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LETOŠKY

AKO LÍŠKA LETOŠKA
OBJAVILA DARY PRÍRODY
Kde bolo tam bolo, bola raz jedna krajina, v tej krajine bol lesík, v lesíku pod veľkým stromom bola nora
a v tejto nora bývala líška Letoška s rodinou. Letoška bola veselá líška, rada sa hrala so svojím bračekom
Radošiakom a sestrou Dobruškou, preskúmavala lúčku, potôčik a stromy okolo ich nory, zoznamovala sa so
zvieratkami naokolo. Ako dni plynuli, stávala sa z nej väčšia a väčšia líštička. Narástlo jej telíčko, hlava, ušká
a aj chvost. Stále však bola malým líšťaťom, ktoré chce spoznať svet a zažiť nové dobrodružstvá. A tak tomu
bolo aj v tento deň.
Bolo slnečné ráno. Líška Letoška sa práve zobúdzala vo svojej nore vedľa mamičky, ocinka, Radošiaka a
Dobrušky. Letoška otvorila očká, ponaťahovala sa a vyskočila na nohy. Do nory žiarili iskričky lnečných lúčov
teplého jarného slnka a líška Letoška sa tešila, že začína ďalší krásny deň. „ Dobrá ráno, Radošiak“, pozdravila
a s úsmevom sa pozrela na svojho bračeka. „Dobré ráno, Letoška,“ odzdravil Radošiak otvárajúc oči po
nočnom spánku. „Kam sa dnes chystáš na výlet?“ spýtal sa Radošiak pretierajúc si oči. Totižto, milé deti,
Letoška, Radošiak a Dobruška už chodili von z nory na lesné prieskumy samy. Boli už väčší a starší, a tak sa
niekedy vydali na výlety a spoznávanie sveta bez mamičky a otecka. „Dnes sa chystám do zeleného údolia“,
odpovedala na Radošiakovu otázku Letoška s nadšením v hlase. Rozutekala sa von a kým ešte bola dosť
blízko, aby ju Radošiak počul, zakričala: „Pekný deň Ti prajem, braček,“. Radošiak sa usmial a povedal: „Aj
tebe pekný deň, milá Letoška“.
Letoška kráčala lesom, cestička sa kľukatila a stromy rástli čoraz hustejšie. Smerovala k zelenému údoliu.
Počula, že tam sú krásne lúky, riečka, v ktorej plávajú ryby a že vzduchom tu poletuje veľa vtáčikov. Tešila sa,
keď toto pekné miesto uvidí na vlastné oči. Ako tak išla popod stromy, lúče slniečka prestali presvitať cez
listy. Hoci bola jar, Letoške zostalo akosi zima. Zrazu uvidela malú čistinku prostred dubových stromov.
Rozbehla sa tam. Čistinka bola pôvabná, bol to akýsi maličký priestor posiaty slnečnými lúčmi. Kvitlo tu veľa
jarných kvetov, ktoré akoby naťahovali svoje hlavičky za slniečkom. Letoška si sadla do trávy a užívala si
slnko. Tak príjemne ju zohrievalo. „To slniečko je veru zázračné, hneď mi je teplejšie a jeho lúče mi tak krásne
hladia tvár,“ hovorila si Letoška sama pre seba. Zrazu začula tenký hlások: „Vidím, že aj ty si objavila dar
slniečka,“ ozvalo sa z kameňa ležiaceho kúsok od Letušky. Na kameni ležala malá zelená jašterička a so
zatvorenými očkami si užívala teplo slnka. „Dar slniečka?“, spýtala sa so zaujatím Letoška. Jašterička otvorila
oči a pozrela na Letošku: „Áno, slniečko je pre mňa veľkým darom, každý deň ma zohrieva, vďaka nemu je
moje telíčko teplejšie a nemusím ho zohrievať ja. Energiu, ktorú vďaka nemu mám, môžem využiť na
behanie, rýchle skoky a lovenie jedla. Som mu za tú všetku hrejivú energiu veľmi vďačná!“ Letoška počúvala
a uvedomila si, ako aj jej slniečko pomohlo, keď ju zohrialo svojimi lúčmi. „Aj ja som vďačná slniečku, je to
pre nás veľký dar!“ povedala s radosťou a úctou Letoška malej jašteričke.
Letoška sa zodvihla a pokračovala na ceste do zeleného údolia. Keď vyšla von z lesa, cesta začala ísť dolu
kopcom a netrvalo dlho, než uvidela pred sebou samotné údolie. Jeho stredom tiekla riečka a Letoška začula,
ako v nej žblnkoce voda. „Po tej ceste som už veru vysmädla,“ povedala si Letoška pozerajúc na rieku. Zišla
dolu k rieke a napila sa čistej vodičky. Mala pocit, že voda jej prechádza do každého kúsočka tela a osviežuje
ho. Voda z rieky bola naozaj výborná! Letoška si išla nabrať ďalší dúšok, keď zrazu uvidela pod vodou rybičku.
