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Uprostred jarnej prírody malebného lesíku, hneď vedľa starého mohutného buku, sa pod zemou ukrývala

nora jednej líščej rodinky – rodinky líšky Letošky.  Letoška bola milá, usmievavá líštička, ktorá sa rada učila

nové veci, spoznávala prírodu, hmyz, vtáky a zvieratá. Tešila sa, keď mohla vymýšľať hry so svojím bratom

Radošiakom a sestrou Dobruškou a keď sa mohla pozhovárať so svojou  mamičkou a oteckom. Takto trávila

dni, týždne a mesiace až sa z nej postupne stávala dospelá líška.

 

Bol príjemný teplý deň, vietor jemne pofukoval a Letoška si práve namáčala labky v potôčiku. Sedela na

trávičke a oddychovala. Pozrela sa do vody a uvidela odraz svojej tváre v potoku. „Som už naozaj veľká,

dokonca sa takmer úplne podobám na moju mamičku,“ povedala si sama pre seba Letoška a zachichotala sa.

„Čo si to tam rozprávaš, Letoška ?“ ozval sa z diaľky hlas Radošiaka, ktorý kráčal spolu s Dobruškou k Letoške.

„Hovorím, že sme už všetci vyrástli, že už nie sme malé líšťatá,“ odvetila Letoška a vyskočila na nohy. Ako sa

otriasala od vody, pár kvapiek doletelo aj na kožúšky jej brata a sestričky. „Dnes ideme na prechádzku

k Slnečným skalám, že vraj sú tam skaly od slnka také teplé a zohriate, že dokonca žiaria. Pridáš sa k nám?“

spýtala sa Dobruška s nadšením v hlase. „Áno, rada sa pridám, ďakujem za zavolanie. Som zvedavá ako to

tam vyzerá,“ odpovedala Letoška a vykročila smerom po chodníčku, ktorý viedol ďalej do lesa. 

 

Ako tak všetci traja kráčali, prišli k vysokánskemu stromu. Bol taký vysoký, že zo zeme nemohli dovidieť na

jeho vrchol. „To je ale vysoký strom, rada by som vedela, kam až siaha a čo všetko možno z jeho vrchu vidieť,“

povedala natešená a zvedavá Dobruška a začala liezť na strom. Šplhala po strome veľmi obratne a postupne

bola vyššie a vyššie. Aj Letoška sa rozhodla vyšplhať na strom. Jej to však vôbec nešlo, nožičky sa jej šmýkali

a nevedela sa udržať na konárikoch. Skúsila to prvýkrát, druhý, tretí a potom si sadla na zem. Veľmi sa

nahnevala. „Prečo Dobruška lezie tak šikovne po strome a ja nie? Aj ja by som chcela vedieť šplhať ako ona,“

hovorila si v duchu pre seba a nahnevane pozerala do trávy. Radošiak skúsil tiež vyliezť na strom a takisto sa

mu to nedarilo. Zišiel na zem a zakričal na Dobrušku: „Vidíš niečo, sestrička? Ja neviem vyliezť hore, tak mi,

prosím, povedz, ako to tam vyzerá.“ Dobruška z vrcholu stromu zakričala: „Je tu krásny výhľad, vidím už aj

Slnečné skaly, sú celkom blízko. Sprava je vedľa skál veľký kopec plný smrekov a zľava je lúčka. Pred lúčkou

tečie rieka a neďaleko je aj drevený most, ktorým sa dá prejsť na druhú stranu. K skalám vedie úzka cestička

pomedzi stromy, za chvíľu by sme sa k nej mali dostať.“ Radošiak si všetko predstavoval a tešil sa

príjemnému miestu, ktoré sa chystali navštíviť. Letoška však bola stále nahnevaná a myslela na to, ako sa

nemohla vyšplhať hore. Potom jej napadlo, že by mohla uvidieť odraz skál a kopca v jazere, ktoré bolo kúsok

od nich. Vyšla na malý kopček, z ktorého dovidela na jazero a na jeho hladine mohla vidieť ako v zrkadle

vrcholky skál a smreky rastúce na kopci. Potešila sa, zišla dolu a pokračovala v ceste s Radošiakom a

Dobruškou. Po niekoľkých metroch zbadali pred sebou popadané hrubé drevá, ktoré im zatarasili cestu. „Cez

tieto drevá neprejdeme, najskôr treba odložiť drevá z cesty a potom môžeme pokračovať ďalej,“ povedal

Radošiak a začal zdvíhať drevá a odkladať ich jedno po druhom z chodníka. Letoška sa pokúsila zdvihnúť

prvé drevo, no hneď jej spadlo. Skúsila to opäť, no nemala dosť sily, aby ho udržala. Nahnevane pozrela na

bračeka, ktorý už odkladal piate drevo. „Ako to, že Radošiakovi to ide tak ľahko a mne nie? Aj ja by som

chcela vedieť zdvíhať drevá,“ povedala si sama pre seba a namosúrene sa oprela o popadané drevá. Ako

to urobila, jedno drevo sa skotúľalo a trochu sa posunulo. Skúsila sa oprieť silnejšie a drevo sa posunulo viac.

