
Slovenský jazyk  pre 1.ročník 
3/ Kým ti mamička alebo ocko prečíta rozprávku, ty nájdi a vyfarbi v rozprávke písmeno              

M červenou farbičkou. Do okienka nakresli, o čom bola rozprávka. 

 

Rozprávka o nezbednom medvedíkovi Hubertovi 

V jednom hlbokom ihličnatom lese bývala rodinka medvedíkov- ocko, maminka a synček 
Hubert, ktorý bol veľký šibal. 

Raz z rána si medvedík zmyslel, že prekvapí rodičov a pôjde sám do lesa nazbierať med zo 
stromu. 
Nepovedal im nič, nebadane potichu otvoril ťažké drevené dvere a odišiel. 
Ibaže si nespomenul zobrať z domu hrnček na med. Nezbedníka Huberta to, ale vôbec neodradilo, 
a šiel ďalej. 
Vošiel do hlbokého lesa a zbadal veľký strom. V jeho kmeni bola riadna diera a z nej vytekal žltkastý 
med, ktorý hneď ochutnal. 
„Mňam, aký je sladučký a fajný. Idem si zaraz z neho odobrať,“ povedal si pre seba. Lenže diera bola 
vysoko a med nemal do čoho vložiť, chýbal mu pohárik. 
„Musím sa tam vyšplhať,“ dodal si odvahu a vyškrabal sa po strome, aby mohol sladkosť v ňom vybrať 
vlastnými labkami. 
V okamihu sa z diery vyrútili včely, medveď spadol na zem a veľmi si udrel nohu. 
„Au, au, bolo mi to treba? Odísť z domu bez toho, aby som niekomu povedal, že idem sem? Kto ma 
tu teraz nájde?“ bedákal sám sebe, lebo nikoho v okolí nevidel, na to sa rozplakal. 
Našťastie malého nezbedníka rodičia zbadali cez okno, keď odchádzal z domu a vybrali sa za ním. 
Keď  Hubert zbadal, ako sa k nemu blížia maminka s ockom, zabudol na bolesť a prestal plakať. Celý 
šťastný, i keď ubolený vyskočil na ocka a pritúlil sa k nemu. Pohladkali ho a s úsmevom na seba 
pozreli. 
Pre jeho dobro sa mu nič vážne nestalo a rodičia dúfali, že sa z tohto výletu navždy ponaučí. 

Nakoniec sa všetko dobre skončilo. Medvedík bol znovu pri svojich rodičoch a už nikdy 
nikde nešiel sám bez opýtania. 
 

 

 

 


