
Bolo krásne ráno. Slniečko svietilo, vtáčiky poletovali a veselo si vyspevovali. Na 
konci dediny, na kraji rybníka, sa zobudila aj žabka Skákalka. Otvorila oči, 
poobzerala sa okolo seba, ponaťahovala si nožičky a pomyslela si: „Ach, aký je dnes 
krásny deň“. Odrazu zbadala, ako po rybníku pláva mamka húska a za ňou, pekne, 
poslušne v rade, plávajú aj jej detičky, malé, žlté húsatká. Húsatká šťastne gagotali: 
„Gá-gá-gá“. Žabka si smutne pomyslela: „Vtáčiky spievajú, húsatká gagotajú a nikto 
nevie, že som tu aj ja, nikto si ma ani nevšimol, nikto ma ani nepočuje. Ale aj ja som 
tu.“ Atak sa smutná žabka posadila na kameň a začala kvákať: „Kvá-kvá-kvá, kvak-
kvak-kvak.“ „Dobré ráno, žabka, Skákalka“ –pozdravil ju rak, ktorý sedel na ďalšom 
kameni. „Dobré ráno, ráčik“ –odzdravila mu žabka. „Si tak ticho, že som si ťa ani 
nevšimla“ -povedala žabka. „Ale ja som si ťa všimol, lebo si krásne spievala“. 
„Naozaj? Tebe sa môj spev páčil?“ –opýtala sa žabka ráčika. „Áno,páčil. Aj húskam 
sa páčil. Však, húsky?“a húsky prikyvovali hlavami: „Áno, áno.“ „Vieš ty čo, žabka 
Skákalka, čo keby si zaspievala večer pri rybníku?“ -zvolal sa ráčik. „Ale ja? Ja 
sama?“ –povedala žabka prekvapene. Chvíľku rozmýšľala a odrazu povedala: „Ja už 
viem, čo urobím. Zavolám si na pomoc aj moje kamarátky a skúsime si nacvičiť 
nejakú peknú pesničku.“ „To je skvelý nápad“ –potešil sa ráčik. „Tak si tu večer 
urobíme žabí koncert. Súhlasíš?“ Žabka sa usmiala a povedala. „Súhlasím. Ale teraz 
už idem za mojimi kamarátkami, lebo čas ubehne veľmi rýchlo a my sa na ten 
koncert potrebujeme poriadne pripraviť“. Ako povedala, tak aj urobila. Skočila do 
rybníka a na rybníku sa hneď urobili vlnky a žblnkali: „Žblnk, žblnk, žblnk“. Odrazu sa 
začali diať veľké veci. Z rybníka, jedna za druhou, vyskakovali žabky a sadali si na 
kamene na brehu. Posledná vyskočila žabka Skákalka. „Tak, sestričky, žabky. Už 
sme asi všetky. Mám pre vás jedno prekvapenie. Dnes večer budeme koncertovať.“ 
„Koncertovať? A to je čo?“ –opýtala sa najmenšia žabka.“ „No, to je, keď sa naučíme 
peknú pesničku a potom ju zaspievame, najlepšie, ako vieme, poslucháčom“ –
vysvetľovala jej. „A, to je kto, poslucháči?“ –vyzvedala malá žabka. „To budú všetci 
naši priatelia, ktorí si náš koncert prídu vypočuť“ –a Skákalka začala menovať, kto 
všetko ich príde počúvať.„Húska s detičkami, ráčik s jeho kamarátmi a zaspievame 
každému, kto bude večer pri rybníku. Teraz už rozumieš?“ –opýtala sa Skákalka 
malej žabky, „Áno, už tomu rozumiem. My urobíme pre našich kamarátov koncert.“ –
veselo zvolala. „Áno, ale nebude to len taký obyčajný koncert, ale žabí koncert“ –
hrdo vysvetľovala žabka Skákalka. „Aby sme večer pekne zaspievali, tak si musíme 
veľmi dobre pripraviť naše hlásky.“ Ako žabka povedala, tak aj urobila. „Posadajte si 
predo mňa, aby ste na mňa dobre videli“. Žabky si posadali na kamene pred 
Skákalku a boli zvedavé, čo budú robiť. Skákalka si sadla oproti nim a začala 
spievať. „Kvá-kvá, kvaki-kvaki,  
79kvá-kvá. At eraz opakujte so mnou. Žabky veselo opakovali. Veľmi sa im to páčilo 