„Keď drevo kotúľam, stačí mi menej sily, aby sa posunulo!“ Nadšene vykríkla Letoška a začala kotúľať drevá po

zemi. Odkotúľala takto viacero driev a spoločne s Radošiakom a Dobruškou sa im zanedlho podarilo urobiť

cestičku opäť priechodnú a všetci traja mohli kráčať ďalej smerom k skalám.
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Prešli úzkou cestičkou pomedzi stromy a keď vyšli z lesa, zaliali ich lúče teplého slnka, ktoré sa odrážalo do

skál. Bolo tam krásne, skaly akoby naozaj žiarili. Všetci traja sa rozutekali a začali bežať pomedzi skaly,

naháňať sa, hrať, preskakovať z jednej skaly na druhú a schovávať sa pomedzi ne. Zrazu začuli veľký hluk

a videli padajúce kamene z najvyššej skaly. „Poďte rýchlo sem!“ zakričala Letoška. Radošiak a Dobruška tesne

uskočili pred padajúcimi kameňmi. Kamene vytvorili vysokú stenu, ktorá ich oddelila od lesa. „Ako sa odtiaľto

dostaneme?“ spýtala sa Dobruška trochu ustarostene. „Mohli by sme vykopať tunel. Pozrite, tu naľavo je

kúsok hliny, kde by sme mohli začať robiť tunel,“ povedal s nádejou v hlase Radošiak. Letoška si však

spomenula na výhľad zo stromu, ktorý im popisovala Dobruška. „To je výborný nápad, Radošiak, urobme

tunel. Avšak na pravej strane. Dobruška povedala, že naľavo je veľký kopec, ak tam urobíme tunel, na druhú

stranu sa nedokopeme. Skúsme kopať napravo, tam je lúčka a dokonca most, ktorým prejdeme cez rieku,“

navrhla Letoška. „Si veľmi bystrá, sestrička moja, dobre, že si nás upozornila a nezačali sme kopať naľavo,“

povedal s uznaním Radošiak. Všetci traja začali odhrabávať hlinu na pravej strane. Dobruška a Letoška však

po chvíli nevládali, a preto pokračoval iba Radošiak, ktorý mal dosť sily a vykopal zvyšok tunela. Všetci traja

prešli na druhú stranu a dostali sa na lúčku plnú jarných kvetov. Tešili sa, že sa im podarilo dostať von.

Utekali po lúčke až prišli k mostu. Keď ho uvideli zblízka zbadali, že je veľmi starý a krehký, vyzeral, že sa

zlomí, ak by naň vstúpili. Báli sa po ňom prejsť. „Dobruška, skúsila by si vyliezť hore na tú skalu? Možno tam

má hniezdo orol a mohol by nás preniesť cez rieku,“ spýtal sa Radošiak svojej sestričky. Neďaleko mosta

bola totiž vysoká skala, ktorá mala vrchol skoro v takej výške ako strom na ktorý Dobruška v ten deň vyliezla.

„Dobrý nápad, braček,“ odpovedala Dobruška a už šplhala po skale. Našťastie, práve tu býval hnedý orol.

Zletel dolu a postupne preniesol všetky tri líšky cez rieku. Radošiak, Dobruška a Letoška orlovi poďakovali

a vydali sa smerom domov. Boli veľmi šťastní, že spoločnými silami sa im podarilo dostať späť do časti lesa,

kde sa nachádzala ich nora. 

 

Keď prišli domov, Letoška o tomto dobrodružnom dni porozprávala svojej mamičke a oteckovi. Popri

rozprávaní si spomenula na to, ako závidela svojmu bratovi a sestričke. „Otecko,

najskôr som sa veľmi hnevala, že neviem šplhať ako Dobruška a závidela som jej. Potom mi však moja

bystrosť pomohla vidieť výhľad, ktorý mala Dobruška, v odraze na hladine jazera. Radošiakovi som závidela

jeho silu a hnevala sa, že ja som slabšia. Moja bystrosť mi však pomohla prísť na to, ako odvaliť drevá 

s použitím menšej sily. A nakoniec nám schopnosť každého z nás pomohla dostať sa naspäť domov. Vďaka

mojej bystrosti sme mohli nájsť správnu cestu von spomedzi skál, vďaka Radošiakovej sile sme vykopali tunel

a vďaka schopnosti Dobrušky dobre šplhať sme mali pomoc od orla. Som rada, že každý sme dobrý v niečom

inom, a tak si navzájom vieme pomôcť a doplniť sa. Dnešné zážitky mi umožnili si to uvedomiť,“ povedala na

konci rozprávania Letoška svojmu oteckovi a s úsmevom na tvári spomínala na deň plný dobrodružstva,

spoznávania a učenia sa.
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PRACOVNÝ  LIST

ZADANIE:

 

1. Spýtajte sa detí ako sa cítia, keď niekto robí v ich očiach niečo lepšie ako ony. (Napríklad

keď niekto rýchlejšie uteká.)

 

2. Skúste s deťmi porozmýšľať, aká ich schopnosť im pomáha niečo vytvárať. Ak na ňu

nevedia prísť, môžete im pomôcť a povedať konkrétnu schopnosť a deti môžu popísať, čo

vďaka nej zvládli. (Napríklad dieťa vie vymýšľať zaujímavé hry a vďaka tomu sa zabavia

s kamarátom/bratom/sestrou.)

 

3. Spýtajte sa detí, či niekto z ich okolia (kamaráti, rodina, brat/sestra) robí niečo, čo sa im

páči. (Napríklad kreslí, rýchlo uteká, spieva, hrá na hudobný nástroj.)

 

4. Vyfarbite si obrázok Slnečných skál.

 

5. Priraďte k zvieratkám obrázky zmyslov, ktoré majú dané zvieratká zvlášť rozvinuté.

Obrázky si deti môžu vyfarbiť. (Motýľ – chuť, rozpoznávanie chutí, Sova – zrak, Pavúk – hmat,

Pes – čuch, Netopier – sluch)
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