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Keď si tak šantili medzi deťmi hádanky, riekanky a pesničky, behali pri vode, 
po blate, liezli pod kríčky. A raz v júni, keď sa po krásnom horúcom dni 
 zmrákalo, daktoré z nich veru dopadli zúfalo. 
Jedna pesnička o zime, ktorá čakala, keď nasneží, zatúlala sa na dunajskom 
nábreží. V lese zablúdila riekanka o poranenej vrane a nevedela veru, čo sa 
s ňou stane. Ďalšiu tma prikvačila na stráni. Toľké nešťastie! Kto ich len 
zachráni? Keď doma po večeri hádanka Danka rátala priateľky, prepadol ju 
zrazu strach preveľký: „Mnohé sa nevrátili s nami spiatky! Ach, úbohé naše 
kamarátky! Pohľadať ich dáko musíme, nenechať o hlade a o zime!“ 
Jedna smutná pesnička zavzlykala: „Nedá sa to zvládnuť hravo, vonku je už 
šero, tmavo. Posledný lúč nebo zháša, riekanky sú bez lampáša.“
Danka obrátila zrak k hviezdičkám. Vzápätí k svetluške a zavolala: „Už 
to mám!“ A ďalej potichu vravela, otvárala pery, ako keď sa šušká: „Po-
môže mi svätojánska muška!“
Či prvá do tmy vykročí? Áno. Hľadali v meste, lese, na 
stráňach, úbočí. Neúnavne, chrabro, smelo. Ich volanie 
nocou znelo. Striedalo sa behanie, kričanie, niekedy 
i zmätky. No neprestali, kým nenašli družky všetky. 
Na hroznú noc si už každý iba spomína. Nasledo-
vala oslava, tanec, hostina.
Ktorási z davu skríkne: „Danka, ty si hrdinka!“
Ďalšia príborom o tanier zacinká a všetkým vra-
ví tuná: „Na počesť našej odvážnej priateľky 
stanovme pamätný Deň hádaniek na piateho 
júna.“
Nuž a šíria sa také správy, vraj sa ten deň do-
dnes slávi.
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1.  Kto šantil pri vode, po blate a pod kríčkami? (Vyfarbi okienko 
so správnou odpoveďou.)

deti vtipy rozprávky príslovia
hádanky riekanky pesničky porekadlá

 
2.  Prečo Danka poprosila svetlušky o pomoc? (Napíš do okienka.)

 
3.  Kedy skončili hľadanie stratených hádaniek? (Zakrúžkuj pís-

meno so správnou odpoveďou.)
a) Keď nastalo ráno.
b) Keď už nevládali.
c) Keď všetky našli.
d) Keď všetky prišli samy. 

4.  Prečo vymysleli pamätný deň hádaniek? (Napíš do okienka.)

5.  Čo všetko mohlo svietiť Danke a jej kamarátom pri hľadaní? 
(Vyfarbi okienka so správnou odpoveďou.)

slnko baterka fakľa kométa
mesiac hviezdy svätojánske mušky oheň

 
6.  V príbehu boli rôzne vety. Vypíš z nich jednu oznamovaciu, 

jednu rozkazovaciu, jednu opytovaciu a jednu zvolaciu vetu.
Oznamovacia veta
Opytovacia veta
Rozkazovacia veta
Zvolacia veta
 
7. Zisti z učebnice alebo z en-

cyklopédie, čo je úbočie, 
a vyznač ho na obrázku.
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8.  Keď sa nám niečo alebo niekto stratí, tak napíšeme oznam. 
Vytvor oznam o stratených hádankách, pesničkách a riekan-
kách.

 
9.  Pozri sa na šípky. Ukazujú cestu, kade išla jedna básnička. 

Pohybuj sa podľa nich a zakresli to do štvorcovej siete. Začni 
od bodky.
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