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Žila raz jedna smutná príšera. Bola taká škaredá, že sa s ňou nikto nechcel 
hrať. Bývala na kraji lesa v tom najškaredšom močiari.
Každý deň sedávala pri papradi a čakala, či niekto nepríde, aby sa s ním moh-
la porozprávať. Ale nikto sa nezjavil, lebo všetci sa močiarnej príšery báli.
Mysleli si, že ich chce iba nalákať, aby ich mohla chytiť a zožrať. Ale tak to 
nikdy nebolo, lebo Šerka – tak sa tá príšera volala – nikdy nechcela uchmat-
núť a zjesť žiadne zvieratko. So všetkými sa chcela stretnúť, ale ju nechcel 
nikto ani vidieť.
Raz do lesa zamieril čudesný netvor. Vyzeral zlovestne ako vlk. Bolo to ove-
ľa strašnejšie stvorenie ako Šerka. Zvieratká z lesa sa ho naozaj veľmi báli.
Keď ho Šerka zbadala, neváhala a neohrozene sa doňho pustila. Štípala ho, 
hrýzla, švihala papradím a pŕhľavou.
Zvieratká od prekvapenia stáli ako prikované. Šerke sa napokon podarilo 
vyhnať vlčieho netvora z lesa a pobrala sa domov. Keď sa zvieratká spamä-
tali, kričali za ňou: „Počkaj, počkaj, nestihli sme sa ti poďakovať!“
Šerka zastala a zvieratká ju obkolesili, potľapkávali po pleci a vraveli:
„Ďakujeme ti, Šerka. Si dob-
rá a pomohla si nám. Radi 
budeme tvojimi kamarát-
mi!“
Odvtedy už nie je Šerka 
smutná, ale veselá. Nasťaho-
vala sa do lesa, kde si získala 
mnoho nových kamarátov.
Je to najšťastnejšia príšerka na 
svete. Neveríte? Tak sa k nej vyber-
te.

SLABIKYSČÍTANIEOZNAMOVA-
CIA VETAOPYTOVACIA 

VETA

Xénia Faktorová (text)
Mgr. Alena Lampertová (úlohy)

Smutná príšerka
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1. Ktorá rastlina sa spomína v príbehu? (Vyfarbi správny
obrázok.)

2. Na koho sa podobá netvor? (Vyfarbi správny obrázok.)

MEDVEĎ          VLK          DRAK

3. 

4.

LENIVÁ

SMUTNÁ

PEKNÁ

ŠKAREDÁ

ŠIKOVNÁ

VESELÁ

NAJŠŤASTNEJŠIA

 Zlož z písmenok slovo, ktoré povedali zvieratká Šerke, keď 
vyhnala netvora. Napíš ho na voľný riadok.
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Vyfarbi tie slová, v ktorých je napísané, aká bola Šerka 
NA ZAČIATKU a NA KONCI PRÍBEHU.
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1. Ktorá rastlina sa spomína v príbehu? (Vyfarbi správny
obrázok.)

2. Na aké zviera sa podoba netvor? (Vyfarbi správny obrázok.)

MEDVEĎ          VLK          DRAK

3.

4.

LENIVÁ

SMUTNÁ

PEKNÁ

ŠKAREDÁ

ŠIKOVNÁ

VESELÁ

NAJŠŤASTNEJŠIA

Zlož z písmenok slovo, ktoré povedali zvieratká Šerke, keď 
vyhnala netvora. Napíš ho na voľný riadok.
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Vyfarbi tie okienka, v ktorých je napísané, aká bola Šerka 
NA ZAČIATKU a NA KONCI PRÍBEHU.
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PÚPAVA	 SNEŽIENKA	 PAPRAĎ
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 Nájdi a vyznač 5 rozdielov na príšerke Šerke.

Príšerka Šerka našla v lese 2 dubáky, 7 malín, 5 čučoriedok a 
v neďalekom sade 3 jabĺčka. Ako sa však vracala domov, 
vytratila 1 dubák a 2 maliny. Koľko vecí na jedenie jej ostalo?

Nakresli všetky veci, ktoré Šerka našla, vyškrtni tie, ktoré stratila, a 
vypočítaj, koľko vecí na jedenie jej nakoniec ostalo.

Výpočet:

Odpoveď:
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5.

6.


