. Musí se 
účastnit mnoha porad a schůzek. Občas 
se i zpozdí, ale i tehdy na něj doma všich 8





ni počkají. Rádi totiž večeří jako rodina 
společně. Po večeři táta čte dětem z Bible 
pro děti. Čte tak poutavě, že je za chvíli 
vtáhne do příběhu. Zanedlouho po veče
ři musí jít malá Eliška spát. Kluci si jdou 
ještě probrat úkol do sobotní školky. 

Táta jezdívá do práce společně s Alexo
vým otcem. Alex je nejlepší kamarád dvoj
čat. Oba tátové pracují pro stejnou spo
lečnost. Hodně rodičů dětí z jejich školy 
pracuje v Praze. Honza, Petr a Eliška jsou 
moc rádi, že jejich maminka s nimi zů
stává doma. Když přijdou ze školy domů, 
vždy si povídají, jak se měli, pijí limoná
du nebo horké kakao. A pokaždé si dají 
i něco dobrého na zub. 10



Honzu a  Petra musíte poznat lépe! 
Pojďme tedy s nimi prožít jejich dobro
družství.
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ve škole 

V ložnici rodičů zvoní budík. Je čas, kdy 
všichni musí vstávat. Petr uslyší budík, 
ale otočí se na druhý bok a spí dál. Pak 
přijde maminka a  řekne klukům, aby 
vstávali. „Mezitím nám všem připravím 
snídani,“ dodá. 

Za čtvrt hodiny už sedí celá rodina 
u stolu. Celá? Někdo chybí… Eliška si ješ
tě hraje s panenkami. Je v pyžamu, pro
tože zatím nechodí do školky. 12



„Eliško, pojď ke stolu, beruško,“ zavo
lá na ni maminka. Tatínek se pomodlí za 
celou rodinu i za den, který je před nimi, 
a poděkuje za jídlo. Po snídani chlapci 
odcházejí do školy a tatínek odjíždí do 
práce do Prahy. 

Ve škole se děti učí nejprve matemati
ku a pak češtinu. Potom mají přestávku, 
kdy si jdou na chvíli hrát na školní hřiš
tě. Za čtvrt hodiny začíná další vyučová
ní. Nejprve vlastivěda. 

Dnes se budou žáci učit o městech v Če
chách. Samozřejmě o hlavním městě Pra
ze, ale i o těch okolních, jako třeba Pří
bram nebo Mělník. Honza s Petrem tato 
města znají. Vídají jejich názvy na do13




