Po rozkvetlých loukách, lesech a domcích v Nádhernii se rozlilo hřejivé
světlo vycházejícího slunce. Dlouhé paprsky se natahovaly až k zámku krále
Rolanda II. a svítily skrz veliká okna pokoje princezny Sofie. Zlehounka ji pošimraly na nose.
Králík Clover, veverka Oříšek a ptáčkové Mia a Robin už netrpělivě posedávali na
princeznině postýlce. Každé ráno pomáhala zvířátka dívce s přípravou. Jakmile začaly
zámecké hodiny odbíjet sedmou, Sofie se posadila. Protáhla se, podívala se z okna
a prohlásila:
„Něco mě napadlo! Dnes je nádherně. Co kdybychom uspořádali odpolední svačinku
v zahradě?“
„Říkala jsi odpolední svačinku? Znamená to, že tam bude něco k snědku?“ vyzvídal
Clover s nadějí v hlase.
„Určitě.“
„Počítej se mnou!“

Nastav ručičky hodin tak , aby
ukazovaly 7 hodin ráno. Nezapomeň,
že krátká ručička ukazuje hodiny
a dlouhá ručička minuty.

Králík přihopkal k obrovské šatní skříni. Vytáhl šaty, které se mu jako první připletly
pod tlapky, a dva střevíčky, každý jiný! Všechno ve spěchu hodil Sofii.
„Honem! Oblékni se!“ nařizoval.
„Clovere, v osm hodin musím být ve škole,“ namítla princezna. „Teď na odpolední
svačinku není čas!“
„V osm hodin? A nemohla bys přijít na hodinu trochu později? Třeba v deset?“
Clover se na Sofii zadíval tím nejprosebnějším pohledem, ale princezna jen zavrtěla
hlavou.
„Víš, že nemůžu přijít pozdě. Abys mohl ve škole chybět, musíš mít opravdu
vážný důvod.“

Nastav ručičky hodin tak , aby
ukazovaly 8 hodin ráno. Pak obě
ručičky posuň tak , aby hodiny
ukazovaly 8 hodin 30 minut.

„V tom případě se potkáme hned po vyučování ve dvanáct hodin,“ dychtivě
navrhoval Clover.
„Ale v poledne je nejlepší světlo,“ váhavě řekla Sofie a nerozhodně se podívala na
králíka, kterému se začaly smutně kroutit fousky, „a já bych moc ráda malovala venku,“
pokračovala.
„To už sliby princezny nic neznamenají?“ mrzutě se ohradil Clover. „Měli jsme
uspořádat odpolední svačinku, ale slyším jen samé výmluvy.“
„Ale odpolední svačinka přece nemůže být ve dvanáct hodin,“ poznamenala Robin.
„Neříká snad ten název něco? Není to spíš doba, která přichází až po poledni?“

Nastav ručičky hodin tak , aby
ukazovaly 12 hodin. Zapamatuj
si, že když je 12 hodin, říkáme,
že je poledne.

