
MÍSTO, KDE ŽIJI JE MÝM, DOMOVEM 
 

NĚCO O MĚ. Jmenuji se Terka Kleisová, je mi 10 let a mám sestru Katku, které 

je 13 let. Chodím do Základní školy ve Viničných Šumicích. 

 

MÍSTO KDE JSEM VYRŮSTALA. Narodila jsem se v brněnské nemocnici U 

Milosrdných bratří. Pak už si mě maminka s tatínkem odvezli do Zbýšova, kde 

už na mě čekala moje tříletá sestřička. Tímto se domeček ve Zbýšově stal 

mým rodným domem.Tak už víte, kde bydlím. 

Od útlého dětství si moc nepamatuji, ale co se mi vybaví jako první je velké 

oranžové křeslo, bylo pohodlné a měkkoučké, často jsem si na něm hrála, 

jedla dobrůtky, a také se nechala lechtat od strejdy Toma. A určitě mě  v něm 

uspávala moje maminka. Rodiče jistě sledovali mé první krůčky, moje první 

zoubky i moje první malířské pokusy. 

 

MÍSTO MÉHO DĚTSVÍ. Jak běžel čas, běžely i roky. Z malých krůčků se staly 

výlety do blízkého okolí. Už jsem poznala všechna zajímavá zákoutí našeho 

domu. Zjistila, kde se vaří, jak se pere, čím se žehlí a jak se zahřívá voda 

k vaření nebo k vytopení celého domu. Prostě už znám můj dům dokonale. 

 

MÍSTO MÝCH ZÁŽITKŮ. Však nejvíce miluje své zážitky. Záhonky kolem domu 

byly moje všechno. Hlína a bahno byly super, žádná kytička neměla jistotu, 

že dokvete, každá kaluž byla rybníkem a jezerem. Tvořila jsem zvířátka 

z hlíny, omáčku z broučků a polévku z trávy a hlíny.   

Nadevše miluji zvířátka.  První moje zvířátko byl křeček Niki. A po něm dalších 

osm. Šarlotka, Pumička, Nikísek, Viki, Ami, Ňufi a další. Nevím, jak je to 

možné, ale za celou dobu měla Kačenka jen jednoho jménem Kiki. Žila 2 a půl 

roku.   



Naše první kočička byla Puntík. Ale pořád utíkala zpátky domů. Pak jsme měli 

naše milovaná koťátka z Křenovic. Na první pohled jsem se do nich 

zamilovala. Mike a Mia byly bílé a měly na sobě zrzavé a černé flíčky. 

 

MÍSTO V MÉM POKOJI. Můj život v pokojíčku je jeden velký binec. Nedokážu 

v něm udržet pořádek. Neumím si uklidit, jsem prostě "bordelář". Ráda si 

stěhuju nábytek. Vyrábím barevná přáníčka z papíru, na šicím stroji si spíchnu 

polštářek, z 3D pera tvořím zvířátka a ze všeho nejraději si hraju se zvířaty.  

 

MÍSTO SETKÁNÍ. Můj domov je také místem, kde slavíme společné 

narozeniny, kam jezdí moji kamarádi i kamarádi mých rodičů. S kamarádkami 

jsme společně vařily v dřevěné kuchyňce, koupaly se a dováděly v bazénu.   

 

MÍSTO MÝCH NÁVRATŮ. Vždy se těším na návraty z výletů nebo dovolené. 

Vlezu si do mé postele a jsem ráda, že jsem doma. 

 

 


