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Bylo, nebo nebylo. Bylo-li to, tak to bylo moc 
a moc a moc a moc a moc a moc a moc a moc 
a moc a moc a moc a moc a moc a moc a moc 
a moc a moc dávno.

Bylo to tak moc dávno, že se to nedá vypsat 
na jeden řádek.

Bylo to tak moc dávno, že se to nedá přečíst 
na jedno nadechnutí.

Bylo to tak moc dávno, že si nikdo nepamatuje, 
jak to doopravdy bylo.

Mohlo to být tak, mohlo to být i jinak.
A mohlo to být právě takto…



Bylo to dávno, pradávno. Kde se vzala, tu se vzala, 
v jeskyni se objevila čtyři vajíčka. Čípak asi jsou?

Puk. Juj, právě puklo to největší. Kouká z něho 
hlava malého dinosaura. „Papat, posím,“ povídá 
mládě, neumí totiž říkat R. Když tak hezky posíš, 
budeš se jmenovat Posi.

Křup. I z druhého vajíčka se líhne diňáček a drží 
knihu. Co to čteš? „Albi… albu…“ Ano, je to 
ALBUM DINOSAURŮ. Viď, Albi?

Lup. Lup. Z vajíčka se vylouply nožky 
a hup, hup. Bam. Vajíčko narazilo do stěny. 
Skořápka praskla a dinosauří slečna, co se v něm 
schovávala, byla vysvobozena. Hup a bam. Aha, 
tak ty budeš Bamba.

A co to poslední vajíčko? Kdypak ono vydá 
své tajemství? Á, už se chvěje… No toto! Šišatec 
chrní! Tak to ne! Haló, budíček! Křáp. Ve vajíčku 
spí dinosauří holka. „Mí ááá,“ zívla Mia.

Vítejte na světě, diňáci!



Posi se učí psát. Zatím to jsou jen samé 
klikyháky. Ale pozor! Čtyři písmenka jsou 
celkem zdařilá. Najděte je a složte z nich jméno 
jednoho z diňáků.







Než jste stačili otočit stránku, diňáci vyrostli. 
Ze své jeskyně si udělali domeček s pokojíčky.

Největší pokojíček potřebuje Posi, je ho 
pořádný kusanec. Divíte se? Vždyť se stále cpe. 
Bábovku zblajzne na jedno mlasknutí. Mlask. 
A ještě něco vám na něho povím, už umí říkat R!

Pokoj chytrého Albiho vypadá jako knihovna, 
studovna a laboratoř. Kdyby si Albi denně 
nemohl přečíst knížku, nedostal nápad či 
neobjevil nějakou zajímavost, byl by nešťastný.

Pokojíček uhopsané Bamby je zařízen jako 
tělocvična. Sotva se dinosauří holka probudí, 
už cvičí.

A jakýpak pokoj má věčně ospalá Mia? 
Olala. Místnost, ve které přebývá, není vůbec 
ke koukání. Uprostřed je jen postel s peřinami, 
zdi jsou šedivé, bez obrázků.

Mio, Mio, měla bys s tím něco udělat. Chtělo 
by to vymalovat veselými barvami. Co ty na to?



Dinosauří holka Mia chce na zeď svého pokoje 
namalovat trávu. Jenomže kyblík se zelenou 
barvou nešikovný Posi převrhl. Učený Albi jí 
poradil, aby použila jiné barvičky. Které dvě 
barvy musíte smíchat, abyste získali zelenou?



+





Copak děláte, diňáci? Aha, nezahálíte, tak to je 
dobře. Posi si z plastelíny vyrábí jídlo. Ham. 
Posi, ty ostudo, do dortu z plastelíny se nekouše.

A co Albi? Jéje, ten má filipa! Vyrobil si model 
sopky. Pššš, pššš, sopka vybuchuje. Paráda, Albi, 
to se ti moc povedlo.

A Mia? Neprospala celý den? Kdepak, i ona 
pracovala, ušila si nový polštářek. Ale proč 
nemáš hlavu na polštáři, ale pod polštářem? Ty se 
před něčím schováváš? Aha, zacpáváš si uši, 
nechceš něco slyšet.

Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop.
Slyšíte to taky? To je rámus, to je randál. 

Copak to je? Ozývá se to z pokoje dinosauří 
sportovkyně. Bamba skáče přes švihadlo. Jéje, 
ta holka se snad nikdy neunaví.

Hop. Hop. Hop. Hop.
Bambo, stůj! I kdepak, Bamba skáče dál. Z toho 

kouká pěkná polízanice. Nebo poskákanice?



Buďte šikovní jako dinosauří kluk Albi. 
Vymodelujte z plastelíny sopku. Na dno kráteru 
nasypejte jedlou sodu a červené potravinářské 
barvivo. Pak vlijte do sopky ocet a uvidíte, 
co se bude dít.




