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Ako každú sobotu, aj túto som sa prebudil na strašný rev svojho malého bra-
ta. Tak veľmi by som sa chcel aspoň raz poriadne vyspať, ale pri tom „vresklú-
ňovi“ to jednoducho nejde. Rozlepil som oči, pozrel sa naňho, ako stojí 
v postieľke s otvorenou ziapajúcou pusou, a najradšej by som ho nevidel. 
V mysli mi prebehla myšlienka: „Ako by som sa ho mohol zbaviť? Pošlem 
ho do Honolulu, alebo ho predám na trhu, alebo...“ Moje myšlienkové po-
chody prerušil mamin výkrik: „Raňajky!“ Schmatol som vresklúňa pod pa-
zuchu, ten sa usmial ako keby nič a išli sme sa najesť. Po raňajkách som sa 
vrátil späť do postele a schmatol som do ruky svoju obľúbenú počítačovú 
hru. Chvíľu po jej zapnutí začala čudne blikať. Zatriasol som ňou, nepomoh-
lo. Ťukol som na displej a namiesto toho, aby sa môj prst odrazil, prešiel 
dovnútra. „Čo to je?“ nahlas som sa opýtal sám seba. Skúsil som to znovu. 
„Veď tam prejde moja celá ruka...áááááááá....
pomóc!“ Padal som obrovským tune-
lom niekam, neviem kam, ale 
zrazu som dopadol. Celkom 
hladko, ani to nebolelo. Mal 
som od strachu zovreté päste 
a silno zavreté oči. „Otvorím, 
neotvorím, otvorím, neotvo-
rím? Otvorím!“ Otvoril som 
oči. Sánka mi padla nadol z to-
ho, čo som zbadal. „Veď ja som 
vo svojej videohre, jupí!“
Rýchlo som vyskočil na nohy 
a vybral som sa priamo po ceste. 
Bola veľmi zvláštna, viedla vo 
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vzduchu, okolo nej lietali stromy, kríky, kvety, kamene, vtáky, včely, motýle. 
Zrazu sa pred mojimi očami len tak z ničoho nič objavil veľký nápis: „Idján 
a ďobolso akaJ!“ Chvíľu som sa na to pozeral, nerozumel som tomu, ale 
potom ako blesk z jasného neba: „Veď je to opačne,“ vykríkol som. Cesta 
pod mojimi nohami sa začala hýbať a ja som musel utekať. Stále som bežal, 
preskakoval som debny a sudy, zbieral som kľúče a mrkvy, ktoré sa predo 
mnou zjavovali. Už som nevládal a nebavilo ma to, ale cesta za mnou sa 
strácala a keby som zastavil, neviem, čo by sa stalo.
„Prosím stop, zastavte to, prosím!“ kričal som z posledných síl. Padol som 
od únavy na zem. Otvoril som oči a na mňa pozeralo niečo s veľkými mod-
rými očami, obrovskými ušami a ešte väčšími zubami. To niečo pootvorilo 
ústa a vydalo hlas: „Páčilo sa ti stále utekať za niečím? Nám sa to nepáči, 
aj my potrebujeme oddych!“ Od údivu som odpadol.
„Haló, haló, vstávaj!“ zobudil som sa na mykanie za ruku. Bol to môj brat. 
„Aj ty si tu?“ prekvapene som vykríkol. Nechápavo sa na mňa pozeral. „Poď 
sa so mnou hrať!“ Pozrel som sa okolo seba. „Ja som v posteli!“ V ruke som 
držal svoju počítačovú hru. Hneď som ju vložil do zásuvky a so svojím 
otravným bratom som vybehol na dvor. Som rád, že ho mám, aspoň sa mám 
s kým hrať. „Tak poď, ty moja otrava.“ Usmial som sa naňho.

1.  Nad akými možnosťami rozmýšľal chlapec, keď sa chcel zba-
viť svojho brata? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

a) Pošlem ho do Thajska, alebo ho predám na trhu, alebo...
b) Pošlem ho do Honolulu, alebo ho predám v potravinách, alebo...
c) Pošlem ho do Honolulu, alebo ho predám na blšom trhu, alebo...
d) Pošlem ho do Honolulu, alebo ho predám na trhu, alebo...

2.  Čo lietalo okolo cesty? (Vyfarbi okienka so správnou odpove-
ďou.)

Stromy Hríby Ryby Kamene
Tráva Motýle Kríky Lienky
Vtáky Zajace Včely Kvety
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3.  Prečo musel chlapec stále utekať? (Zakrúžkuj písmeno so správ-
nou odpoveďou.)

a) Lebo ho naháňal divoký pes.
b) Lebo cesta za ním sa strácala.
c) Lebo cesta pod jeho nohami sa začala hýbať.
d) Lebo nohy mu samy začali utekať.
e) Lebo cesta pred ním sa strácala.
f) Lebo cesta nad jeho rukami sa začala hýbať.

4. Čo znamená slovo "údiv", ktoré je spomenuté vo vete: 
Od údivu som odpadol?  

a) bolesť      b) prekvapenie      c) strach      d) smiech  

5. Napíš k obrázkom anglické slová vecí alebo zvierat.  

6.  V ktorej z nasledujúcich možností sú slovné druhy správne
zoradené podľa vety: (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpove-
ďou.)

a)  zámeno, prídavné meno, podstatné meno, sloveso, prídavné meno,
podstatné meno

b)  prídavné meno, podstatné meno, podstatné meno, sloveso, pod-
statné meno, sloveso

c)  zámeno, sloveso, podstatné meno, sloveso, podstatné meno, slo-
veso

d)  zámeno, prídavné meno, podstatné meno, sloveso, podstatné meno,
sloveso

Moje myšlienkové pochody prerušil mamin výkrik.
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7. Podľa textu nakresli tvora, ktorý sa pozeral na chlapca, 
keď otvoril oči.

8.  Čo znamená šifra, ktorú chlapec zbadal? (Napíš ju do okienka
správne.)

„Idján a ďobolso akaJ!“

9.  Vypočítaj túto úlohu a zistíš, koľko mal chlapec rokov.

Chlapec pri behu preskočil 21 sudov, pretože však nebol veľkým špor-
tovcom, o 19 sudov sa potkol. Koľko sudov preskočil bez potknutia?

Chlapec zozbieral 17 mrkiev a 27 kľúčov, z toho mu vypadlo 13 mrkiev 
a 22 kľúčov. Koľko mu zostalo mrkiev a koľko kľúčov?

Ak spočítaš všetky tri výsledky, zistíš, koľko má chlapec rokov.

Výpočet:
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