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 V lese na bútľavom strome mala svoj domček veverička Žofka. 

Žofka si spokojne nažívala s ostatnými zvieratkami.  

Raz sa však stala nemilá udalosť. Sova Sivuľka si pri návrate z 

nočného lovu veľmi zranila pravé krídlo. Všetky lesné zvieratká sa 

zbehli k Sivuľke a rozmýšľali, akoby jej mohli pomôcť. Keďže Žofka 

bola vynaliezavá, ale najmä svetom skúsená, ihneď začala konať.  

Vybehla do svojho domčeka a 

priniesla krátke špagátiky, ako aj 

dva konáriky. Urobila si z 

konárikov dlahu, ktorú zviazala 

špagátikmi, aby Sivuľka nemohla 

krídlom hýbať. Ostatné zvieratká 

uznanlivo pokyvkávali hlavami nad 

Žofkinou šikovnosťou. Sivuľku 

uložili Žofke do domčeka. Vo 

veveričkinom domčeku mala 

všetko, čo potrebovala a ešte aj 

Žofkinu starostlivosť.  

Sivuľka sa pomaly uzdravovala. 

Zranené miesto ju už toľko nebolelo, lebo Žofkina zázračná 

nechtíková masť mala liečivé účinky. Po troch týždňoch Sivuľka 

vyletela úplne zdravá z domčeka na bútľavom strome.  

Žofku obdivovali všetky zvieratká, ale Sivuľka najviac. Bola jej 

vďačná za svoje vyliečené krídelko. 
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1. Zakrúžkuj, aká bola Žofka. 

srdečná,   starostlivá,  priateľská,  lakomá,    

rýchla,   samotárska,  kamarátska,  dobrosrdečná 

2. Kedy sa Sivuľka zranila? 

A) pri love  B) pri návrate z lovu  C) pri lietaní po lese  

3. Kde bývala veverička Žofka? ____________________________________ 

4. Kde zvieratká uložili Sivuľku?  

A) do trávy  B) do Žofkinho domčeka  C) na konár stromu  

5. Ktorú časť tela si Sivuľka zranila?  

A) pazúrik  B) ľavé krídlo    C) pravé krídlo  

6. Čo priniesla Žofka zo svojho domčeka, aby ošetrila Sivuľku? 

Krátke ________________________ a dva _____________________________ . 

7. Akou masťou natierala Žofka Sivuľke krídlo? 

A) nechtíkovou  B) kamilkovou   C) repíkovou  

8. Slová vo vete rozdeľ zvislou čiarou ( │ ) na slabiky? 

   V lese na bútľavom strome mala svoj domček veverička Žofka. 

9. Prepíš vety. 

Žofku obdivovali všetky zvieratká, ale Sivuľka najviac. Bola jej vďačná 

za svoje vyliečené krídelko. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 


