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PIERKO

SLABIKY
ŽIVOČÍŠNE 
DRUHY

„Povysávaj si izbu, máš tu prach! Aha, aj pierko ti v kúte poletuje,“ povedala 
mama, keď som si práve na počítači stavala mesto.
„Nepočula si?“ zopakovala mama prísnejšie. 
„Veď už idem...“
Strčila som šnúru od vysávača do elektriny a nohou som ho zapla. Nebu-
dem sa predsa ešte aj zohýnať! Povysávala som parkety pri dverách. Potom 
som trhla vysávacou rúrou, až ma vysávač predbehol a ocitol sa predo 
mnou. 
„Cs!“ zasyčala som, lebo ma nemotornosť toho stroja zdržuje od hry. 
Aký je len ten vysávač hlúpy! Rýchlo som ho odstrčila nohou dozadu 

Klikla som myšou na sektor výstavby, aby sa hra neprerušila. Postavil sa 
prvý rad tehál môjho nového domu. 
Trhla som šnúrou vysávača... A znova som klikla, na obrazovke sa vytvoril 
otvor pre vchodové dvere. Bude dosť široký? Pozerala som na výstavbu. 
Pravou rukou som hýbala dopredu a dozadu. Vyrástol ďalší rad tehál. Som 
šikovná, viem robiť aj dve veci naraz! Zno-
va som trhla sacou rúrou. Vysávač s bu-
chotom narazil do rohu váľandy. Otočila 
som sa. Ešte vždy sa na podlahe nadúva-
lo to pierko.
Moja stará mama hovorila, že dobrá 
gazdinka po pierko aj cez plot skočí. Hm! 
Stará mama je múdra, vie naozaj úplne 
všetko, ale ako mohla prísť na takúto 
hlúposť...  Ja si tu kvôli nejakému 
hlúpemu pierku musím hrbiť chr-
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bát, možno budem mať zajtra aj svalovicu alebo aj krivú chrbticu! Ale keby 
mi niekto kázal, že by som mala preň ešte skákať aj cez plot...! No tak to už 
teda fakt nie! 
Vo dverách sa objavila mama. Mlčky na mňa pozrela a chcela vyjsť z izby, 
ale znenazdajky sa naklonila dopredu, ohla sa a pomedzi palec a ukazovák 
vzala zo zeme to pierko.
„Pozri, stále ti tu tancuje!“ povedala.
Podišla k oknu a vyfúkla ho von. 
Keď je tu mama, nemôžem si postaviť ďalší rad tehál! A dúfam, že nebude 
chcieť, aby som skákala za pierkom do záhrady. 
„Neznášam perie!“ zavrčala som potichu pomedzi zuby. 
No mama to počula. Mama totiž počuje všetko. Aj keby to bolo z tretej izby!
„Ále...! Čo nepovieš? A táto teplá perina?“ ukázala na moju posteľ. 
Čo s tým má spoločné perina?! Mykla som kútikom, ale radšej som nepo
vedala nič.
„Táto perina je plná husacieho peria. Preto je taká teplá!“ pokračovala 
mama, akoby počula moje myšlienky.
„Dala ti ju urobiť stará mama, keď si sa narodila.“ 
„Perina... Z peria?“ vyhŕklo zo mňa. Nevedela som, či si mama zo mňa 
uťahuje alebo... No vyzerala vážne. A od starej mamy...
Perina a z peria... Hm...
Vypla som vysávač. Skočila som na zastlanú posteľ a usadila som sa po
hodlne na mäkkej perine. 
Spomenula som si na starkej slová. Svetlo monitora zhaslo. Rýchlo som 
priskočila k počítaču. 
Zariaďujem svoj nový dom. Práve mi doviezli nábytok. A do spálne na
kúpim periny z husích pier. Aby boli teplé.

Prečo sa dievčatku nechcelo vysávať? (Zakrúžkuj	písmeno	so	
správnou	odpoveďou.)

a)	pretože	chcela	oddychovať
b)	pretože	sa	chcela	hrať	na	počítači
c)	pretože	chcela	spať
d)	pretože	chcela	ísť	von

1.
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2.

3.

4.

5.

Čo hovorievala stará mama dievčatku? (Zakrúžkuj písmeno 
so správnou odpoveďou.)

Z čoho bola vyrobená teplá perina patriaca dievčatku? (Vy-
farbi okienko so správnou odpoveďou.)

a) Dobrá gazdinka po pierko aj cez okno skočí. 
b) Dobrá mamina po pierko aj cez plot skočí.
c) Dobrá gazdinka po pierko aj cez plot skočí.
d) Dobrá gazdinka po smietku aj cez plot skočí.

z kačacieho 
peria

zo slepačieho 
peria

z vaty

z husacieho 
peria

z morčacieho 
peria

Aká je toto veta? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

„Povysávaj si izbu, máš tu prach!“

a) oznamovacia   opytovacia
c) rozkazovacia     želacia

Vyfarbi slová, v ktorých sa nenachádza mäkká spoluhláska.

počula

plot

tancuje

posteľ trhla

zaplaďalší

hlúposť
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Dievčatko postavilo vo svojej hre tri tehlové domy. Vyfarbi 
ten, ktorý je postavený z najväčšieho počtu tehál.

6.

7.

8.

Perina bola z husieho peria. Napíš do okienka, medzi ktorý 
živočíšny druh patrí hus.

Vylúšti tajničku a dozvieš sa, ako sa volalo dievčatko.

 1. 

2. 

3. 

4. 

 5. 

1. Kde ležalo pierko? V ........
2. Čo dievčatko najprv povysávalo?
3. Dobrá gazdiná skočí po pierko aj cez .........
4. Aká bola perina patriaca dievčatku?
5. Čo malo dievčatko v izbe, kvôli čomu muselo vysávať?
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