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Volám sa Hana Botková a som žiačka 4. B triedy. Do školy chodím už štyri
roky a vôbec ma to tam nebaví. Preto je môj obľúbený deň sobota. Otravný
budík nezvoní, nemusím sedieť v lavici a čakať, kedy už konečne bude
prestávka. Celý deň sa môžem hrať. Jedného dňa som ráno vstala ako po
iné dni a vydala sa na cestu do školy. Školu mám celkom blízko, iba o ulicu
ďalej. Ako som sa k nej blížila, mala som zvláštny pocit. Pred školou stálo
veľa detí, všetky s otvorenou pusou. Pridala som do kroku, aby mi náho
dou niečo neušlo. Keď som zbadala to, čo aj ostatní žiaci, aj ja som otvorila
naširoko ústa a nehybne stála. Škola bola preč. Jednoducho zmizla. Na jej
mieste stáli kolotoče, stánky so zmrzlinou a cukrovou vatou, cirkus, ihrisko,
kúpalisko, a to všetko úplne zadarmo. A predstavte si, že pri kolotočoch stá
li usmiati učitelia a volali nás, aby sme sa išli voziť. Zmrzlinu rozdávala pani
riaditeľka a cukrovú vatu pán školník. Od prekvapenia som nevedela, kde
mám skôr ísť. Ale dlho som nerozmýšľala.
Musím predsa vyskúšať všetko. Tak som si
poprosila veľkú porciu jahodovej zmrzliny
a išla na vystúpenie do cirkusu. V cirkuse
boli tiež namiesto klaunov učitelia. Videli
ste už niekedy vašu triednu učiteľku, ako
robí premety na lane? Alebo angličtinárku,
ako cvičí tigre? Najviac sa mi však páčili
klauni. Teda učitelia – klauni. Išlo im
to výborne. Žongléri boli tiež skvelí.
Z cirkusu som bežala rovno na kolotoče.
Na bobovej dráhe som sa stretla s celou
4. B. Výskali sme od radosti aj od strachu.
Vtom vláčik, v ktorom sme sedeli, vzlietol,
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lietal pomedzi stromy a ponad hlavy detí. To bola paráda! Keď pristál, išli
sme do strašidelného tunela. Vyzeralo to tam naozaj hrôzostrašne. Odrazu
nás v najväčšej tme chytila obrovská ruka a hodila do hlbokej jamy. Do
padli sme rovno do guľôčkového kúpeľa. Keď sme sa z guľôčok vyhrabali,
rozmýšľali sme, ako sa dostaneme naspäť. Na kraji bola obrovská trampolí
na, tak sme na nej skákali dovtedy, kým sme nevyskočili z jamy von. Slnko
už bolo vysoko na oblohe, a tak som sa rozbehla do bazéna. Skočila som do
vody, no vtom som zistila, že som naozaj mokrá od toho, ako na mňa mama
vyliala pohár vody. Nevedel ma zobudiť ani nepríjemný zvuk môjho budíka.
„Ách, len to nie!“ povzdychla som si. Všetko to bol len krásny sen a mňa
čaká ďalší deň v škole.

1.

Napíš do okienka, na čo sa zmenila škola.

2.

Čo všetko vyskúšala Hanka? (Vyfarbi okienka so správnymi
odpoveďami.)

3.

2
2

trampolína

hojdačky

cirkus

reťazovka

šmykľavka

vláčik

skákací hrad

bobová dráha

Ako sa deti dostali von z jamy? (Vyber a zakrúžkuj správny
obrázok.)
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4.

Deti lietali na kolotočoch. Uveď k slovu LIETAŤ
odvodené slová.

lietať

5.

6.

Zahraj sa a napíš k slovám slová s opačným významom.
deň

usmiati učitelia

veľa detí

boli skvelí

otvorená pusa

krásny sen

bežala rovno

strašidelný tunel

Pozri sa na obrázky a priraď k nim názov v angličtine. (Spoj
obrázok so správnym pomenovaním.)
wizard
tiger
clown
cirkus
ice cream
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7.

V cirkuse telocvikár hádzal so zaviazanými očami nože
na terč. Na začiatku mal 10 hodov. Keď zasiahol terč, tak
získal 2 hody navyše. Telocvikár hodil spolu dvadsaťkrát.
Koľkokrát zasiahol terč? (Zakrúžkuj písmeno so správnou
odpoveďou.)

a) 5

8.

b) 7

c) 10

d) 15

Pozri sa na zvieratká v cirkuse, ktoré sú vložené do okienok.
Vyber obrázok zvieratka, ktoré patrí v postupnosti do po
sledného rámčeka.

?

4
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