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Žiacke práce z literárnej súťaže „Príroda a poľovníci ako jej ochrancovia“ 

 

 

Ochrancovia prírody 

  

 Les je miestom pokoja, ticha, čerstvého vzduchu a cítiť ho vôňou ihličia. 

Pre niektorých ľudí je les všetkým. Sú to najmä poľovníci, ktorí v lese trávia 

každú svoju voľnú chvíľu. 

 Poľovníctvo je pre nich tou najväčšou záľubou, bez ktorej by asi nemohli 

žiť. Les je pre nich druhým domovom a miestom, kde sa cítia ako v raji. 

Poľovníci, to nie sú len tí, ktorí lovia zver, sú to predovšetkým dobrí a šľachetní 

ľudia, ktorí pomáhajú prírode a zvieratkám. Veď vďaka nim môžu prežiť 

niektoré druhy zvierat v krutej zime. Poľovníci im nosia do krmelcov seno a soľ. 

Neraz pomôžu zvieratkám z pascí, ktoré nastražili pytliaci. Sú to práve 

poľovníci, ktorí vedia rozprávať pútavé príbehy o svojich potulkách lesom, ktoré 

počúvame so zatajeným dychom. Niekedy je to o zatúlanej mladej líške, 

inokedy zasa o šuške, ktorá ich vyľakala, keď spadla zo stromu.  

 O poľovníctve a poľovníkoch nájdeme mnoho kníh a časopisov, z ktorých 

sa môžeme dozvedieť viac. Sú to ochrancovia prírody srdcom. 

 

      Gabriela Bľandová, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poľovníci očami detí 

 

 Poľovník je človek, ktorý musí veľmi dobre rozumieť zvieratám a 

rozoznať ich vo dne aj v noci.  

 Každý poľovník, ktorý chce loviť, musí presne vedieť, čo si má všímať. 

Cez deň pozoruje stopy v pôde a v zime v snehu, kadiaľ sa zver pohybuje. Loví 

len vtedy, keď sú na to určené obdobia. Keď sú samice v ruji, nesmú ich 

strieľať. Medzi najnápadnejšie znaky vysokej zveri patrí veľkosť tela, parožia 

a sfarbenie srsti.  

 Keď napadne prvý sneh, poľovníci prinášajú do krmelcov  seno 

a kamennú soľ. Veľmi sa mi páči poľovnícke nadšenie a túžba loviť v noci. 

Často s nimi chodia na lov poľovnícke psy, o ktoré sa musia dobre starať. Kto 

chce byť poľovníkom, musí mať zbrojný preukaz, loveckú pušku a ďalekohľad. 

Ich uniforma je zelenej farby. Všetci sú rovnako oblečení, s klobúkmi na hlave. 

 Obdivujem ich, raz by som chcel byť tiež poľovníkom a staral sa o lesnú 

zver. 

Patrik Bilavský, 6. A 

 

 

 

 



Bájky 

Vrana a perla 

 

 Bola raz jedna vrana, ktorá bývala v hniezde, v ktorom bolo veľa 

prepychových a ligotavých vecí. Bolo to neďaleko mora. 

 Každý podvečer chodila po pláži a zbierala omrvinky. Raz ju oslepilo 

malé svetielko. Bola to hotová nádhera. Myslela si, že vidí strašidlo. Vyzeralo to 

ako nemotorné vtáča. Vrana si pomyslela: „Také niečo som ešte nevidela!“ 

Na druhý deň sa to opäť opakovalo a videla to isté zvieratko s krásnou perlou na 

krku. „Ááách, to je krása, také niečo nemá hocikto!“ pomyslela si vrana.  

Zašlo slnko, zvieratko s perlou zmizlo a vrana sa čudovala, kde sa stratila taká 

nádhera. Ráno sa vrana ponáhľala na pláž, lebo sa chcela tej krásy dotknúť. Bola 

to perlorodka. Vrana sa za ňou rozbehla, ale skončila v slanej vode. 

 More sa jej stalo osudným. Už nikdy viac sa nevynorila. Doplatila na 

svoju chamtivosť. Mala sa uspokojiť s tým, čo mala. 

 

Veronika Petreková, 6. A 

 



 

                             Vrana a škebľa  

 

 

 

 

 

 Keď sa vrana ráno zobudila, bola veľmi hladná. Vybrala sa na lov. 

Preletela ponad celý les, ale nič nenašla. 

