
Bonusový príbeh: NARODENINY 

Je jeseň a blížia sa Olivkine narodeniny. Veľmi sa teší, lebo bude mať 
narodeninovú oslavu. Chce si na ňu pozvať veľa kamarátov. Určite pozve 
Ninku, Kubka, Žofku, Riška, Natálku a svoje najlepšie kamarátky Sáru a Sofi. 
A ešte Veve s malou Marínou, Zinku, Ivka a Tea.  

„Môžu prísť aj Oskarko a Alanko?“ pýta sa Filipko. Sú to jeho najlepší 
kamaráti z druhého poschodia a chodia spolu aj do škôlky.
„Môžu prísť, ak sľúbiš, že sa nebudete biť a hádať, dobre?“  
odpovedá dôležito Olivka.
„Dobre!“ sľúbi Filipko a od radosti si aj poskočí.

Mamičke sa až zakrúti hlava. „Toľko detí u nás v byte? 
Kde sa všetci pomestíme? Ocko, čo urobíme?“ spytuje sa zúfalá mamička.
„Možno by sa dalo v rodinnom centre. Pekne to tam vyzdobíme a bude 
veselo,“ povie s úsmevom ocko. 
„Jeeej, to sa mi páči!“ zakričí Olivka.
Zrazu však stíchne. Pozrie sa na papierik, kam si napísala mená 
kamarátov, a zosmutnie.
„Čo sa stalo, Olivka? Už sa netešíš?“ pýta sa prekvapená mamička.
Olivka nič nepovie, len skloní hlávku a je vidno, že ju niečo trápi.

Mamička k nej príde, vezme ju do náručia a spýta sa: 
„Čo ťa trápi, srdiečko? Povieš mi?“
„Mami, je mi smutno,“ takmer s plačom povie Olivka. 

OSLAVA
NINKA   SÁRA  VEVE SOFI
ALANKO   IVKO   RISKO          
MARÍNKA          KUBKO                     

ZOFKA     OSKARKO
ZINKA     TEO  NATÁLKA



Zelenkovci si urobili plán a prípravy na oslavu sa začali. Z tvrdého papiera 
vyrobili pozvánky, ktoré vyzdobili nakreslenými srdiečkami.  
Do pozvánky napísali, aby deti Olivke darčeky nekupovali, ale nejaké 
vyrobili alebo jej priniesli niečo, čoho majú dvojmo a radi by sa s ňou  
o to podelili. Prekvapenie nech zabalia do papiera z časopisu  
alebo do šatky, ktorú im Olivka vráti. Tak nebudú smeti z baliaceho 
papiera a darčekových taštičiek. Keď pozvánky rozdali, pustili  
sa do výroby ozdôb na oslavu. Pre dievčatá Olivka s mamičkou vyrobili 
korunky pre princezné z roliek toaletného papiera, ktoré pekne zafarbili. 
Chlapcom urobili špicaté klobúčiky s bodkami. Miestnosť v rodinnom 
centre vyzdobili vlastnoručne vyrobenými vrtuľkami, reťazami, ozdobami 
z papiera a zo šnúrky s narodeninovými vlajkami, prichytené štipcami.

„Vieš, keď skončí moja oslava, planéta Zem bude smutná, lebo narobíme 
veľa odpadkov. Tak ako na Filipkovej oslave minulé leto, pamätáš? 
A ja nechcem, aby planéta bola smutná kvôli mne!“ 
„Vieš, srdiečko, vtedy sme si to tak neuvedomovali,“ odpovie jej mamička. 
„Nedbali sme na to, že balónikmi, konfetami a kopou obalov z darčekov 
škodíme planéte, že jedna malá oslava vie narobiť kopec smetí. 
Tvoja oslava môže byť úplne iná. Chcela by si ju takú, aby sa planéta Zem 
usmievala?“ navrhne Olivke mamička. 
„Áno!“ poteší sa Olivka a znova pocíti radosť.



Prišiel deň oslavy. Olivka je nadšená, lebo všetci kamaráti prišli.  
Priniesli jej úžasné prekvapenia. Od Ninky a Kubka dostala obrázkovú 
knižku, ktorú sami vyrobili. Žofka a Riško jej dali malý kaktus v kvetináči. 
Od Natálky dostala vlastnoručne vyrobený náhrdelník a od Sáry a Sofi 
ich spoločnú fotku v ozdobenom rámiku. Veve a malá Marína jej vyrobili 
čarovnú paličku so stužkami a s pierkami a Zinka s Ivkom jej spravili  
z krabice postieľku pre bábiky aj s perinkou a vankúšom. Teo jej priniesol 
jahodové mydlo v tvare srdiečka a Alanko s Oskarkom jej vyrobili korunu 
pre princeznú z papiera plnú trblietok.

Och, bola to skvelá oslava! Všetci sa výborne zabávali, hrali sa hry a zjedli 
všetko, čo bolo na stole. Olivka si priala trojposchodovú tortu z mafinov  
s ružovou polevou. Keď na nej sfúkla sviečky, želala si, aby sa planéta 
Zem po jej oslave usmievala. Myslíte si, že sa usmievala?  
Poďme si prečítať.



Samozrejme, že som sa usmievala. Veď po oslave nezostali takmer 
žiadne smeti! Viete, aké je to pre mňa nádherné? Tak sa z toho teším!
Narodeninové oslavy sú totiž pre mňa ťažké. Veľmi si prajem, aby ste 
si ich užili a dobre sa zabávali. Aj aby ste dostali pekné darčeky,  
ktoré vám prinesú radosť. 
Často však oslavy končia kopou zbytočných smetí, ako sú jednorazové 
riady, rôzne balené ozdoby, balóny, obaly z darčekov, ligotavé baliace 
papiere, darčekové taštičky, bublifuky, plastové fľaše od malinoviek  
a obaly z džúsikov, slamky, konfety, pískacie slimáky a všeličo iné,  
čo sa použije raz a vyhodí. Vtedy bývam smutná, niekedy aj plačem.
Olivka sa však veľmi snažila, aby jej oslava bola takmer bez odpadkov 
a urobila mi nesmiernu radosť!
Skúsite si aj vy naplánovať vašu oslavu tak, aby som sa usmievala? 
Možno vám zopár nápadov na nasledujúcej strane pomôže.

Potrebujete: tvrdý a mäkký papier, nožnice, lepidlo, farby, ceruzky, 
pero, rolky z toaletného papiera, stužky alebo gumičku, motúz, 
štipce, dierkovač, šatku a papier z časopisu. 

Ako na to? 


