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Ako na vojenskej 
prehliadke

Jelšová ulica bola zaliata slnkom. A o Slnečnej ani nehovoriac! Ba aj 
všetky ostatné sa dnes kúpali v zlatých lúčoch. Fertíkovci nastúpili do auta 
a odfrčali do práce. Pani Šorová sa vybrala s taškou na nákup, pán Domon 
kosil v predzáhradke trávu...
„Vy ste asi dôležitý človek,“ usúdil Murko, „počujete, ako vás všetci 
zdravia?“ 
Pravdaže, pán Vilko to počul, veď všetkých milo odzdravil. A keď práve 
nemal dôvod zastať pri najbližšej schránke, aspoň zdvorilo mávol na 
pozdrav. 
No Murkovi sa najväčšmi páčili tie triumfálne fanfáry, ktoré sa ozvali, len 
čo vkročili na začiatok ulice. Aspoň Murkovi sa zdalo, že je to tak, ako keď 
nejakého prezidenta víta špalier vojakov aj so všetkými vojenskými 
poctami. Aj v rajóne pána Vilka to bolo podobné, keď sa zjavil na začiatku 
ulice. Všetky psy sa zbehli zo záhrad k plotom a hlasito 
sa rozštekali. A vďaka plotom vedľa chodníka všetky 
štekali v jednej línii. Naozaj ako nastúpená vojenská 
jednotka. Veľké vlčiaky, zúrivé dogy, priateľské 
retrievery, ktoré popritom vrteli huňatým chvostom, 
i malý nezbedný teriér, ktorý oprel predné laby 
o múrik plota a štekal s hlavou naklonenou raz
doprava a raz zase doľava... Úžasné divadlo! 
Keď rozniesli všetky listy na Jelšovej ulici 
a dostali sa na jej koniec, 
ktorý križoval vľavo 
Bukovú a vpravo 
Slnečnú ulicu – zasa 
to isté. Ďalšie psie 
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fanfáry sprevádzali ich kroky. 
Z Jelšovej zabočili doprava. Dom pani Malčíkovej patril k tým, kde psa 
nemali. No Murkovi neuniklo, že v záhrade za domom si lebedí mačička, 
strakatá ako on.
„Tu určite bývajú dobrí ľudia, keď majú radi mačky,“ usúdil.
Vtedy ich z okna zbadala pani Malčíková:
„A pre mňa nič nemáte?“ volala na pána Vilka.
„Dnes veru nie,“ povedal a zastal, hoci pre schránky v tejto časti ulice jeho 
poštárska kapsička nič neukrývala. Vlastne nie kapsička, ale kapsa, lebo 
teraz bola veru riadne plná.
„Ani platiť nikto nič odo mňa nechce?“ zasmiala sa pani Malčíková.
„Veru ani faktúry nenesieme. Možno zajtra...“ domnieval sa pán Vilko 
a zamával smerom k oknu, z ktorého vychádzala nádherná vanilková vôňa. 
Šírila sa po celej ulici, Murko sa len túžobne oblizol. 
Čím väčšiu spleť ulíc a uličiek nechávali pán Vilko, Bruno, jeho verný 
priateľ bicykel a Murko za sebou, tým viac sa na nich slniečko usmievalo. 
Dnes sa asi dobre vyspalo a sršalo energiou na všetky strany, kam sa 
dostali jeho lúče. Len tieň starého javora, čo sa z parku vykláňal na ulicu, 
mu skrížil cestu.
„Voda,“ zamraučal spásonosne Murko, keď dochádzali k fontánke.
„Dobre,“ povedal pán Vilko, „dáme si malú prestávku a osviežime sa.“
Brunovi našiel miesto v tieni, kde si mohol oddýchnuť pri bútľavom kmeni 
starej vŕby, Murko využil čas a rýchlo sa napil z nízkej fontánky, čo 
neúnavne fŕkala kvapky na každú stranu. Pán Vilko si vytiahol fľašu 
minerálky a napil sa. Potom ešte raz načrel do bočnej priehradky svojej 
kapsy, vytiahol keksíky a rozdelil sa s Murkom. Boli chutné, prechutné! 
A pravdupovediac: Murko si aj poriadne vydýchol, lebo od rána uvažoval 
nad tým, ako to Bruno myslel, keď povedal: Komu sa nelení, tomu sa 
zelení. Chvalabohu, špenát ani iná vegetariánska porcia Murka nemusela 
mátať. Keksíky, to je úplne niečo iné! 
„Aha,“ napadlo Murkovi, „správne sa má asi hovoriť: Komu sa nelení, 
toho Vilko odmení.“
„Ech, ty mudrlant,“ zasmial sa pán Vilko a obal od sušienok strčil naspäť 
do bočnej priehradky svojej kapsy. Murko si všimol, že bol zelený. 
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A potom rozmýšľal, či aj zajtra sa na pochôdzke posilnia keksíkmi 
v zelenom obale.
Bol spokojný. Nebol už smädný ani hladný ako ešte včera o takomto čase, 
keď nemal nikoho na dobré slovo a ničoho do žalúdka. A keď opäť 
vykročili, veselo si pospevoval:
„Komu sa nelení, toho Vilko odmení, komu sa nelení, toho Vilko 
odmení...“
A odznova...
Ako išli, pristavovali sa pri bránkach i schránkach, listov v košíku za 
zadným sedadlom ubúdalo a zostávali už iba tie v kapse pána Vilka. Keď 
sa v košíku beleli posledné tri obálky, vzal ich a preložil k tým v kapse.
„Dnes je toho dosť,“ povedal Brunovi, ktorý celý čas niesol na svojom 
chrbte celý náklad. 
„Si mocný,“ prihovoril sa mu uznanlivo aj Murko.
Bruno sa očividne zaradoval: 
„Odveziem aj teba. Naskoč!“
Och, pri takom vození sa Murko cítil neuveriteľne! Uložil sa pohodlne 
v košíčku a takmer ani nedýchal, aby jeho pohyb neprekážal Brunovi v 
pohybe. Pripadal si ako kráľ všetkých kocúrov, a nie ako ešte pred pár 
dňami túlavý, hladný úbožiak, ktorého nikto nechcel... 
„Ach, aké úžasné je mať dobrých priateľov!“ 
rozmýšľal Murko o šťastí, ktoré ho postretlo, 
a o chvíľu zadriemal. Snívalo sa mu 
o útulnej kuchynke v byte pána Vilka,
mäkkom plstenom koberčeku a miske 
plnej teplého mlieka...

