
Ahoj AniMuku, 

Předem bych Vám chtěl poděkovat, že jste mě vybrali jako recenzenta. Moc mě to potěšilo, 

ale přiznávám, že jsem měl také trošičku strach, protože jsem nevěděl, co od té papírové 

krabice mám čekat . 

Dále bych Vám chtěl poděkovat, že jste měli tu trpělivost a na mou recenzi počkali.  

Vzhledem k tomu, že jsem teprve teď v září nastoupil do první třídy, tak jsem musel poprosit 

maminku, aby mi se psaním recenze pomohla. 

Byl jsem velice překvapený tím, čím vším byl obsah krabice vybavený. Vůbec by mě 

nenapadlo, že tam najdu i pastelky a nůžky, základ každé domácnosti s dětmi.  Jen při hraní 

kuliček jsem zjistil, že mi jedna kulička chybí, ale poradili jsme si a nahradili ji jinou 

barvičkou. Musím se také přiznat, že „kuličky“ byla jediná aktivita, která mě vůbec neoslovila 

a po dvou minutách jsem tuto hru vzdal. Myslím si, že je to především tím, že jsem velice 

aktivní až hyperaktivní a proto raději vyhledávám akčnější hry . 

Naopak aktivita, která mě bavila ze všeho nejvíce, byla výroba domácího repelentu. To byla 

super zábava. Rád totiž míchám všelijaké lektvary. Jen to čekání než se vyluhují bylinky 

nebralo konce. Mě totiž chybí trpělivost   

Také jsem se velice těšil na pokus se srážkoměrem. Rád totiž dělám různé pokusy a doma 

mám dokonce dvě knihy plné pokusů. Háček však byl v tom, že jak bydlíme v panelákovém 

bytě, musel jsem srážkoměr umístit před panelák na volné prostranství a jak to už tak bývá, 

někteří děti dokážou být zlé a tak celý můj pokus zničili. Naházeli mi dovnitř hlínu a vymočili 

se do něj.  I s detektorem větru to nedopadlo na jedničku. Sice mi ho nikdo nezničil, ale 

nenašli jsme pro něj to nejvhodnější místo, takže si myslím, že nebyl velice přesný. Myslím 

si, že kdybych žil v rodinném domečku dopadly by tyto dva pokusy mnohem lépe. Ale 

nevadí. Teď když už vím jak na to. Vyrobím si jej někdy znova a domluvím se s babičkou a 

dědou se zahradou, zda bych si tyto dva pokusy nemohl udělat u nich.  

A ještě Vám musím napsat, že na to, jak nerad kreslím. Mě vcelku chytla aktivita kreslení 

vlastní kolekce do deštivého počasí.  Až jsem se sám sobě divil, jak dlouho jsem u toho 

vydržel sedět. 

Jinak Váš nápad s AniMukem je bezva věc. Jsem rád, že jsem se mohl zase něčemu novému 

přiučit. A kdyby jste chtěli nějaký nový nápad na AniMuk, tak mě napadá téma pravěk a 

Dinosauři nebo nějaké aktivity na téma mé oblíbené počítačové hry „MINECRAFT“. 

DĚKUJI VÁM ZA PŘÍLEŽITOST VYZKOUŠET SI VÁŠ ANIMUK.  

S POZDRAVEM  

TONÍK 

 

 