 Rada - nerada sa vybrala k potôčiku. Ešte nikdy tam nelovila a nevedela, 

ako si uloviť rybu alebo škebľu. Vedela, ako vyzerá ryba, ale už vôbec nie, ako 

vyzerá škebľa. Počula však, ako chutí. Otáčala hlavou z jednej strany na druhú, 

či niečo nezbadá. Všimla si niečo podobné ako kameň, ale líšil sa od nich. 

Rozmýšľala: „Ako sa k tomu čudu dostať? Čo, ak ma stiahne voda?“ 

Všeličo skúšala, no svoj strach nemohla prekonať. O malú chvíľu priletela 

ďalšia vrana a to „čudo“, čo sa volá škebľa, si zobrala. Vrana sa len smutne 

prizerala, ako jej to chutilo. Mala plný žalúdok. 

 Naša vrana presedela na strome a bola čoraz hladnejšia. Noc ako tak 

vydržala, no rána sa nedožila. Keby bola prekonala strach, od hladu by 

neumrela. 

 

Miroslava Trudičová, 6. A 
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Vrana a škebľa                

 

Hrabali dve vrany na štrkovisku svorne, 

že si každá niečo dobré pod zub klovne. 

Od iných vtákov potravu žobrali, 

hniezda im vykrádali, 

no na všetkom si už pochutnali. 

Keď však jedna našla škebľu, 

potravu viac vraj nežobrú. 

Chceli ju mať naraz obidve, 

no nebolo z toho nič dobré. 

Najprv iba hádka zo slov, 

no potom veľký boj. 

Hašterili sa vrany na štrkovisku, 

chceli mať obe škebľu v pysku. 

Každá ju chcela zjesť. 

Vyzerali ako zlostný pes. 

S veľkým revom súperky – inak dobré priateľky. 

Zobákmi sa ďobali, 

jedna proti druhej skákali. 

Bili sa až dovtedy, kým nepriletel havran. 

Nechal sa ich biť a nemusel sa s nikým deliť. 

Pochutnal si na škebli sám. 

Havran odlieta a popod nos si povráva: 

„Kde sa dvaja bijú, tretí vyhráva.“ 

 

Adriana Kocurová, 6. A 

  



 

HURÁ NA PRÁZDNINY 

 

 

 
Školský rok sa končí pomaličky, 

ubehli nám rýchlo školské dníčky. 

 

Dovidenia školská krieda, 

dovidenia druhá trieda. 

 

Teším sa na letné oddychovanie, 

v jeseni ma opäť čaká vyučovanie. 

 

Prídem zasa po prázdninách, 

budem sedieť na hodinách. 

 

Naučím sa nové veci 

ja a moji spolužiaci všetci. 

 

Teraz ma však slnko láka, 

možno stretnem kamaráta. 

 

Bazény a detský krik 

nevyrovná sa mu nik. 

 

 

 

                                            Laura Sidorjaková, 

2. roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šela na výlete v lese 

 

 
 Raz za slnečného počasia sme boli s otcom a s naším psom Šelou v lese. 

Šli sme ďaleko a Šela poskakovala po lese. Prišli sme k diere a ja s otcom sme 

sa pozerali, čo je to za diera. Bola to nora, ktorú urobil jazvec. Vtom k nám 

pribehla Šela a bez váhania do tej nory skočila. A vtedy to začalo. Otec začal na 

Šelu kričať, no po psovi ani stopy. Kričali sme a volali na ňu. Hľadali sme 

východ z tej nory, no nenašli sme ho. Začal smútok za našou Šelou a pomaly 

odchod z lesa, lebo sa začalo stmievať. Otec ma začal utešovať, že si kúpime 

nového psa, pretože nám bolo jasné, že Šela sa už nevráti. O novom psovi som 

vtedy nechcela ani počuť, pretože Šela pre mňa bola jedinečná a nenahraditeľná. 

Vtedy som videla, ako smutný a zarmútený otec sa snaží potešiť moje ubolené 

srdiečko. Keď sme už pomaly začali vychádzať z lesa, začuli sme strašný 

šramot. Pozreli sme sa udivene na seba a pomaly sme sa začali obzerať. 

Nevedeli sme, čo sa deje. Vtom sa k nám rútila naša ufúľaná Šela. Mne vyhŕkli 

slzy z očí. Boli to slzy šťastia. Otec Šelu vykričal, že nás tak vystrašila a všetci 

sme šli spolu domov. Doma nás už čakala nahnevaná mama, ktorá sa o nás bála, 

pretože už bolo neskoro. Keď sme jej porozprávali, čo sa nám stalo, tak sme sa 

spolu zasmiali a pobavili sa. Vtedy sa náš strach premenil v úsmevnú príhodu, 

na ktorú dodnes radi spomíname. 

