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Dovoľte mi predstaviť vám svojho kamaráta, ktorý sa vo svojej rodnej reči 
volá Hu-mu-hu-mu-nu-ku-nu-ku-a-pu-a. Aby to nebolo také zložité, môžete 
ho volať Humu. Jeho rodná reč je havajčina, a tá má na rozdiel od slovenči-
ny len dvanásť písmen v abecede. Preto má chudák Humu také zložité meno. 
Kto ho tak pomenoval? Dozviete sa v mojom príbehu. 
Ak náhodou neviete, Havaj je krásny slnečný ostrov, ktorý vyrástol v Ti-
chom oceáne. Patrí veľkej pani Amerike. Okrem toho, že tam rastú nádher-
né kvety a kokosové palmy, všetci ľudia sú tam veselí a vyhrávajú si pesnič-
ky na ukulele. Poznám však niekoho, komu od istého dňa do spevu vôbec 
nebolo. 
Dávno-pradávno žila v tejto ďalekej krajine krásna banánová princezná 
Kiki. Keď trochu vyrástla, zaľúbila sa do princa Waikiho zo susedného ostro-
va. Princ veľmi rád chodil na ryby. Nechytal ich na je-
denie, ale preto, aby sa na ne mohol pozerať 
vo svojom kráľovskom akváriu. Neraz po-
zval princeznú Kiki, aby sa prišla pozrieť 
na jeho nové úlovky. To sa však nepáčilo 
kráľovnej Tichého oceánu, ktorej všetky 
ryby patrili. Napriek tomu, že princa varo-
vala, aby jej z mora ryby nebral, princ ju 
neposlúchol. Jedného dňa sa vybral spo-
lu s princeznou Kiki znovu na lov. Na-
tiahol si plutvy, nasadil potápačský vý-
stroj a čľup do vody! Princezná ho zatiaľ 
čakala v loďke a pritom si veselo pospevo-
vala. Práve vo chvíli, keď chcel Waiki chytiť 
rybku, ktorú vo svojej zbierke ešte nemal, 
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kráľovná Tichého oceánu sa prebudila. Oceánskym žezlom premenila prin-
ca na rybu, ktorá doteraz v žiadnom mori neplávala. A keďže sa každé nové 
stvorenie musí nejako volať, začala skladať z písmen meno. „A, e, i, o, u, h, 
k, l, m, n, p, w – to sú písmená, ktoré môžem použiť,“ povedala si kráľov-
ná. „Už to mám, bude sa volať Humuhumunukunukuapua! A kým nebude 
vedieť svoje meno povedať, ostane navždy rybou v mojom oceáne.“ 
Princezná Kiki kráľovnú počula. Rozhodla sa svojho šupinatého princa vy-
slobodiť. Každý deň chodievala k moru učiť rybku rozprávať. Ale darmo. 
Humu len otváral ústa, ale hlásku nevydal. Veď každý predsa vie, že ryby 
nevedia nič povedať a už vôbec nie také zložité meno. Odvtedy ostala Kiki 
smutnou princeznou, ktorá si s ostatnými Havajčanmi nezaspievala už žiad-
nu pesničku. 
Vďaka tomuto príbehu je dnes Humuhumunukunukuapua môj kamarát, kto-
rého každý rok stretávam pri potápaní na slnečnej dovolenke na Havaji. Ale 
domov si ho zobrať nechcem, aby sa aj zo mňa náhodou nestala ryba s ta-
kým dlhokánskym menom.

1. Napíš do okienok, ako sa volala princezná a princ z príbehu.

2. Podčiarkni v texte vetu, v ktorej sa spomína slovo ukulele. Toto
slovo znamená: (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

a) zelenina      b)  havajská ryba      c)  nábytok      d) hudobný nástroj

3. Napíš do okienka, prečo kráľovná oceánu premenila princa
na rybu?

4. Napíš, prečo Kiki ostala navždy smutnou princeznou.
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5. Doplň do nasledujúcich viet jednu z možností.

Humuhumunukunukuapua patrí medzi ryby. 

sladkovodné / morské

Morská voda obsahuje           . 

múku / cukor / soľ

Na Slovensku            more. 

máme / nemáme

6.

7.
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Napíš do okienka, koľko písmen má havajská abeceda?

Pomôž princeznej vyriešiť hádanku.

Princ Waiki chytil rybu a dal princeznej hádanku: Chvost
ryby váži 3 kilá, hlava rovnako ako chvost a telo toľko,
koľko hlava s chvostom dohromady. Koľko váži ryba?

Výpočet:

Odpoveď:
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8. Poznáme rôzne prírodné spoločenstvá, v ktorých spolu žijú
rastliny a živočíchy. Spolu s Humuhumunukunukuapua žijú
v mori jeho noví kamaráti. Nájdi ich a farebne označ.
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9. Vyfarbi tie okienka, v ktorých je napísané, čo je typické pre
Havaj.

iglu ukulele Eskimák kokosy kryha palmy duby slnko sneh

more spev ľad kvety teplo banány zima ryby
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