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O troch prasiatkach na kúpalisku
Na čistinke na kraji listnatého lesa bývali vo svojom kamennom 

domčeku tri prasiatka. Volali sa Pufko, Mufko a Ťufko. Žili si šťastne a ve-
selo, lebo v blízkosti nemali žiadneho zlého vlka, ktorý by si na ne alebo 
na ich domček robil zálusk.

Tešili sa zo všetkých ročných období. Na jar, keď sa začalo všetko ze-
lenať a les ožil vtáčím spevom, vytiahli von kolobežky a s radosťou sa 
preháňali po čistinke. Od rána do večera boli takmer stále vonku. Okrem 
kolobežkovania sa hrali všelijaké naháňačky, raz drevenú, inokedy ka-
mennú, kvietkovú a potom zasa žihľavovú. Hrali sa aj futbal a vybíjanú. 
Len skákať cez švihadlo im akosi nešlo.
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Aby sa mohli čo najviac hrať, každodenné povinnosti si spravodlivo 
rozdelili. Najprv sa troška poškriepili, pretože najmä najmladší Ťufko sa 
zo všetkého vykrúcal. Napokon sa predsa len dohodli a všetci sa rov-
nakým dielom striedali pri varení, umývaní riadu, upratovaní, ale aj pri 
praní.

S prvými letnými slnečnými lúčmi sa začali hrávať s vodou. Nosili si 
ju z neďalekej lesnej studničky. Voda z lesnej studničky bola síce studená, 
ale prasiatkam to nevadilo. Nanosili si ju do gumenného bazénika a do sý-
tosti sa v nej vyčľapkali. Toľko sa s vodou našantili, že večer zaspali hneď, 
ako si ľahli do postieľok. Väčšinou sa im snívalo o obrovskom zvieratkov-
skom kúpalisku. 

Až raz sa stalo, že jedného dňa prostredný Mufko ihneď po prebudení 
povedal: „Čo vy na to, bračekovci, keby sme si urobili výlet na kúpalisko?“ 

Najstarší Pufko a najmladší Ťufko s radosťou súhlasili. „To je super 
nápad, Mufko, ale ako sa tam dostaneme?“

„No predsa zvieratkovským autobusom, ktorý chodieva každé ráno od 
poslednej lipy pri našej čistinke,“ pohotovo odpovedal Mufko.

„Dobre, ja teda pôjdem pozrieť na zastávku, kedy presne ide autobus,“ 
vykríkol Ťufko. Rýchlo sa prezliekol z pyžamka do pásikavého trička, ri-
fľových kraťasov, obul si sandáliky a už aj upaľoval na zastávku. O desať 
minút bol naspäť a natešene oznámil čas odchodu autobusu.

Pufko nahlas rozmýšľal: „Musíme si nachystať veci na plávanie − plá-
vacie koleso, rukávniky na plávanie a plávaciu dosku, lebo nevieme plávať.“ 

„Mali by sme si zobrať aj jedlo, pitie a nejaké dobroty k tomu,“ povedal 
Ťufko.

„To je jasné a mali by sme si zobrať aj fotoaparát,“ prikyvovali Pufko 
a Mufko.

„Kedy teda pôjdeme?“ radostne zakričali všetci. 
Zhodli sa na tom, že najlepšie bude nasledujúci deň, v stredu. Hneď 

po raňajkách si teda začali zháňať plávacie koleso a iné pomôcky a kládli 
ich spolu s plavkami, uterákmi a dekami do veľkého batôžka. Podvečer 
pribalili do druhého batôžka jedlo a zopár chutných dobrôt.
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Ráno vyskočili z postieľok, umyli sa, obliekli sa a obuli a dobre sa nara-
ňajkovali, aby mali silu. Potom rezko vykročili na autobusovú zastávku.

Nečakali dlho. Prišiel obrovský zvieratkovský autobus a prasiatka doň 
šikovne nastúpili. Šoférkou autobusu bol psík Sára. Na sedadlách už se-
deli lesné zvieratká − líštičky, zajačiky, vĺčkovia, veveričky aj medvieďatá 
s  rodičmi. Autobus pokračoval ku gazdovskému dvoru. Tam pristúpili 
domáce zvieratká − kozliatka, teliatka, ovečky a koníky. Pri zoologickej 
záhrade vošli do autobusu exotické zvieratká − levíky, tigríky, opičky, pan-
dy, žirafky, zebričky a hrošíky. Konečnou zastávkou bolo veľké zvieratkov-
ské kúpalisko.