                                   

                                                                                Veronika Drutarovská,3.roč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     O neposlušnom dievčatku 

 

 

 

 

 
 

 Kde bolo - tam bolo, v malej dedinke uprostred lesa žilo, dievčatko, ktoré 

sa volalo Viktória. Viktória bola taká zlá, že okrem jej mamy ju nikto nemal rád. 

Mamička si s ňou nevedela poradiť. Tak požiadala starenku, aby ju zobrala do 

služby a naučila ju slušnému správaniu. Viktória najprv nechcela ísť, lebo bola 

veľmi lenivá, ale nakoniec si to rozmyslela. Povedala si, že ju aj tak tu nič nedrží 

a aspoň našli svet. Mamička zosmutnela a sklopila zrak. Z oka jej vypadla slza, 

no Viktória len pohŕdavo na ňu pozrela a odišla. Starenka ju odviedla do ďalekej 

krajiny. Keď tam, prišli Viktória bola prekvapená, aká je starenka chudobná. 

Viktória bola plná očakávania, ale sklamanie prišlo ako blesk z jasného neba. 

Starká jej naložila toľko roboty, že to len s plačom zvládala. Nevedela nič robiť, 

preto jej práca trvala dlho a aj tak nič neurobila poriadne. No časom sa všetko 

naučila. Keď odpracovala niekoľko rokov, bola z nej už krásna a dospelá žena. 

Jej mama bola staručká a každý deň si na ňu spomenula. Už ani nedúfala, že sa 

ešte niekedy uvidia. Prišiel deň, keď sa starká chcela Viktórii odvďačiť za 

vykonanú prácu a spýtala sa jej, čo by chcela za to, že jej tak statočne slúžila. 

Viktória si hneď spomenula na svoju mamu a na to, ako nepekne sa k nej 

správala. Tak vyslovila svoje želanie. V tej chvíli bola pred domom. Keď vošla 

dnu a uvidela mamu sedieť pri okne, potešila sa, že sa stretli. Mame od 

prekvapenia vypadli slzy. S dcérou sa vo vrúcnom objatí ešte dlho spolu tešili.    

         Odvtedy je Viktória poslušná a pomáha nielen svojej mame, ale aj 

ostatným ľuďom, ktorí to potrebujú. 

 

                                                                             Simona Drabiščáková, 2.ročník 

 



                                        Požiarnici 

 

       Hneď ako prvé pri slove požiarnici ma napadne oheň, ale aj tento príbeh 

ktorý sa stal v roku dvetisícpäť. 

       Jeden starší pán, ktorý sa volal Paľo, si zakúril do pece a z komína nemal 

vymetenú sadzu. Keďže choval dobytok, tak ho išiel nakŕmiť. Vôbec nič si 

nevšimol. Najskôr sa z komína začalo iskriť. Ale už neskôr došlo k požiaru. 

Susedia a okoloidúci najprv cítili iba smrad, až potom si všimli oheň. Ihneď 

zavolali požiarnikov a oznámili to majiteľovi. Požiarnici prišli v priebehu 

desiatich minút. Čo im stalo v ceste, to zničili. Vysúvacím rebríkom sa dostali 

ku komínu. Oheň uhasili vodou a komín museli zbúrať. Všetci ľudia sa tam 

zhŕkli zo zvedavosti, čo sa deje. Ujo Paľo sa im všetkým z celého srdca 

poďakoval. Každým dňom sa vyvíja novšia a novšia technika, takže požiarnici 

prídu čoraz rýchlejšie. Ale dúfam, že to nebude vôbec potrebné. 

        Tak sa snažte, aby sa práve u vás nestal podobný alebo rovnaký prípad. 

A určite platí porekadlo: „Oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán!“ 

 

                                                                                       Miroslava Trudičová, 6.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Statočná Bara 

 

        K desiatim narodeninám som dostala maličké šteniatko. Dlho som 

rozmýšľala, aké mu dám meno a rozhodla som sa pre Baru. Každý deň som sa 

s ňou hrala. 

        Keď trochu podrástla, začalo jej zázračne rýchlo narastať brucho. Myslela 

som si, že to tak rýchlo priberá. No o taký týždeň som zistila, že čaká šteniatka. 

Veľmi som sa potešila. Keď sa narodili, začala sa o nich veľmi starostlivo 

starať. No jednu noc sa stalo niečo hrozné. Cez noc k nám z lesa pribehla besná 

líška. Bara začala strašne brechať. Ja s mamou sme sa zobudili a mama sa ma 

opýtala: „Čo sa deje. Prečo tak breše? Veď pobudí susedov! Poďme sa pozrieť!“ 

Keď sme vyšli von z domu, videli sme ako si Bara chráni svoje malé pred 

besnou líškou. Spolu s mamou sme líšku len tak – tak vyhnali. Nechcelo sa jej 

odísť. Ráno som si všimla, že Bara kríva. Hneď sme zašli za veterinárom. 

