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KARNEVAL

Pred karnevalom to v škole bzučalo ako v úli. Dievčatá a chlapci sa už nie a nie 
dočkať. O inom ani nerozprávali. Len: kto čím bude, kto by čím chcel byť, kto 
si čo nachystá, urobí. Pani učiteľka ich naučila karnevalovú pesničku. Tú si 
každý deň spievali. Bola veselá a páčila sa im. 
Napokon sa dočkali. Ráno si každý niesol v taške svoj karnevalový úbor. Keď 
sa nadesiatovali, začali sa preobliekať a trieda sa postupne plnila vlkmi i zaja-
čikmi, indiánmi... 
Vošla aj Vierka v bielych šponovkách a bielom tričku, s bodkovaným klobú-
kom na hlave. A za ňou ktosi v čiernom. Bola to Xénia. A kde má vlasy? Hla-
vu jej prekrývala biela čiapka, vrkoč mala zapnutý sponkami pod ňou, takže ho 
nebolo vidieť. 
Miško sa zamračene zadíval k dverám, cez ktoré vošla. „Nemá šaty,“ sklama-
ne hútal, „ani na hlave korunku?“
Zostal prekvapený. Bol si istý, že Xénia bude princezná. Mala najdlhšie vlasy 
z celej triedy, takmer až po pás. Často nosievala šaty, nie iba vtedy, keď bol ne-
jaký sviatok, alebo keď išli s pani učiteľkou do 
divadla. A teraz namiesto korunky vo vlasoch 
mala na pleciach skrútenú čiernu štetku a na-
miesto ružových alebo belasých šiat, ktoré 
by siahali až po zem, mala čierne nohavice 
a čiernu košeľu. Ešte aj líca mala čierne!
Miškovi sa zdalo, že sa vari celkom po-
mýlila. Ešte aj Katka, ktorá nosievala 
len krátke vrkôčiky po plecia, mala 
vlasy rozpustené a v nich zelené stuhy 
i venček. Bola žabia kráľovná. Aspoň žabia! 
Ale Xénia...
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Hudba, ktorá sa ozývala z magnetofónu, trochu stíchla. Pani učiteľka zatlieska-
la rukami. Deti spozorneli a počúvali ju.
„Už sme tu všetci. A teraz, aby sme si popozerali všetky krásne masky, každý 
sa nám predstaví a povie, čím je,“ dodala pani učiteľka.
Deti utvorili v triede veľký kruh. Rad po rade každé vstúpilo do stredu a pred-
stavilo svoju masku.
„Ja som šašo-jašo a prišiel som zo slávneho cirkusu,“ povedal Dominik a za-
krútil sa, až skoro spadol. Deti sa zasmiali. Dominik je pochábeľ. Rád vymýš-
ľa huncútstva a zabáva kamarátov. Lepšiu masku si ani nemohol vymyslieť. 
Jurko má rád autíčka. Bol opravárom. Z vreciek modrých nohavíc na traky mu 
trčali skrutkovače a nástrčkové kľúče. Uprostred kruhu sa predstavil a keď deti 
zatlieskali, zaradil sa znova na miesto, kde stál predtým.
Prišla víla s tanečným krokom i muzikant, čo zatrúbil na trúbke...
„Som kominár, čierna tvár! Vymetám ľuďom komíny, aby v zime mohli kúriť 
a nebolo im chladno,“ povedala Xénia a zaradila sa späť na svoje miesto. Deti 
zatlieskali. 
„Hm! Kominár je užitočný,“ zamyslel sa Miško, „bez neho by sme teda v zime 
pomrzli. A ešte aj ľuďom nosí šťastie!“
Usmial sa a chytil sa za gombík.

1.  Kto má najdlhšie vlasy v triede? (Zakrúžkuj písmeno so správ-
nou odpoveďou.)

 a) Katka  b) Dominika  c) Veronika d) Xénia

2. Čo mala Xénia na sebe oblečené? (Vyfarbi okienka so správny-
mi odpoveďami.)

Bielu 
košeľu

Čierne 
nohavice

Čierne 
líca 

Čiernu 
košeľu

Biele 
nohavice

Skrútenú 
čiernu štetku

Bielu 
čiapku

3.  Napíš do okienka, prečo sa Miško chytil za gombík.
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4.  Prečo to pred karnevalom bzučalo ako v úli? (Zakrúžkuj pís-
meno so správnou odpoveďou.)

   a) Lebo tam bolo veľa ôs.
   b) Lebo bola pustená silno hudba.
   c) Lebo deti veľa rozprávali.
   d) Lebo deti napodobňovali včely.

5.  Deti sa po karnevale prezliekli a masky si zavesili na vešiaky. 
Xénia sa prechádzala okolo vecí a rozmýšľala, koľko rôznych 
kombinácií oblečenia by si mohla na seba obliecť. Pomôž jej 
a vypočítaj to.

 Xénia by si mohla obliecť              rôznych kombinácií oblečenia.

6.  Dominik ako cirkusový šašo mal so sebou žonglovacie palič-
ky, všetky však boli rôznej dĺžky. Odmeraj paličky a zakrúž-
kuj tú najdlhšiu.
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7.  Deti vytvorili v triede kruh. Spoj čiarou správny geometrický 
tvar s jeho pomenovaním.

štvorec

kruh

trojuholník

obdĺžnik

kocka

valec

ihlan

kváder

8.  Vytvor čo najviac slov z písmen, ktoré obsahuje slovo: (Môžeš 
použiť aj interpunkčné znamienka, ktoré sa v tomto slove nena-
chádzajú.) K A R N E V A L

9.  Jurko má rád autíčka, má ich doma veľa. 12 nákladných, 
17 osobných, 9 kamiónov, 6 karavanov a dokonca aj 14 mo-
toriek. Koľko má Jurko všetkých dopravných prostriedkov? 

 Výpočet:

 Odpoveď:

10.  Nakresli masku, akú by si chcel mať na karnevale.
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použiť aj diakritické znamienka, ktoré sa v tomto slove nena‑