Na kúpalisku boli štyri bazény. V troch väčších bazénoch boli tobogá-
ny a vo všetkých štyroch aj šmykľavky. Okolo bazénov bol mäkučký tráv-
nik a na časti kúpaliska sa vypínali košaté  stromy, ktoré chránili zvieratká 
pred horúcim slnkom. 

Prasiatka sa chceli spočiatku opaľovať, a tak si deky rozložili na trávni-
ku pri stredne hlbokých bazénoch. Utekali sa prezliecť do plaviek. Rých-
lo si zobrali plávacie pomôcky − Ťufko koleso, Pufko rukávniky a Muf-
ko dosku a už aj boli v bazéne. Dlho plávali, ponárali sa. Pufko a Mufko 
chodili na tobogán, len najmladší Ťufko sa ešte neosmelil. Jemu stačila 
šmykľavka. Keď im už začala byť zima, vybehli sa zohriať na slniečko. 
Troška sa poopaľovali a pustili sa do jedenia, lebo vo vode veru poriadne 
vyhladli. 

Keď sa najedli a napili, Pufko natešene zahlásil: „Čo vy na to, bra-
čekovci, keď to skúsim teraz vo vode bez rukávnikov?“

„Výborne, skúsiš plávať na kraji a keby sa niečo dialo, chytíš sa okraja 
bazéna,“ pritakáva Mufko. 

Po chvíli sa Pufko i Mufko vybrali do bazéna. Ťufko s fotoaparátom 
kráčal opatrne za nimi. Pufko zo začiatku preplával pod vodou niekoľ-
ko metrov. Potom skúsil plávať kraulom nad vodou popri okraji bazéna 
a darilo sa mu výborne. Svoj úspech zopárkrát zopakoval. Ťufko nelenil 
a fotil šikovného Pufka ostošesť. Všetky tri prasiatka mali náramnú radosť 
z toho, že jeden z nich už vie plávať. Mufko, posmelený Pufkovým úspe-
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chom, odložil plávaciu dosku a plával pod vodou. Tiež sa mu darilo. Ťufko 
odniesol fotoaparát do batôžka. Nechal na deke aj plávacie koleso a pri-
pojil sa k bračekovcom a ich šanteniu vo vode. On ako najmladší sa učil 
splývať pod vodou. Išlo mu to stále lepšie a lepšie. Prasiatka ani nezbadali 
a priblížil sa podvečer. Vedeli, že to je čas odchodu domov. Osprchovali 
sa, prezliekli, zbalili si všetky veci do batôžkov a pobrali sa na autobus.

Šoférka, psík Sára, už sedela za volantom. Na zastávke bolo plno. Naj-
prv do zvieratkovského autobusu nastupovali lesné zvieratká, tri prasiat-
ka, potom domáce zvieratká a nakoniec exotické zvieratká. 

Pufko, Mufko a Ťufko prišli domov poriadne unavení, ale šťastní. Zjed-
li večeru od včera, umyli si zúbky, prezliekli sa do pyžamka a už aj boli 
vo svojich postieľkach. Skôr ako zaspali, sľúbili si, že na kúpalisko budú 
chodiť často a do konca leta sa naučia plávať. Vzápätí všetci traja zaspali, 
akoby ich do vody hodil. Snívalo sa im, ako plávajú vo veľkom bazéne. 
Mali z toho takú radosť, že sa zo spánku usmievali.

 Ako sa volali prasiatka v našej rozprávke?

 Porozmýšľaj, prečo nešlo prasiatkam skákať cez švihadlo.

 S čím sa najradšej hrávaš na jar alebo v lete ty?

 Porozprávaj, čo ťa zaujalo na kúpaní prasiatok.

 Naučili sa prasiatka plávať? Ktoré z nich plávalo najlepšie? Čo mys-
líš, prečo?

Poznáš odpoveď na tieto otázky? Ak nie, spýtaj sa dospelých.
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Urči a pomenuj veci, športové potreby, ktoré patria k letným športom, a čo medzi ne 
nepatrí.

Porozmýšľaj a povedz, či vedia všetky zvieratká na obrázkoch plávať.

Vyber a pomenuj zvieratká, ktoré sa viezli autobusom – lesné, domáce, exotické.

Rozlúskni úlohy:
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