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Najkrajší darček  
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Anička dostala na narodeniny nový kabátik. Fialový s veľkými čiernymi 
bodkami. Veľmi sa tešila. Páčil sa jej, navyše sa hodil do zlého počasia. Za 
oknami striehol november, sprevádzaný dažďom a vetrom. 
„Zajtra si ho vezmi a poriadne sa zapni,“ pripomínala mamička Aničke. 
Dievčatko prikývlo. Ráno sa i chlad prebudil skoro. Teplomer ukazoval 
iba sedem stupňov. Anička si zapla svoj nový kabát, okolo krku si omo-
tala dlhý šál a svižným tempom vykročila do školy. Bolo jej však príjemne 
teplo a tešila sa, ako svoj nový narodeninový darček ukáže spolužiakom. 
No pred šatňou ju čakalo nemilé prekvapenie. Pri Aničke sa zrazu objavila 
jej protivná spolužiačka Simona. Pretŕčala sa pred všetkými v nádhernom 
kabátiku. A hádajte čo! Vyzeral úplne ako Aničkin. Ba priam – bol navlas 
rovnaký! Aničke stúpla do líc červeň.
„Hej, prečo máš taký istý kabát ako ja?“ osopila 
sa znenazdajky Simona, ktorá si Aničku práve 
všimla. Spolužiaci sa iba nečujne prizerali.
„Ja? Prečo ho máš ty?“ nedala sa Anička. 
Hnevalo ju, že nie je jediná s najkrajším 
kabátikom.
„Opakuješ!“ vyplazila jazyk Simona 

Anička chcela protirečiť, ale ne-
stih la. Akurát zazvonilo na hodinu. 
Celý čas myslela na to, ako túto situáciu vyriešiť. 
Nemohla dopustiť, aby mali obe rovnakú vec. 
Všetci by si mysleli, že nebodaj opakuje. Hneď ako 
sa skončila škola, vybehla na ulicu – bez kabátika. 
Zmotala ho do klbka a schovala pod pazuchu.
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„Nebudem ho nosiť,“ nadurdene riekla sama pre seba. 
Vietor jej rozfúkaval vlasy, dážď kropil tenký svetrík. Utekala rovno domov, 
cestou sa až zadýchala. 
Mamička sa náramne čudovala, keď ju uvidela.
„Prečo ideš bez kabátika v takej zime?“ pýtala sa. 
Anička ho zlostne hodina na gauč.
„Spolužiačka má taký istý! Nemôžem ho nosiť!“
Dievča vbehlo do izby. 
Zvečerilo sa. Aničku akosi škriabalo v hrdle. 
Ocko položil kabátik na operadlo stoličky.
„Keby si sa toľko nestarala o to, čo povedia druhí, nebola by si chorá,“ ko
mentoval ocko. Dal dcére pusu na dobrú noc a odišiel.
„Nepáči sa ti kabátik?“ spýtala sa mamička.
„Páči,“ pípla Anička. „Ale Simona má taký istý. Keby som ho nosila, všetci 
by sa mi smiali, že opakujem.“
„Podstatné je, že neopakuješ. Aj keď má niekto iný rovnakú vec, tvoja 
je vždy tvoja. Dôležité je, ako sa v nej ty sama cítiš. Môžeš kabát nechať 
v skrini a nosiť starý, no môžeš si ho obliecť a všetkým ukázať, že sa nebojíš 
toho, čo povedia. Je to darček od nás – tvojich rodičov. Dali sme ti ho 
z lásky a to je najväčšia hodnota.“ 
Mamička sa usmiala. Anička sa zamyslela.
Každý deň jedla ovocie plné vitamínov, pila veľa čaju a ležala v posteli. 
O týždeň už chrípka ustala a mohla ísť opäť do školy.
„Dávaj si pozor, nieže zase prechladneš!“ upozorňovali ju ráno rodičia.
„Nie, zoberiem si môj nový fialový kabátik,“ usmiala sa na rodičov a poboz
kala ich na rozlúčku.
Pred triedou už čakali deti. Zrazu uvideli Aničku.
„Zasa opakuješ?“ zabŕdala Simona.
Anička pokrútila hlavou.
 „Neopakujem. Môj kabátik je môj a je to darček od rodičov! Preto je pre 
mňa najkrajší. Neprestanem ho nosiť!“ zdôraznila. 
Spolužiaci súhlasne pokývali a Simona už nepovedala ani slovo. Anička sa 
ešte raz pozrela von oknom a vošla do triedy.
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Napíš do okienka, prečo bola Anička nešťastná, keď vošla do 
školy.

Čo sa stalo Aničke, keď išla bez kabáta domov? (Zakrúžkuj 
písmená so správnymi odpoveďami.)

a) ochorela
b) bola smutná
c) bola veselá
d) ostala zdravá

Čo robila Anička, aby sa čo najskôr vrátila do školy? (Vy-
farbi okienka so správnou odpoveďou.)

pila 
minerálku

pila čaj

ležala 
v posteli

jedla 
mäso

jedla 
sladkosti

pozerala TV

kúpala sa

jedla 
ovocie
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Anička mala chrípku – to je choroba. Spoj čiarami, čo patrí 
k chorobe a čo k úrazu.

Anička išla zo školy domov po ulici. Na ulici je 6 lámp 
a vzdialenosť medzi dvoma lampami je 3 metre. Anička 
utekala od prvej po poslednú. Koľko metrov prebehla? 
(Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

.

a) 18 metrov        b) 15 metrov        c) 12 metrov        d) 9 metrov

Napíš do okienok aspoň tri znaky jesenného počasia.

CHOROBA

ÚRAZ

zápal hrdla

zlomená ruka

rakovina

odreté koleno

zápal ucha

zlomený nos

viróza

bolesť žalúdka

Nájdi a zakrúžkuj desať rozdielov.
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