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Pozerám von oknom a hľadám Robina.                                         

Robin je môj kamarát. 

 

Robin je výnimočný kamarát.                                                                                  

On je veľmi pekný, jeho oči sú malé a čierne.                                              

Robin sa na mňa pozerá svojimi malými čiernymi 

očami a počúva ma celým svojím srdcom.                                                                                                 

Robinovo srdce bije silno v jeho červenej hrudi… 

aj jeho srdce je červené! 
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Ja mám nos a ústa, Robin má zobák.                                                    

Ja mám dve ruky, on má dve krídla.                                                                                   

Ja mám dve nohy, on má dve chudučké nôžky.  

 

 

Robin je malý, ale silný a nikdy sa neunaví.                                                   

On je naozaj dobrý 

kamarát. 
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Robinovi sa zdám veľmi veľká, on 

môže pohodlne stáť na mojej ruke.                                                                                                                                                                          

Ale aj ja som malá! 

 

 

 

Ja mám päť rokov.                                                                                               

Keď počítam do päť, používam prsty mojej ruky: 

jeden… dva… tri… štyri… päť! 

 

 

Ale onedlho budem mať šesť rokov a budem 

používať aj druhú ruku na počítanie do šesť! 
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Koľko má Robin rokov?                                                                                           

On má asi štyri roky, lebo jeho nôžky majú štyri 

prsty: jeden… dva… tri… štyri! 

 

 

Tento rok chodím do školy. V škole sa mi páči.                                             

Učiteľka sa volá Anna, je dobrá a milá, ale neverí, 

že Robin a ja sme kamaráti. 

 

Moja učiteľka vraví, že moji spolužiaci sú moji 

kamaráti a aj psík alebo kocúr môžu byť moji 

kamaráti.  

 



 

6 
 

To je pravda: moji 

spolužiaci Malika, Pablo, 

Lucia e Wei sú moji 

kamaráti. 

 

 

 

Aj môj pes Ted je kamarát, stále 

sa chce so mnou hrať. Veľmi rád 

sa túli... a samozrejme, má rád aj 

keksíky! 

 

 

A aj mačka mojich susedov je kamarátka, volá sa 

Milly. Milly vždy pozerá na 

Robina, keď príde k môjmu oknu, 

ale nechce ho zjesť… Milly má 

vždy plné brucho! 
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Oni všetci sú moji kamaráti… ale Robin je 

výnimočný kamarát!                  

Prečo tomu moja učiteľka nerozumie? 

 

Aj Matteo je v mojej triede, ale nie 

je to môj kamarát.                         

On je veľmi zlomyseľný a nie je ku 

mne milý. 

 

 

 Matteo vraví, že mám uši veľké ako slon a krk 

dlhý ako žirafa.                                                        

On vraví, že mám oči ako 

nejaká ryba a nohy ako kačica.   

 

Vtedy ja poviem: “Matteo, tvoj 

mozog je malý ako mozog vtáčika!”                                                                                                       

Robin pobavene začviriká na znak súhlasu.  
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Jedného dňa mi učiteľka vraví:                                                                             

“Stále rozprávaš o tvojom 

kamarátovi Robinovi, tak 

mi ho nakresli!”           

“Výborne” poviem ja. A 

dám sa do práce.                                             

Asi takto môžem Robina nakresliť. 

 

Aj moji kamaráti sa rozhodnú Robina nakresliť, 

ale vyberú si odlišné farby pre 

jeho hruď: Malika vymaľuje 

Robina na modro, Pablo na 

žlto, Lucia na zeleno, Wei do 

oranžova.                                                              

Potom mi dajú všetci svoje kresby, aby som ich 

odniesla Robinovi. 

 

Po škole ukážem kresby Robinovi a on sa 

spokojne smeje. Teraz si môže predstavovať, ako 

sa oblieka do rôznych farieb.  
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Tak večer, prv než idem spať, 

pozdravím Robina a 

rozhodneme sa, že každý deň sa 

chceme obliekať rovnako… 

 

 

… a v tú noc snívame spolu o svete tisícich farieb.  

 

 

 

 


