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N A   Č O   S Ú   N A Š I   H R D Í ?

 Je sobota a rodina Staronových sa chystá do hôr. Spoločne sa rozhodli pre časť hrebeňa 

Nízkych Tatier — zavčas ráno vyrazili na cestu. 

 Počasie im prialo. Slnko sa úplne popredieralo oblakmi a pripravilo im krásne pohľady. 

Smerom na hrebeň to ale nikdy nie je jednoduché. Stúpanie začalo byť pre najmladšieho člena 

výpravy náročné — dcéra Anna začala zaostávať. Cítila sa veľmi smutne, pretože mala pocit, že 

celú rodinu zdržiava. Sadla si na zem a rozhodla sa, že sa z miesta nepohne. Do minúty sa však 

pred ňou objavila celá jej rodina — rodičia Samuel s Teréziou a brat Matúš. Bez slov si posadali 

okolo nej a vytiahli z ruksakov čerstvé ovocie a čaj. Spoločne sa kochali prírodou a smiali sa na 

tom, ako ich tatko Samo stále zakopáva. Verte či nie — tento človek neprejde ani kilometer bez 

toho, aby to nevyzeralo na poriadny pád. Naopak mama Terézia sa drží dlhú dobu, ale pri konci 

skoro vždy natrafí na nejaký trčiaci koreň, ktorý tam na ňu isto čakal. Zvyšok cesty si oprašuje 

oblečenie a krivká na boľavú nohu. Keď sa takto spoločne rodina zabávala, Anička aj zabudla, že 

sa jej zdá tento výlet náročný. Pobalili si veci a až na vrch kráčala Anna ako prvá.  

 Keď vyšli až na vrchol, Anna usúdila, že výsledok stál za to! Mala pocit, že vidí až na kraj 

sveta. Fúkal príjemný vetrík, ktorý ohýbal trávy tatranského hrebeňa. Poletovali okoli nich vtáky a 

široko ďaleko nevideli ani človiečika. Na Anninej tvári sa rýchlo objavil široký úsmev a spokojný 

výraz. Podišla k nej mama, sadla si a hovorí: “Sme na Teba hrdí. Nie preto, lebo si zvládla vyšlapať 

až na vrchol, ale preto, lebo si sa rozhodla vytrvať, aj keď si už nevládala.” 

 Celú sobotu strávila rodina Staronová v prírode. Keď dorazili domov, neostalo im energie 

nazvyš. Poodkladali čo mohli a jeden po druhom sa nahrnuli do kúpelne. Striedali sa ako na 

bežiacom páse. S ďalším novým zážitkom si líhajú spokojní do postele.  
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Úlohy 
 

  

1. Ako sa volá drevený dom v horách alebo na kopcoch? Aj rodina Staronových sa možno 
zastavila na polievku na horskej …  

2. Čo okrem čaju vytiahla rodina Staronových počas prestávky? Ako spoločne nazvete jablko, 
slivku a ananás? 

3. Nájdete v tom lokalizáciu rôznych miest — môže byť papierová alebo aj v telefóne. 
4. Čo sa oplatí si pozrieť pred každým výletom do prírody? Staronovým vyšlo pekné ….  
5. Ako sa volá zviera, ktoré býva vo Vysokých Tatrách? Podobá sa na kozu. 

Výsledok tajničky: Rodina Staronových videla z Ďumberia až na ________________________.

1. Tajnička

2. Vymenujte aspoň 5 vrcholov Nízkych Tatier. Ak ich nepoznáte, otvorte si mapu 
a vrcholy vyhľadajte. 

1. __________________________________________ 

2. __________________________________________ 

3. __________________________________________ 

4. __________________________________________ 

5. __________________________________________
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3. Vypíšte mená rodičov a detí Staronových. Každé meno začína na inú hlásku. Do 
riadku k menu napíšte ďalších 5 slov, ktoré začínajú na rovnakú hlásku. 