“Dobre, že ste si to všimli skoro. Ešte sa to dá vyliečiť“, povedal veterinár. 

Pichol jej injekciu do brucha a nohu jej obviazal obväzom. 

       „Je to statočný pes! Dodal. Bare sa noha zahojila a ďalej sa starala o svoje 

maličké šteniatka. 

 

                                                                                       Miroslava Trudičová, 6. A 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Rapotala  straka 

 

 

Stará straka klebetí a roznáša klebety: 

Že ju kocúr taký skúpy, že len palacinky krúti. 

Po ceste sa rúti a mačke to chutí. 

Že ho kohút chytí, do jazera sotí. 

Že tam nikdy neskočí a plášť ho nezmočí. 

Že nemá soboty, veď pracujú roboty. 

 

A tie hrozné klebety, nech si straka klebetí! 

 

                                                                                    Jakub Hrabčák, 5.A 

 

 

 

 

SRTATENÁ V OBCHODE 
 

 

    Cez prázdniny som bola navštíviť sesternicu v Košiciach. Išli sme pozrieť 

nový obchod. Bol to velikánsky obchodisko. Všetko sa mi tam páčilo. Zbadala 

som krásny bicykel. Hneď som ho išla vyskúšať. Zuza, moja sesternica, sa 

zastavila a obzerala šaty. Ja som bola taká šťastná z jazdy, že som vôbec 

nedávala pozor. Stratila som sa. Začala som plakať. Zuzana vyhlásila do 

rozhlasu, že som sa stratila a dobrí ľudia nám pomohli. 

                                                                   

                                                                       Anežka Cingeľová, 3. ročník 

 



                          

 

 

          Návšteva na Veľkej Morave              

 

 

 
 

       Jedného dňa som sa prebudil v drevenej chalúpke na slamenej posteli. Keď 

som vyšiel z chalupy, za mnou kráčali dvaja vojaci.  

       Práve som videl ako päťsto chlapov odchádzalo bojovať s Avarmi. A vtedy 

som pochopil, že som na Veľkej Morave. Videl som krásne kožušiny, látky 

a kože ako visia na drevenom plote. Ploty zdobili hlinené hrnčeky a krčiažky. 

Zazrel som aj maštaľ, kde bol dobytok: kozy, kravy ,  ovce .... Vtedy ku mne 

prišiel sám veľký Rastislav. Kráľ ma pozval na prechádzku po Veľkej Morave. 

Ja som súhlasil. Keď sme sa prechádzali zazrel som zničené a spálené domy 

a šípy zapichnuté v zemi. Pochopil som, že sa tu nedávno bojovalo. Videl dom 

diery v zemi, do ktorých si ľudia odkladali obilie. Kráľ ma pozval na večeru.  

Keď som vstupoval do jeho príbytku, všimol som si dvoch franských kňazov, 

ako sa rozprávajú divnou rečou. Po večeri mi kráľ Rastislav zodpovedal na pár 

otázok:   

                                      Prečo dávate obilie do jám? 

                                     Ako prežívate horšie časy? 

                                      Prečo tu máte franských kňazov? 

                                      Kto im rozumie? 

                                      Koľko mužov išlo bojovať proti Avarom? 

      Keď mi kráľ zodpovedal na otázky, vysadol som na koňa a odcválal domov. 

 

                                                                                       Jaroslav  Mihálik, 5.A           

 

 

 



                                 Na pomoc dvom letí tretí 

 

 
       Zajkovia Majko a Kajko zbadali, že na smetisku pod horou sa ocitlo aj 

zopár korčuli. Nuž sa do nich zaobuli, lebo dolu na jazere nemožno behať bez 

korčuli. Vlk a líška boli na zajkov krátki, nuž si zavolali na pomoc medveďa: 

„Keď si už hore, poď s nami dole na športové podujatie spojené s pohostením.“ 

„To myslíte na aké?“ Opýta sa prekvapený medveď. „ Na také, dolu pri jazere sa 

korčuľujú zajace.“ Doleteli tam ako na krídlach. Zajkovia im hneď zakričali: „ 

Líška, vlk a medveď, čo sa sem trepete, keď nemáte  korčule? Chcete spadnúť 

a dolámať si hnáty?“  „Nechceme mi sme iba diváci,“ vysvetlili im.  

