Terka má na sebe oblečené svoje najkrajšie šaty – modré kvetinkové.
Má totiž narodeniny. Dnes má tri roky. Konečne je dosť veľká na škôlku !
Už sa na to dlho teší, veď v škôlke sa môže každý deň hrať s deťmi.
Bude potrebovať veeeľa nových vecí, takže medzi narodeninovými
darčekmi sa nachádza aj pestrý batôžtek, aj červené papučky
či gumáky tej istej farby.

Musí ísť aj k ujovi doktorovi, pretože iba deti, ktoré sú zdravé, môžu
chodiť do škôlky. Kým ju ujo doktor prezeral, mama jej zatiaľ podržala
macíka. Paličkou jej trochu stlačil jazyk a pozrel sa hlboko do hrdla.
Malou lampičkou jej zasvietil aj do ušiek. Zdravá ako repa – Terka môže
fujazdiť do škôlky !

Konečne nastal ten veľký deň. Terka sa trochu bojí. Večer sa dlho
zhovárala s mamou, aké to asi bude. Budú sa s ňou druhé deti hrať  ?
Bude učiteľka dobrá ? A čo ak bude hladná alebo smädná ?
Rozhodli sa, že cestou tam sa zastavia v pekárni. A mama si
našťastie spomenula, že Terka má priniesť aj fotku do škôlkarskeho
narodeninového kalendára. Spolu si prezerajú fotky zo škatule.
Terka nájde svoju najmilšiu : tú, na ktorej má vo vlasoch pripnutú
svoju obľúbenú mašľu.

Na druhý deň ráno, keď ju mama budí, Terka vyskočí z postele
ako zajac. Beží do kúpeľne a poriadne sa poumýva.
Zo skrine si vyberie svoje najlepšie nohavice a červené pásikové
tričko. Oblieka sa úplne sama.

Cestou do škôlky Terka a mama kúpia v pekárni rohlík – len tak pre istotu.

V škôlke ich víta usmiata
učiteľka Hanka.
Na chodbe je po stenách veľa
háčikov a vedľa nich sú farebné
obrázky.
Terka si vyberie spomedzi
voľných ten so slniečkom.
Podá pani učiteľke fotografiu
a potom si obuje svoje nové
červené papučky.
Mama sa už chystá odísť.
Terka ju pevne stíska.
Najradšej by bola, keby
mama ostala.
Teta Hanka jej však navrhne :
„Poď, nalepíme tvoju fotku
do kalendára,“ a vezme ju
za ruku. Terka ešte raz zakýva
mame a vojde do triedy.