Príklad: Jozef — jablko, január, jednorožeč, jaskyňa, juh 

1. ____________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________ 

4. Predstavte si, že sa výletu zúčastňujete aj vy. Čo by ste si zbalili? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

5. Pospájajte slová čiarou — ktoré sa k sebe hodia? 

vysoký

vrchol

unavená

ruksak

chladné

počasie

hustý

les

hladný

ťažký

dcéra

medveď
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K D E   B Ý V A J Ú   S T A R O N O V Í

 Na kraji lesa stojí malá chalúpka. Okolo domu sú nasadené kvety rôznych druhov 

a farieb. Dobre sa tu darí ružiam, tulipánom či lúčnym kvetom. Kde-tu sa nejaká bylinka 

obtiahne okolo ovocných stromov, ktoré rastú vzadu za domom. Medzi dvoma 

jabloňami si manželia Staronoví postavili malú lavičku a na nej sedia každý deň. Terézia a 

Samo sú manželia 10 rokov a spolu s dvoma deťmi si užívajú toto prekrásne okolie.  

 Keď podídeš o kúsok ďalej za ovocný sad, začuješ bzukot včiel. Terézia si totiž 

pred rokmi kúpila zopár včelých rodiniek, s ktorými si tu spolunažívajú. Musela za ne 

však veľmi orodovať! Samo totiž nemá rád hmyz. Odjakživa sa ho bojí! A samozrejme — 

nemôže chýbať záhrada. Pestujú v nej zelený, listový ________________, červené, okrúhle              

____________________, popínavé, sladučké ________________ a mnoho ďalšách plodín. 

 Chalúpka to bola naozaj krásna. Strecha čiernej _____________ a mnoho okien. 

Cez _____________ v obývačke je krásne vidno zelený, hustý ____________. Do lesa 

chodia každý __________________, od pondelka do nedele. Ani jeden deň v ___________ 

nevynechajú. Hlboko v lese stojí krmelec pre _________________. Niekedy sa im podarí 

zazrieť __________________ aj s mláďatami.  

Úlohy 

1. Ktorým kvetom sa darí na záhrade Staronových? Aké druhy ešte poznáte? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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2. Do vyznačeného priestoru sa pokúste zakresliť, ako to vyzeralo u staronových? 

Čo bolo vpredu? Čo vzadu? Akej farby?  

3. K slovám na ľavej strane vyberte z pravej strany tie, ktoré sa rýmujú.  

 

les 

domček 

včela 

jeleň 

drevo 

práca 

ruža 

plot 

kvet 

lavička 

tráva 

hrozno 

prázdno 

neleň 

svet 

pes 

máva 

stromček 

včera 

kravička 

hrot 

koža 

seno 

stráca 
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4. Nájdite zeleninu (3). Zvýraznite ju alebo ju vyfarbite.   

 

 

 

 

 

4. Opravte vetu podľa toho, čo ste prečítali v článku. 

Na kraji mesta stojí obrovská chalúpka.  

Okolo domu sú nasadené stromy rôznych druhov a farieb.  

Dobre sa tu darí ružiam, narcisom či lúčnym kvetom.  

Medzi dvoma hruškami si manželia Staronoví postavili malú pergolu. 

Jana a Vincent sú manželia 100 rokov. 

Keď podídeš o kúsok ďalej za ovocný sad, začuješ spev vtákov.  

Samo totiž zbožňuje hmyz.  

A samozrejme — nemôžu mať záhradu. 
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5. V tabuľke vyhľadajte tento obrázok:                             . Vyfarbite alebo zakrúžkujte. 
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5.Ktoré z obrázkov sa v tabuľke vyššie nenachádza ? Vyfarbite alebo zakrúžkujte. 

 

 

 

 


	N A   Č O   S Ú   N A Š I   H R D Í ?
	K D E   B Ý V A J Ú   S T A R O N O V Í

