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„Zavrite zobáky a nechajte ma na pokoji!“ zakričal odutý kakadu na svoje 
sestričky, ktoré sa hrali dole v krovine. Kakadu si dokáže ľahko vykračovať 
aj po tých najvyšších konároch stromov. Zbiera tam potravu. Šmyk ostrým 
zobáčikom a zo stromu spadne oriešok. „Tento je príliš tvrdý, mohol by si 
mi ho rozlúsknuť?“ zvolala mladšia sestrička. Kakadu si riadne napriamil 
svoj červený chochol: „Lúskaj si orechy sama!“

Kým kakadu sedel na strome, jeho sestričky sa hrali na schovávačku.
„Džicu, džicu, džicu, kto sa včas neschová, chytím ho za šticu!“
Celá rodina má biele perie, ale každý z nich má inak sfarbený chochol: 
oranžový, žltý, zelený a ružový.

„Kde sa skrývate?“ kričala najmladšia sestrička.
Nevidela ich, pretože si svoj chocholček stiahli dozadu. Vtedy je ťažké 
zbadať, kde sedia. Šteboty na šteboty. Rapoty na rapoty.
Žltý chocholček stojí v pozore.

„Vidím ťa!“
Okrem zdutého kakadu sa smejú všetci. Ten sedí na najvyššom konári, 
so vzpriameným červeným chocholom.

Neskôr sa sestričky zabávali v piesku pod stromom. Chodili do kruhu 
a naháňali sa. Ružový chocholček doháňal žltý. Odrazu sa nad korunami 
stromov zjavil obrovský vták.
Bol taký veľký, že svojimi krídlami na okamih zatienil slnko. Všetci stíchli. 
Tento vták by nás mohol zjesť, pomysleli si.

Kakadu

VZŤAHY
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O chvíľočku neskôr slniečko znova naplno zažiarilo.
Vari už je ten obrovský vták preč? Sestričky 

hľadeli nahor na najvyšší konár.
Sedel na ňom kakadu, meravý od strachu. 

Červený chochol mal vzpriamený a perie 
sa mu len tak triaslo.

„Skoč dole!“ kričali sestričky 
najhlasnejšie, ako vedeli.

Znova sa zatmelo. Obrovský vták 
opäť letel nad korunami stromov. 
Teraz však nižšie.
Všimol si kakadu.

„Skoč dole!“ Sestričky vystrčili chocholy 
a rýchlo sa roztočili do kruhu. „Zleť rovno 

do stredu!“

Kakadu na chvíľočku zaváhal, no nakoniec sa predsa len konára pustil. Bum!
Pristál v strede kruhu.
Obrovský vták sa rútil za ním, ale pred očami sa mu roztancovali žlté, 
oranžové, zelené, ružové a červené machule. Bol z nich úplne popletený. 
Sestričky robili krik ako na kolotoči. „Hŕŕ, šic, hŕŕ, heš, šic…“
Obrovský vták divo zamával krídlami a rýchlo vzlietol nahor. Zmizol 
za najvyššími konármi stromov.

„Ten sa už viac nevráti,“ tešili sa sestričky. Z toho točenia sa a vresku boli 
úplne unavené. Kakadu sedel v strede kruhu. Jeho vzpriamený chochol 
pomaly klesol. Rozhliadol sa po sestričkách. „Ďakujem,“ povedal, „zo srdca 
vám ďakujem.“

„Zahráš sa s nami na schovávačku?“ spýtala sa sestrička so zeleným 
chocholom.
Kakadu sa na ňu zahľadel s doširoka otvorenými očami. Potom povedal: 

„Áno, to je skvelý nápad. Zahrajme sa na schovávačku. A ak sa ten obrovský 
vták vráti, zas ho spolu popletieme!“

Počúvali ste pozorne?

• Ako vyzerá kakadu?

• Čo robil kakadu celý deň?

• Čo robia jeho sestričky najradšej?

• Čo chcel urobiť obrovský vták?

• Ako ho sestričky odplašili?

Teraz ty!

• Prečo sa kakadu nehrá so svojimi sestričkami?

• Prečo kakadu sestričky potrebuje?

• Kedy ťa teší byť osamote?

• Čo robíš s rodinou a kamarátmi najradšej?

• Ako si môžeš získať nových kamarátov?

O chvíľ
Vari už

hľad
S

a
do s

Kakadu na chvíľočku zaváhal, no n
Pristál v strede kruhu.
Ob ký ták útil í l
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Zoznámte sa s kakadu!

• Existuje veľa druhov kakadu. Sú rodina s papagájmi a trochu sa im 

podobajú. Slovo „kakadu“ pochádza z Malajzie a v malajzijskom 

jazyku znamená „staršia sestra“, ale aj „kliešte“. Papagáje kakadu 

majú silné krivé zobáky. Každá z nôžok má štyri prsty: dva predné 

a dva zadné. Kakadu sú často biele, ale ich chochol môže mať rôzne 

farby. Svoje chocholy dvíhajú dohora, keď majú zlosť, strach alebo 

keď sú rozrušené. Rady sa hrajú a vedia narobiť poriadny hluk. Keď 

chcú odplašiť iné vtáky, vzpriamia svoj chochol, trepocú krídlami 

a divo sa pohybujú zo strany na stranu.

• Ako spoznáš kakadu? Vieš ho nakresliť?

Urob!

• Zahraj sa tento týždeň na schovávačku.

• Nakresli seba ako slnko s lúčmi. Na koniec každého lúča nakresli 

niekoho, koho dobre poznáš a koho máš rád.

„Teší ma spoločnosť
iných ľudí.“

VO VZŤAHOCH = spájať sa s ľuďmi

K D E  S A  S K R Ý V A  Š Ť A S T I E ?

  Šťastie možno zhrnúť dvomi slovami: „iní ľudia“. Svet sa 

netočí okolo „ja“ a „veci“ nie sú jeho centrom. Šťastie 

sa nedá kúpiť. Keď ho máme, najlepšie je podeliť sa oň 

s ostatnými. Kakadu nie je šťastný na úplnom vrcholku 

koruny stromu, lebo je sám.  Ten, kto sa hrá a pracuje 

s ostatnými, je šťastnejší a žije dlhšie. Takto ľahšie odoláme 

chorobe či nebezpečenstvu. Malým vtáčikom sa spoločne 

podarilo odplašiť obrovského vtáka. Aj smiech je veselší, 

keď sa smejeme spolu.

  Pre čítajúceho: Porozprávaj, s kým sa najradšej púšťaš do 

nejakej aktivity.
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