
 

O dievčatku, ktoré chcelo ísť do školy 
 

 

 Pred mnohými rokmi bývala v Prešporku jedna rodinka v malom domčeku. Dcéra Silvia 

mala nádherné hnedé vlasy, v ktorých nosila červenú mašľu pre šťastie. Dievčatko  veľmi túžilo ísť 

do školy, lenže jej rodičia mali málo peňazí, apreto si nemohli dovoliť, aby Silvia chodila do školy. 

Otec pomáhal v kancelárii a mama predávala chlieb na trhu. 

Raz ráno sa Silvia potajomky vybrala z domu do školy a nakúkala spoza okna – bola veľmi 

zvedavá, ako to tam chodí. Všetci sedeli za lavicami, boli  rovnako oblečení a dávali pozor. Zrazu 

zazvonil zvonček a deti utekali sa hrať von. Smiali sa a boli veselé. Silvii išlo do plaču. Zrazu sa pri 

nej zastavila tá istá pani učiteľka, ktorú videla Silvia cez okno. Pani učiteľka sa opýtala: „ A ty si 

čia?“ „Volám sa Silvia Strmá,  nemôžem chodiť do školy a preto som smutná.“ 

 Pani učiteľke to bolo ľúto a dlho premýšľala, čo by sa s tým dalo robiť. 

O pár dní neskôr niekto klope na dvere domčeka, kde býva dievčatko. KLOP-KLOP-KLOP. 

Silvia sa pozrie cez kľúčovú dierku a zbadá známu tvár. „ Kto je tam?“, pýta sa Silviina mama 

spoza jej chrbta. „Mamííí, to je pani učiteľka, ktorú som stretla v škole!“ 

„Ty si bola v škole?“ čuduje sa mama. „ Keď ja tam strašne túžim ísť“, hovorí dievča. 

„ Ach jaj, dieťa moje“, povzdychne si mama. 

Privítali teda doma pani učiteľku. Už za chvíľu Silvia držala po prvýkrát v ruke kriedu a skúšala si 

prvé písmená. Pani učiteľka k nim chodievala každé voľné poobedie aby Silviu mohla učiť u nich 

doma. Za niekoľko dní vedela napísať svoje meno a priezvisko, stále však bola smutná, že sa  

nemohla hrať s kamarátmi v škole. 

V tom momente pani učiteľke svitlo v hlave. „Mám nápad!“ 

Keď sa rodičia poobede vrátili domov, pani učiteľka povedala: „Je mi to ľúto, ale už nemôžem 

Silvinku učiť.“ Silvii sa tlačili slzy a mama sklonila hlavu dole. „Aááále môžem vám prispieť na 

poplatok do školy.“ Silvia vyskočila od radosti a mama neverila vlastným ušiam. Mama podala pani 

učiteľke ruku a poďakovala. Na druhý deň ráno sa Silvia pekne vychystala a pani učiteľka ju 

zobrala do školy. Keď pani učiteľka vošla do triedy a pozdravila sa s deťmi, vošlo do triedy aj malé 

dievčatko,   malo peknú tašku so vzormi motýľov a kvetiniek, malo presne také isté oblečenie ako 

všetci ostatní a vo vlasoch malo nádhernú červenú mašľu. Viete kto to bol ? No predsa naša Silvia! 

Pani učiteľka ju zoznámila s deťmi. Silvia si našla nové tri kamarátky, ktoré sa volali Alžbetka ale 

skoro všetci ju volajú Alžbet , Anička, ktorú volali Aňulka a Katka, ktorej hovoria Kačka. Prešli 

hodiny, prešli dni , prešli týždne a so Silvinkou sa skamarátila celá trieda, v ktorej bolo spolu 

devätnásť detí. Dôležité bolo, že Silvia chodila do školy. A v tej lavici kde sedela Silvia bol zvonec 

a rozprávky je KONIEC. 