      Keď zajace videli, že majú aj obecenstvo, kĺzali sa s ešte väčším nadšením. 

Medveď, vlk a líška sa chytili za ruky a obkolesili  Majka. Ten však  nestratil 

duchaprítomnosť. Roztočil sa ako ventilátor  do takej rýchlej piruety, že ho 

vôbec nebolo vidno. 

 

                                                                             Viktória  Kačmárová, 4 ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      Pod strechou balkóna 

 

 
        Keď som sa po dlhej zime na jar pozerala pod našu strechu balkóna, 

uvidela som tam malé prekvapenie. Bolo odtiaľ  počuť hlasný štebot. Pomaly sa 

tam objavovali tri dlhé fráčiky. Boli to lastovičky. Z nášho balkóna mali 

výborný pohľad na vysokú novostavbu, ktorá sa práve dostavala. Vysoká veža 

bola postavená  z veľkých tehál, ktoré vážia možno tak veľa, ako slony. Volajú 

sa panely. Aj bytovky sa stavajú z panelov. Lastovičky sa mali na čo pozerať. 

Vždy vykúkali z hniezda a sledovali okolité miesto. No nevýhodou boli iba 

hlučné autá, ktoré neustále jazdili po hlavných cestách. Trúbili, brzdili no 

jednoducho sa to nedalo počúvať. Ale čo už lastovičky urobia s moderným 

svetom? Zrejme nič. Tak im nezostávalo nič iné, iba ten hrozný hluk počúvať. 

Bolo vidno že mláďatká mali veľmi starostlivých rodičov. Stále preletovali sem 

a tam, len aby mláďatka mali čo jesť. Nosili im potravu – hmyz. A viete ako 

dokáže lastovička chytiť napr. muchu? Tak, že keď letí otvorí zobák a ta mucha 

ktorá práve letí oproti lastovičke a nepozerá pred seba ale na okolitú prírodu, má 

smolu lebo ju lastovička zavrie do zobáka, a chudák mucha tam zdochne pre 

nedostatok kyslíka. V zobáku lastovičky totiž to kyslík nie je. Ja a môj mladší 

brat sme chceli lastovičky vlákať do bytu, aby neodleteli a aby sme stále mali na 

očiach toľkú krásu prírody. No nevydarilo sa nám to, lebo lastovička sú veľmi 

plaché živočíchy. V jeseni odišli lastovičky na pekné výlety do teplých krajín. 

Lebo tu, na Slovensku by cez zimu neprežili pre nedostatok potravy. ( Veď 

v zime muchy nelietajú) a pre veľkú zimu. Oni predsa nemajú ani kabát, ani 

deku, ani rukavice. No na budúcu jar k nám lastovičky zavítajú opäť. Už sa na to 

teším.                                                                                                                                 

 

                                                                                      Lívia Gernátová, 4. ročník 

 



                  

 

 
                                     

 

 

 

1. Podčiarkni kde sa vyrába elektrina 

       

      v potravinách       v elektrárni        v lese 

 

 

 

 

2. Nakresli                                                     

       

 

a. Trojuholník                      

                                                       

                                                       

b. Štvoruholník                   

                                                       

       

c. obdĺžnik 

 

 

d. kruh    

 

 

 3. Hádanka 

 

 Ide poštár neposlaný, 

 nesie lístok nepísaný, 

 nikto sa naň nepýta, 

 ani ho nik nečíta. 

 Čo je to? 

 

 

 

4. Vypočítaj 

 

 

       5+5                 1+1                             10-5                    14-6  

       3+2                 0+0                             2-2                      20-20 

      10+6                4+9                             8-3                      0-0 

      17+3               14+0                            21-6                    8-4+4 

      1+30              100+1                           3-2                      12+1-6 

 

                                                                                                         Jakub Petrek ,  3.ročník 



 

 

 

 

 

 

 
 



     Úloha:   Uhádni hádanky a vylúšti tajničku   
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1. Chladné ročné obdobie.... 

         
2.Opak slova veselá - ....... 

          
3. Čo tvorí oporu tela človeka? 

         
4. Hlavné mesto Slovenska..... 

         
5. Kto má meniny 24.12. ? 

          
6. Čo nám ukazuje čas ? 

          
7. Prvý mesiac v roku .................... 

         
8. Doplň názov mesta na B 

          
9. Čo robí krajčírka? 

           
10. Vianočná ryba ..... 

           
11. Orgán sluchu........ 

           
12.Ktorá planéta nepatrí do slnečnej sústavy? 

       
13. Ročné obdobie.... 

           

       

                Anežka Cingeľová  3. ročník 
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