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Dedinka moja 

Zdravím vás rodičkovia i vás súrodenci milí. Pred tým, ako začneme, vás poprosím, aby ste 

svojim škôlkarom povedali, aby si jeden papier, pero a nožnice prichystali. Že už ste 

pripravení, tak hor sa do dediny. 

Ahojte kamaráti. To som ja, váš Prírodovedko. Ako som tak kráčal cestou z Krásina, prešiel 

som lúkami i cestou lesíkom, a čo vidím, predo mnou sa rozprestiera krásna dedina. Keď už 

som sa v nej ocitol, že zájdem ja pozrieť na vašu škôlku, som sa rozhodol. Ale teraz kadiaľ ísť 

mám? Spomenul som si na vás, že vás o pomoc požiadam. Budete mi prosím vás kamaráti 

i dnes pomáhať, príbeh o potulkách Dolnou Súčou dotvárať? Že áno? Vy ste milí. Bez vašej 

pomoci by sme náš príbeh ťažko dotvorili. Tak sa pohodlne usaďte a svoju mamičku, ocka, 

sestričku či bračeka pri čítaní pozorne počúvajte. Ale ešte pred tým, ako začneme, zoberieme 

si papier a z neho 9 štvorčekov alebo obdĺžnikov vystrihneme. Na každý štvorec či obdĺžnik 

napíšte jedno z týchto písmen A, I, P, V, O, L, A, O a N, môžete sa pri tom pozerať, ako sa 

ktoré písmeno píše. Výborne ste to napísali. Teraz si písmená odložte bokom, aby sme sa na 

našu cestu do škôlky vydali. 

Vo veži zvon a na nej kríž. Neviete kamaráti, kde by som mohol byť?   
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Áno, pri kostole som sa ocitol. Tíško som sa pomodlil a šiel som dolu ulicou. Ulička večerná je 

osvetlená svetlami, z pouličných lámp, čo svietia nám nad hlavami. Pomôžete mi ich 

kamaráti zrátať? Koľko osvetlení vidíte?  

 

Správne, sú štyri, výborne vy rátate. Pokračoval som cestou ďalej, ale kam som prišiel? Ako 

vám to povedať, aby sme mohli našou cestou spoločne ďalej pokračovať? Obhliadam sa, tu 

veľký strom nado mnou stojí. Ako sa len volá? Už viem, ako na to prídeme. Pozerajte milé 

deti, aký strom má tieto kvety?  

 

Je to ťažké? Tu je ešte nápoveda malinká, len poprehadzovali sa mi všetky štyri písmenká:  

I P A L  
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Skúste ich správne prehodiť. Že či vám môže maminka, ocko či súrodenci pomôcť? 

Samozrejme, že vám môžu poradiť. Šikovní ste milí moji, je to lipa, ale kde to teda stojí? 

Poďme si to ešte priblížiť. Po jej boku krásny parčík so skalkami, kríkmi i stromami, nejedno 

dieťa si v ňom behá, čo odbehlo si z lavičky od mami. 

 

I fontánu či autobusovú zástavku tu zahliadam, vedeli by ste mi už moji milí povedať, kde sa 

teraz nachádzam?  
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Áno, na námestí som sa ocitol, tak poďme sa pozrieť, čo som tu ja zahliadol. Poďte mi opäť 

pomôcť, kamaráti milí, hádankami zistíme, čo napríklad sme na námestí, či vôkol neho 

objavili: 

Malých, veľkých vyšetruje, či sú zdraví, im hneď povie. Fonendoskopom počúva, či 

srdce správny rytmus má. Kto je to?“ (doktorka) 

Na zúbky sa nám vždy pozrie, či sú zdravé nám ona povie. Keď v nich nejaký kaz 

objaví, hneď nám zúbok opraví. Kto je to? (zubárka) 
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Vlasy ona rada má, účesy z nich vytvára. Ostrihať, to je pre ňu hračka, ale nie je to 

teta predavačka. Kto je to? (kaderníčka) 

 

Ak pozorne ste počúvali, v predchádzajúcej hádanke sme ju spomínali. Nie je to žiadna 

rapotačka, ale keď predáva, je to teta.....(predavačka) 
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Cez leto k nemu chodíme, jeden kopček, dva studenej dobroty si u neho kúpime. 

U koho sa môžeme touto dobrotou osviežiť? Kto by to mohol byť? (zmrzlinár) 

 

Hádže nám listy do schránky, tiež letáky či obálky. Keď na obálku sa pozrie, komu 

patrí sa hneď dozvie. Kto je to? (poštárka) 
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Vy ste ale šikovníci. Všetky hádanky ste uhádli. Ak vám i rodičkovia či súrodenci trocha 

pomohli, to vôbec nevadí. A čo ste to vlastne kamaráti hádali? Ako by ste doktorku, zubárku,  

kaderníčku, predavačku, zmrzlinára či poštárku jedným slovom nazvali? Poradím vám, že 

začína sa to na písmeno P. Áno, sú to povolania, presne tak ich voláme. Zoberte si teraz 

písmená, ktoré ste na začiatku našej cesty na štvorčeky či obdĺžniky papiera písali a že by ste 

mi teraz z nich slovo POVOLANIA vyskladali. Môžete sa na toto slovo i pozerať, ak bude 

treba, ale ja viem, keďže veľmi šikovní ste, že pre vás to nebude žiadna veda.  