1. Aké povolanie mal pán Vilko? (Vyfarbi okienko so správnou
odpoveďou.)

prezident mliekar poštár generál

opravár inštalatér riaditeľ cyklista
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2. Prečo ulice vyzerali ako na vojenskej prehliadke? (Zakrúžkuj
písmeno so správnou odpoveďou.)

a) Všetky mačky sa zbehli zo záhrad k plotom a hlasito sa rozmňauka-
li. A vďaka plotom vedľa chodníka všetky mňaukali v jednej línii.

b) Všetky psy sa zbehli zo záhrad k chodníku a hlasito sa rozštekali.
A vďaka kríkom vedľa chodníka všetky štekali v jednej línii.

c) Všetky psy sa zbehli zo záhrad k plotom a hlasito sa rozštekali. 
A vďaka plotom vedľa chodníka všetky štekali v jednej línii.

d) Všetky mačky sa zbehli zo záhrad k chodníkom a hlasito sa roz-
mňaukali. A vďaka kríkom vedľa chodníka všetky mňaukali
v jednej línii.

3. Doniesol pán Vilko niečo pani Malíčkovej? (Zakrúžkuj správ-
ne písmeno. Ak áno, napíš, čo jej priniesol.)

a) Áno, čo?

b) Nie.

4. Čo zjedli Murko a pán Vilko? (Zakrúžkuj správny obrázok.)

5. Vypíš do okienok z textu tri mená osôb a tri mená ulíc.
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2. Prečo ulice vyzerali ako na vojenskej prehliadke? (Zakrúžkuj 
písmeno so správnou odpoveďou.)

a) Všetky mačky sa zbehli zo záhrad k plotom a hlasito sa rozmňauka-
li. A vďaka plotom vedľa chodníka všetky mňaukali v jednej línii.

b) Všetky psy sa zbehli zo záhrad k chodníku a hlasito sa rozštekali. 
A vďaka kríkom vedľa chodníka všetky štekali v jednej línii.

c) Všetky psy sa zbehli zo záhrad k plotom a hlasito sa rozštekali. 
A vďaka plotom vedľa chodníka všetky štekali v jednej línii.

d) Všetky mačky sa zbehli zo záhrad k chodníkom a hlasito sa roz-
mňaukali. A vďaka kríkom vedľa chodníka všetky mňaukali 
v jednej línii.

3. Doniesol pán Vilko niečo pani Malíčkovej? (Zakrúžkuj správ-
ne písmeno. Ak áno, napíš, čo jej priniesol.)

a) Áno, čo? 

b) Nie.

4. Čo zjedli Murko a pán Vilko? (Zakrúžkuj správny obrázok.)

5. Vypíš do okienok z textu tri mená osôb a tri mená ulíc.

Aké je začiatočné písmeno mien osôb a ulíc? (Zakrúžkuj pís-
meno so správnou odpoveďou.) 

a) malé  b) veľké

Vypíš do okienok z textu tri mená postáv a tri mená ulíc.
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6.

7.

Ak si sa to už učil, spoj čiarou anglické názvy s obrázkami.

dog

cow

cat

pig

turtle

Dopíš do okienok názvy ulíc podľa textu: Keď rozniesli všetky
listy na Jelšovej ulici a dostali sa na jej koniec, ktorý križoval
vľavo Bukovú a vpravo Slnečnú ulicu – zasa to isté.

JELŠOVÁ ULICA
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8. Pán Vilko stretol Angličana. Ak si sa to už učil, doplň vety 
do okienok tak, aby tvorili rozhovor.

Dovidenia.          Hello!        I am from England.        Volám sa pán Vilko.

9. Čo nám pomôže, keď je nám horúco? (Vyfarbi okienka so
správnymi odpoveďami.)

zmrzlina voda ventilátor šiltovka

horúci čaj vejár tieň radiátor

Odkiaľ 
pochádzate?

Dobrý 
deň!

What is 
your name?

Goodbye.
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