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Martin
 na farme
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Na farme u strýcka Pepy
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„Martine, Martine!“ volal na Martina už z dálky jeho nejlepší 
kamarád Tomáš. „Mám pro tebe skvělou zprávu! Můj strýček Pepa 
je farmář a zve nás k sobě na celé prázdniny.“ 
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„Hurá! Tak to bude super. Další dobrodružství 
na obzoru,“ skákal radostí Martin, až mu nadšením spadla 
žluto-červená kšiltovka z hlavy 
a přistála přímo na Maxově 
čenichu.
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„Haf, haf,“ vyjádřil Max svůj názor a Martin si najednou uvědomil 
důležitou věc. Vždyť vlastně nezná žádného farmáře a ani neví, co 
takový farmář dělá. Chvíli mu to vrtalo hlavou, trochu se styděl, že 
to neví, ale nakonec se přece jen Tomáše zeptal:

„Poslyš, a co to vlastně celý den dělá ten tvůj strýček framář?“
„Haha, jaký framář? Ty jsi tedy popleta. Můj strýček je přece 

farmář. Má velkou farmu, kde chová mnoho zvířat. Je to taková 
jakoby zoologická zahrada a kolem ní jsou louky a pole, na kterých 

se leccos pěstuje. A strýček se celý den o to 
všechno stará. Vždyť sám uvidíš, určitě se 

ti tam bude líbit.“
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Martinovi zazářily oči: „Jdu si hned sbalit kufry a všechno povím 
Katce. Ta bude mít určitě taky radost. Maxi, pojď domů, ty s námi 
přece jet nemůžeš,“ dodal Martin.

Když byli Martin, Katka a Tomáš sbalení, vyjeli na dlouhou 
cestu za strýčkem Pepou. Martin ani Katka ještě nikdy na farmě 
nebyli, a proto byli velmi zvědaví na to, co je čeká. Cesta jim 
rychle utekla a kamarádi dorazili do cíle, kde už na ně čekal 
strýček v obrovském vrčícím traktoru, který vzbuzoval respekt. 

Přivítat je přišel i Rex – jeho hlídací pes.
„Ahoj, strýčku Pepo! Přivedl jsem s sebou posily. To je 

Katka a Martin.“ 
„Dobrý den, strýčku!“ pozdravili 

společně, jako kdyby si to doma hodiny 
nacvičovali.

„Dobrý den, děti. Vítám vás na naší 
farmě. Pomůžu vám se zavazadly do vašich 

pokojíčků a pak vám to tu všechno s Tomášem ukážeme.“
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