Výborne sa vám kamaráti slovo POVOLANIA vyskladať podarilo, poďme sa ďalej pozrieť, čo 

moje oko ešte na námestí uvidelo. Ešte som tu kamaráti jednu dôležitú budovu zahliadol, 

pracujú v nej úradníci i ujo starosta, ako by som ju nazvať mohol? Nie je to žiadny nedobytný 

hrad, ale je to Súčanský....(Obecný úrad).  

 

Výborne kamaráti. A dozvedel som sa, že v tejto budove i teta knihovníčka je. Ale, ako sa to 

volá, kde ona pracuje? Kto z vás mi to povie?  

Áno, je to knižnica, kde knihy si môžeme požičať a doma si ich prečítať. A po prečítaní, ich 

opäť do knižnice vrátiť, aby ich teta knihovníčka mohla na knižničnú poličku vystaviť. 
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A viete vy, že na námestí máme i múzeum? Čo to vlastne je a čo by sme v ňom mohli vidieť? 

Poďte, pôjdeme sa spolu pozrieť. Skúste podľa obrázkov vymenovať, čo z nich by ste vedeli 

pomenovať. Viete čo je toto? 

 

Áno, je to kolovrátok.  

A čo by ste povedali, čo títo Súčani na sebe oblečené mali? 

 

Sú to krásne kroje, ktoré sa kedysi viac nosili. A vedeli by ste povedať, čo drží dievčina, ktorá 

stojí v strede v ruke? Ak nie, prezradím vám, že je to krčah, s ktorým napríklad po vodu 

chodili. A ešte mnoho iného by ste tam vidieť mohli. Nebudem vám to však prezrádzať, ak by 

ste sa tam niekedy pozrieť rozhodli. 

Výborne ste si kamaráti s obrázkami poradili, ale poďme ďalej, aby sme do tej vašej škôlky 

dorazili. Keď som však ďalej chcel pokračovať, musel som z námestia prejsť cez cestu na 

druhú stranu. Na ceste vidím, akýsi koberec s bielymi pásmi pofarbený. Čo to je kamaráti, čo 

by ste mi poradili?  
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Áno, cez priechod pre chodcov prešiel som, no najskôr som sa či nejde auto obhliadol. Obzrel 

som sa vľavo, vpravo a znova vľavo, aby som sa presvedčil či naozaj žiadne auto 

neprichádzalo. Cez priechod sa mi podarilo prejsť hravo, ale kam sa teraz vybrať? Vľavo a či 

vpravo? Poraďte mi kamaráti, ktorým smerom ísť, aby sme mohli spolu do vašej škôlky 

správne prísť? Poradím vám. Kam šípka ukazuje?  

 

← 
Že vľavo? Tak poďme sa spoločne presvedčiť, či naozaj som mal vľavo zabočiť. Kráčam si 

chodníkom, 
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 rovnou cestou diaľ, až došiel som k budove.  
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Viete mi kamaráti povedať, pri čom sa teraz nachádzam? Že pri škole? Tak to už nie som 

ďaleko od vašej škôlky. Joooj, ale sa teším, že vašu škôlku uvidím. Hor sa teda ďalej, nech  

si ju z blízka pozriem. A už tam v diali sa mi čosi javí. 

 

 Ako sa tak približujem, takto si vašu škôlku predstavujem. 
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Tak! Som tu správne kamaráti milí? Správne ste ma k vašej škôlke navodili?   

 

Áno. V krásnej dedine,  milá škôlka stojí. Len pri pohľade na zamknutú bránu a prázdny dvor 

ma trošku srdiečko bolí.  
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Viem, že teraz tu nemôžete byť, pretože sa všetci chceme, čo najrýchlejšie zlej choroby 

zbaviť. Ale keď tá choroba pominie, tiež viem, že všetci sa tu opäť spolu stretneme. Hneď  

sa mi úsmev na tvári zjavil, keď som si vás všetkých tu predstavil. A viete vy čo? Budem  

sa i naďalej usmievať, pretože viem, že onedlho sa tu budeme všetci opäť stretávať.  

Ďakujem vám kamaráti, že správne do škôlky ste ma priviedli. Dobre si vy svoju dedinku 

poznáte a viem tiež, že radi ju máte a radi v nej bývate. Z celého srdiečka vám prajem, nech 

je tomu tak i naďalej. A týmto sa s vami lúčim, kamaráti milí. Majte sa krásne. A skúste ešte 

raz popísať, akou cestou sme išli, pri čom sme začali, pri čom skončili a čo sme vo vašej 

krásnej dedinke cestou uvideli, čo všetko ste si zapamätali.  

 

Ahojte, váš Prírodovedko ☺ 

 

 

 