anaozaj sa snažili spievať čo najkrajšie. „Tááák, hlásky máme pripravené a teraz vás 

naučím pesničku. Pozorne počúvajte“ a Skákalka začala spievať pesničku: „Skáče 

žaba po blate, kúpime jej na gate. Na aké, na také, na zelené strakaté“. Žabky sa k 

nej postupne pripájali, až sa pesničku naučili. „Spievate naozaj krásne“ –zvolal ráčik, 

ktorý ich celý čas počúval a veselo im zatlieskal. „Ďakujeme, ďakujeme“ –zvolali 

žabky. „Ale“ –zamyslene povedala žabka Skákalka. „Niečo mi k tomu spevu chýba. 

Len za nič na svete si neviem spomenúť, čo by to mohlo byť. Kamarátky, 

porozmýšľajte, či niečo nevymyslíme.“ Žabky sa zamysleli a odrazu najmenšia žabka 

zvolala: „Ja už viem, čo nám chýba. Nemáme orchester!“ „Orchester?“ –začudovane 

krútili hlavami ostatné žabky. „Máš pravdu, nemáme orchester“ –smutne povedala 

Skákalka. „Ale kde ho máme vziať? Kto nám ku našej pesničke zahrá?“ Všetci stíchli. 



Vtom sa Skákalka pozrela na ráčika a zvolala: „Ráčik, kamarát, veď ty nám môžeš 

zahrať.“ „No, ale jaaaa?“ –začudoval sa ráčik. „Áno, práve ty. Veď tvoje klepetá tak 

krásne klepocú. Vieš čo? My budeme spievať a ty nám do rytmu klepotaj.“ Atak sa aj 

stalo. Žabky spievali a ráčik im pekne do rytmu hral svojimi klepetami. Znelo to 

nádherne. Pomaly sa zvečerievalo. Žabky sa išli do rybníka poumývať, aby boli čisté 

a pekné, ráčik si na kameni brúsil klepetá, aby mu na koncerte pekne hrali a straka 

rapotačka lietala ponad rybník a volala: „Všetci sem, všetci sem, pri rybníku bude 

koncert, všetkých pozývam.“ Odrazu sa na brehu začalo schádzať obecenstvo. Prišla 

húska s húsatami, rybky vystrkovali hlávky z rybníka, prišli aj ráčikovi kamaráti....Keď 

sa žabky postavili, ráčik sa k nim pridal a zrazu všetci stíchli. Koncert sa začal. Žabky 

veselo spievali, ráčik im hral do rytmu. Keď skončili, tak, ako sa patrí, poklonili sa. 

Diváci im tak silno tlieskali, že sa to ozývalo až do neďalekého lesa. A všetci si medzi 

sebou hovorili: „To bol krásny koncert“. Húska sa opýtala: „Žabky a budete 

koncertovať aj nabudúce? Mne aj mojim húskam sa to veľmi páčilo.“ Skákalka sa 

usmiala a povedala: „Pravdaže budeme a môžete sa tiež k nám pripojiť.“ „Áno, áno“ 

–zvolali malé húsatká: „Aj my chceme na budúce koncertovať!“ Na oblohu sa 

vykotúľal mesiačik, ato bolo znamenie, že sa treba vrátiť domov. Ale dnes to nebol 

len taký obyčajný návrat. Každý si niesol v srdiečku radosť z hudby. „Dobrú noc a 

pekné sníčky, zvieratká.“ –zakýval im mesiačik a zasvietil na rybník. 


