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Jedno popoludnie si medveď užíval dlhý a hlboký spánok.
Spal by až do večera, keby sa nezačal škrabať.
Lenže to nebolo len také hocijaké škrabanie.



Začal sa škrabať 
medzi prstami na 
nohách,

potom za uchom



a pod bradou,

a čoskoro sa škrabal úplne všade.
"Musím pohľadať niečo, čím sa 
poškrabem", pomyslel si.



A našiel skalu. Začal si o ňu škrabať zadok.

Jaaaaj, to je dobré, pomyslel si 
medveď.







“Hej, čo to tu robíš?” povedal krtko, ktorý vyliezol zo zeme kúsok od skaly.

“Ja sa tu snažím kopať." A povedal: "Choď sa škrabať niekde inde!”

Ach jaj, pomyslel si medveď a smutný odišiel.



Potom medveď zbadal výborný konár na poškrabkanie 
sa za ušami.

"Mmmm, to je dobré", pomyslel si.







V tom zo stromu vykukla okatá sova a povedala: “Hej! 
Čo robíš? Ja si tu chcem trochu pospať a ty ma budíš!”

A potom povedala: "Choď sa škrabať niekde inde!”

“Ach jaj”, povzdychol si medveď.



Potom zbadal dutý peň
perfektný na poškrabkanie
svojho brucha.

Mmmm, to je dobré, pomyslel si 
medveď.







“Hej! Čo sa to tu deje?” hnevá sa veverička z vnútra pňa.
“Ja si tu počítam svoje oriešky." A potom povedala: "Choď sa 
škrabať niekde inde!”

 “Ach jaj”, povzdychol si medveď.



Potom zbadal kopu vetvičiek 
perfektných na poškrabkanie 
sa medzi prstami na nohách.







“Hej! Ruky preč! Čo to robíš?” vykríkla stonožka.

“To je naša strecha!" A potom povedala: "Choď sa 
škrabať niekde inde!”

“Ach jaj”, povzdychol si medveď.



Potom objavil perfektný kmeň stromu 
na poškrabkanie si chrbta.

“Haló! Je to niekto?” spýtal sa opatrne. 
Aby sa uistil, poobzeral sa dookola.



Mmmmm, to je dobré, 
pomyslel si medveď. Konečne 
sa môžem dobre poškrabať. 
Keď tu naňho začali padať 
krásne jablká.



Ach toto nie je môj najlepší deň. 

Ale nakoniec sa prestal škrabať a jabĺčka chutili vynikajúco!
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