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Moja mamina si myslí, že často vymýšľam, no ja si to nemyslím. Hovorieva 
mi: „Dorotka, ty si taká výmyselníčka.“ A ja si vždy tľapnem do čela a od-
vetím jej: „A to som ako Edison?“ Niekedy by som chcela byť ako on. No ja 
len rada premýšľam.

Viete, čo mi napadlo v aute, keď sme išli naposledy k babke? Dospeláci po-
užívajú často slová, ktorým ani oni sami nerozumejú. Ja rozumiem všetké-
mu, čo hovorím. Veď na čo by som aj používala slová, ktorým sama nerozu-
miem?

Už dlhšie mi však vŕta v hlave jedno slovo. Počula som ho často, no nerozu-
mela som mu. Keď raz prišla moja mamina domov z práce a ja som ju čaka-
la s nakresleným obrázkom, povedala mi: „Dorotka, ty si moje šťastie.“ 
Usmiala som sa na ňu, no ani som sa nestihla spýtať, čo tým vlastne myslí, 
pretože som sa ponáhľala von za kamarátkou.

Keď som vyšla z paneláka, uzrela som suseda. Venčil 
svojho nového psa. Kúpil si zlatého kokeršpaniela. 
Nie je zo zlata, má len takú farbu srsti. Dokonca ani nie 
je zo Španielska. Preskackala som okolo neho a začula 
som, ako zahromžil, keď zbadal, do čoho stúpil: „To 
vari ani nie je pravda, tomuto sa povie šťastie!“ Nevyze-
ral vôbec spokojne. Kto by aj bol spokojný, keď stúpi 
do psieho hovienka. Ja teda rozhodne nie. Vôbec sa mu 
nečudujem, že sa tak kyslo tváril. Vtedy som si uve-
domila, že moja mamina povedala, že som jej šťastie 
a tvárila sa milo. No náš sused sa vôbec milo netvá-
ril, keď použil to isté slovo. Myslela som si, že ja – ako 
mamino šťastie – som mu spravila niečo zlé.

VETY
ANGLICKÝ JAZYK

VÝZNAM SLOV

Mgr. Alena Lampertová

Čo je vlastne 
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Utiekla som preto späť domov. Chvíľu som pozorovala cez presklené dvere, 
čo sa bude diať, až kým nevošiel do vchodovej brány môj tatino. Počas ces-
ty vo výťahu som mu chcela vyrozprávať, čo sa mi stalo, no predbehol ma 
a pri prezeraní pošty povedal: „Dorotka milá, vyzerá to tak, že nás šťastie 
pomaly opúšťa.“ Plačlivo som spustila: „Ale... a... a... ale ja nikam nechcem 
ísť, ja som nášmu susedovi nič nespravila. A mamina mi nič nevyčítala a ani 
nehovorila, že mám niekam ísť. Prečo vás mám opustiť?“ Tatino na mňa 
ostal prekvapene pozerať. Vôbec netušil, o čom hovorím.

Keď sme prišli do bytu, okamžite som sa vrhla na maminu s otázkou: „Mami, 
mami, mami, čo znamená šťastie? Ty si povedala, že ja som tvoje šťastie. Je 
to teda pomenovanie osoby. Sused však povedal slovo šťastie s úplne iným 
tónom ako ty a ja som sa zľakla, že je na mňa nahnevaný. Nakoniec tatino 
povedal, že vás mám opustiť.“ Tatino do toho vstúpil a povedal: „Dorotka, 
ale veď ja som len čítal účty a pri pohľade na tie vysoké čísla som povedal, 
že nám odlieta šťastie. Vôbec to nesúviselo s tebou.“

Mamina sa pousmiala, vzala ma na ruky (i keď sa čudujem, lebo som už 
dosť ťažká) a vysvetlila mi, že pre každého je šťastie niečo iné. Tiež 
povedala, že niektoré slová sa používajú na označenie rôznych pojmov. No 

v podstate mi nakoniec ani neodpo-
vedala na to, čo to šťastie vlastne 
je. Pýtala som sa babky, dedka 
a dokonca aj suseda, no každý 
z nich mi povedal niečo iné. Tí 

dospeláci sú čudní. Keď budem 
dospelá, prídem na to, čo to vlastne 

je a nebudem používať slová, ktorým 
nerozumiem tak, ako to robia do-

spelí. Budem vedieť, či som tým 
šťastím ja, šek na zaplatenie, 
alebo psie hovienko. Tak!
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1. S ktorými ľuďmi sa Dorotka stretla v príbehu? 
Vyfarbi rámik so správnou odpoveďou.

2.  Ktoré slovo vŕtalo Dorotke v hlave a nerozumela mu? (Napíš
do okienka.)

3.     Napíš 3 významy, v ktorých je slovo šťastie použité v texte?

1.

2.

3.

4.  Dorotka veľmi rada rozpráva a používa všetky druhy viet. Ku
každému druhu vety napíš jednu vetu z textu.

Oznamovacia veta:

Opytovacia veta:

Rozkazovacia veta:

5.     Okrem ľudí videla Dorotka počas dňa aj psa. Napíš, ako sa
povie pes po anglicky?

mama
pes

sused

mama
pes

sused
mama

kamarátka

kamarátka 
sused

sused
otec
mama
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6.  Dorotka sa často vo svojich predstavách stretáva s rôznymi
zvieratami, ktoré rozprávajú. Nie však hocijako, ale po 
anglicky. Vpíš do prázdneho miesta pod obrázkom názov 
zvieraťa po anglicky.

7.  Poskladaj čo najviac slov z písmen, ktoré tvoria slovo šťastie.
(Napíš ich na riadky do okienka.)

Š Ť A S T I E

8.  Dorotka si povedala, že keď bude veľká, nebude používať slová,
ktorým nerozumie. Sú nejaké slová, ktorým nerozumieš ty, no
pritom ich občas počuješ, ba dokonca ich aj použiješ? (Napíš ich
a nájdi k vypísaným slovám význam pomocou rôznych slovníkov.)
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