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V našom dome na štvrtom poschodí býva spisovateľ, ktorý píše pre do-
spelých, aj pre deti. Deti čítajú jeho knihy málo a dospelí ešte menej. Ale 
môj ocko vraví, že jeho knihy sú super, lebo ich možno podložiť pod nohu 
stola, ak je kratšia. Inak ten spisovateľ je strašne nervózny. Prekáža mu, 
keď v sobotu susedia vysávajú, no a keď moja mama v nedeľu vyklepáva 
bravčové rezne, z toho je vždy na plafóne. Dokonca počuje, ako mravce 
chodia po balkóne a klopkajú nohami po betóne.
Netreba sa preto čudovať, že ho úplne vytočilo, keď naša suseda pani Klo-
básková vytiahla na dvor starý koberec a začala doň nemilosrdne udierať. 
Bolo to práve vo chvíli, keď chcel začať písať. Spisovateľ rýchlo vybehol na 
balkón a kričí: „Čo to robíte?! Okamžite prestaňte prášiť, lebo si to s vami 
vybavím!“ „Len sa upokojte, pán susedko. 
Enem párkrát do teho buchnem a bude to. 
A nerozčilujte sa tolko, šak vám to ublí-
ži na zdravíčku!“ Otočila sa mu chrb-
tom a pokračovala v prášení. Spiso-
vateľ rýchlo vbehol do svojho bytu 
a nervózne sa v ňom prechádzal. 
Rozmýšľal, ako by mohol pani 
Klobáskovú v tej hrôzostrašnej 
činnosti zastaviť.  Vtom do-
stal nápad. Vytiahol zo špaj-
zy zemiaky, znovu vybe-
hol na balkón a pokúšal 
sa susedu zneškodniť. 
Hádzal do nej jeden ze-
miak za druhým. Žiaľ, 
bez jediného zásahu. 
A to už je čo povedať, 
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Kde bolo, tam bolo, boli raz dvaja súrodenci, Janko a Marienka. Vybrali sa 
do lesa nazbierať maliny. Postupne sa zotmelo a zrazu nevedeli nájsť cestu 
domov. V diaľke zbadali svetlo. Prišli k domčeku, ktorý bol celý postavený 
z perníkov. O chvíľu vyšla z domčeka zlá ježibaba a deti uväznila. Chcela 
ich vykŕmiť a potom zjesť. Nešťastní rodičia vyhlásili po svojich deťoch 
pátranie a za ich nájdenie ponúkli vysokú finančnú odmenu. Vlk bol práve 
na obhliadke lesa s pánom horárom, keď zbadali na strome oznam o strate-
ných deťoch. Vlk neváhal. Nenápadne sa vzdialil, cez oči si dal čiernu pásku 
a hneď začal hľadať stopu svojimi superčuchovými schopnosťami, ktoré 
dostal v kolíske od sudičiek. Netrvalo dlho a už bol pri perníkovej chalúpke. 
Svoje ostré zuby použil na rozhryznutie klietky, v ktorej boli deti zamknuté, 
a neskôr aj na potrestanie ježibaby, ktorá si po-
tom navždy zapamätala, že ľudia sa jesť ne-
smú. Potom deti vysadil na chrbát a hybáj do-
mov k rodičom. Keďže chcel ostať inkognito, 
neprevzal si ani finančnú odmenu a v tejto 
rozprávke ostal len záhadným superhrdi-
nom.

SČÍTANIEODČÍTANIESLOVNÁ ÚLOHA
LESNÉ ZVIERATÁ

Mgr. Petra Križanová

Vlk superhrdinom
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pretože pani Klobásková je celkom široký objekt. Dobre som sa na tom za-
bával, keď som to celé pozoroval z okna svojej izby. Potom mi však prišlo 
spisovateľa trochu ľúto. Veď človek sa predsa potrebuje pri práci sústrediť. 
Tak som vybehol na dvor aj ja a začal som pani susedke pri tom prášení 
pomáhať.  Striedavo a pravidelne sme do toho koberca udierali, až bolo o 
chvíľu po hluku. Spisovateľovi odrazu zmizli vystúpené žily z krku, utrel si 
spotené čelo a dal si pohár vody. Potom si v pokoji sadol za stôl a začal písať.                                                                                                                                         
Ktovie, či raz svoje dielo aj dokončil, keď ho stále niečo vyrušuje. Mať 
také dobré uši ako on, hneď by som zmenil zamestnanie. Stal by som sa 
tajným agentom a pracoval by som v tíme špecialistov zameraných na od-
počúvanie. Ale každý si vyberá svoje povolanie sám a robí to, čo je jeho 
srdcu blízke.

1. Na koľkom poschodí býva spisovateľ? (Vyfarbi bublinu so
správnou odpoveďou.)

2 3 4 5

2. Čo všetko prekážalo v príbehu spisovateľovi? (Vyfarbi okien-
ka so správnymi odpoveďami.)

PRÁŠENIE 
KOBERCA PLAČÚCE DIEŤA

VYKLEPÁVANIE 
REZŇOV

VYSÁVAČ MRAVCE ŠTEBOT 
VTÁKOV

3. Pán spisovateľ napísal spolu 19 kníh pre deti, mládež a do-
spelých. 6 kníh pre deti, 4 knihy pre mládež. Koľko napísal
kníh pre dospelých?
Výpočet:

Odpoveď:
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PRÁŠENIE 
KOBERCA

PLAČÚCE  
DIEŤA

VYKLEPÁVANIE 
REZŇOV

VYSÁVAČ MRAVCE ŠTEBOT VTÁKOV



TECHNIKA A ČÍSLA / Nesprávne povolanie / 1. ročník / 1.9

HRAVÉ ČÍTANIE / www.raabe.sk / www.skolskyportal.sk 3

5.

Vypočítaj príklady, k výsledkom priraď písmená a dozvieš sa,
ako sa volal spisovateľ.

6.

20 – 7 + 3 = 16 0 Š

3 + 7 + 4 = 14 5 O

18 – 6 + 7 = 19 11 R

14 + 5 – 8 = 11 12 U

11 + 4 - 10 = 5 14 E

9 – 7 + 10 = 12 16 V

4 + 6 – 10 = 0 19 T

17 – 2 + 5 = 20 20 K

20 – 5 – 10 = 5

V okienkach sa ukrývajú slová z príbehu. Nájdi ich a napíš
ich pod okienka.

H
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4.

Čo (akú potravinu) hádzal spisovateľ do susedky? 
Nakresli ju.
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8.

Keby si bol/-a spisovateľom/-kou, ako by sa volala kniha,
ktorú by si napísal/-a. Vymysli názov a úvodnú stranu tvojej
knihy.

Názov

Koberec, ktorý prášila susedka Klobásková, mal na sebe
veľa geometrických tvarov, spočítaj všetky geometrické tva-
ry a napíš ich počet do nich vedľa koberca.
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7.


