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Bola raz jedna kačička, ktorá čakala malé kačičky. 

Koľko dní trvalo, kým sa malé kačičky vyliahli 

z vajíčka? Kačka sedela na vajíčkach 2 mesiace a 

prvý mesiac mal 31 dní a druhý mal o 3 dni menej? 

Keď sa malé kačičky vyliahli z vajíčka, kačka bola 

veľmi šťastná. Ale zrazu zbadala, že jedno vajíčko 

bolo ešte stále celé. A tak čakala a čakala. Až 

jedného dňa sa kačiatko konečné vyliahlo. Ale bolo veľmi, ale veľmi 

škaredé. Volali ho Škaredé káčatko. Na dvore sa mu každý vysmieval. 

Rada dvora sa rozhodla, že káčatko musí ísť z dvora preč. V jazierku 

bolo 180 kačiek a za vysťahovanie bolo 75%. Koľko kačiek bolo proti 

vysťahovaniu? A tak, keď sa to káčatko dozvedelo, zbalilo sa a šlo 

preč. Samo na ulici prežilo ukrutných 72 hodín. Koľko je to dní? A tu 

sa zjavila labuť Šela. Šela sa zoznámila s kačiatkom a stali sa najlepší 

priatelia. Aj kačiatko chcelo byť labuť. Na internete si zistilo, že 

keď sa chce stať labuťou, musí vážiť 3600 g a ono malo len 1200 g. 

Koľko g musí káčatko pribrať, aby sa stalo labuťou? A tak začalo 

jesť: 5 rožkov po 20g, 1 chlieb po 500g, 1 hot-dog po 100g, 5 dcl coly 

po 20g, chipsi po 120 g, mäso po 180g.Koľko gramov musí káčatko 

ešte pribrať? Káčatko sa ešte stále nezmenilo na labuť, a tak pozvalo 

Šelu na piknik a tam si dalo ešte 1000gramový hamburger a 300g 

opečenej klobásky. Šela len krútila hlavou a ani vo 

sne by ju nenapadlo, že káčatko je toľko veľa. Ako 

tak sedeli pri rybníku, Šela vykríkla: „Ty si labuť!“ 

Káčatko sa pozrelo do vody a videlo krásnu bielu 

tvár s pekným červeným zobákom. V tej chvíli 

nabral odvahu a požiadal Šelu o ruku. Tá ani chvíľu 

neváhala a povedala áno. 
 