Rybka vystrčila hlavu spopod hladiny a prihovorila sa Letoške: „Vidím, že si vychutnávaš vodičku z rieky.“ Ja ju
mám tiež veľmi rada. Môžem si v nej plávať, hľadať jedlo, stretávať sa s kamarátkami rybami, vychovávať v nej
moje detičky. Je to môj domov a bez nej by som veru neprežila. Je pre mňa veľkým darom.“ Letoška počúvala
slová rybky a uvedomovala si, ako jej vodička pomohla a osviežila ju, keď bola smädná. „Aj pre mňa je
vodička veľký dar, som jej veľmi vďačná,“ povedala s úsmevom a vďakou Letoška červenej rybke vo vode.
Napila sa posledného dúška vody a pokračovala po cestičke smerom na lúku.
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Bolo práve poludnie a slniečko žiarilo všetkou svojou silou. Letoška už dlhšie kráčala po lúčke a široko ďaleko
neboli žiadne stromy. „Teraz by som rada bola na chvíľku späť v lese, pod mojím kožúškom mi začína byť
príliš teplo,“ povedala Letoška smerujúc pomalým krokom k žltým púpavám uprostred lúky. Zrazu pocítila
jemný vetrík, ktorý akoby hladkal každý chĺpok jej kožúška a príjemne ho chladil. Vetrík pohladil aj Letoškinu
tvár a priniesol jej v tej chvíli tak vzácny chlad. Letoška akoby dostala novú energiu, vzpružila sa, narovnala
a rezko vykročila vpred. O chvíľu nad hlavou začula zvuky krídel. Bol to veľký hnedý sokol, ktorý letel
oblohou. Pomaly začal klesať, až pristál neďaleko líštičky. „Milá líška, cítila si aj ty jarný vietor, ktorý fúkal
touto lúčkou?“ Letoška sa usmiala a odpovedala: „Áno, cítila, veľmi som sa mu potešila.“ „Aj ja sa mu veľmi
teším, pomohol mi vyletieť vysoko do oblakov, odkiaľ som mohol vidieť celé údolie. Iba som rozprestrel
krídla, nasmeroval svoje telo a letel som vďaka vetríku. Bez neho by som nemal toľko sily lietať vzduchom
a keď by som nemohol vidieť miesta podo mnou, nič by som neulovil a od hladu pomrel. Som mu veľmi
vďačný, je to náš veľký dar,“ povedal s úctou sokol a vzniesol sa opäť do výšin. Letoška sa zamyslela
a spomenula si na pohladenie od vetríka. Po chvíli povedala: „Ďakujem ti, vetrík, za príjemné ochladenie, si
náš veľký dar.“ Pomaly kráčala ďalej a onedlho prišla ku kríku obkolesenému zelenou trávičkou. Po toľkom
chodení už bola unavená, a tak si ľahla na zem. Trávička bola ako mäkký koberček a Letoška uvoľnila svoje
telíčko a nechala ho oddychovať na tejto prírodnej postieľke. Na chvíľu zaspala. Keď sa prebrala, uvidela
vedľa seba maličkého červíčka, ktorý práve vychádzal zo zeme. Pozrela sa bližšie a na zemi zočila ružovú
dážďovku. Dážďovka natiahla hlavičku a prihovorila sa Letoške: „Vidím, že sa ti zapáčila trávička na tejto
báječnej zemi. Ja si túto zem a hlinu veľmi užívam. Môžem v nej robiť chodbičky, je mojím domovom,
môžem ju zjesť a obsahuje veľa živín, ktoré mám rada. Bez nej by som nemohla žiť. Je to pre mňa veľký dar,“
povedala naradovane točiaca sa dážďovka. Letoška si uvedomila, že aj jej zem pomohla. Vďaka nej mohla
vyrásť mäkučká trávička a na tejto zemi si mohla líštička oddýchnuť. „Aj pre mňa je zem veľký dar, som
jej za to vďačná,“ povedala Letoška dážďovke, ktorá sa už zavŕtavala späť do zeme.
Slniečko začalo pomaly zachádzať za obzor a Letoška sa rozhodla vrátiť domov. Keď vošla do ich nory,
uvidela celú rodinku. „Dnes som mala nádherný deň, objavila som dary našej vzácnej prírody. Slniečko ma
ohrialo, keď mi bola zima, vodička mi uhasila smäd, vetrík ma ochladil, keď mi bolo horúco a na zemi som si
mohla oddýchnuť a načerpať sily,“ povedala šťastne Letoška a vyrozprávala všetky zážitky z tohto dňa svojej
rodinke, spomenula zvieratká a unesene hovorila o prírode, ktorej je taká vďačná.
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PRACOVNÝ LIST
ZADANIE:
1) Spýtajte sa detí, kedy im dala príroda niečo príjemné, z čoho sa tešili alebo im poslúžilo
(konáre na stavbu bunkru, medvedí cesnak a snežienky v lese, ovocie a zeleninu, jazero na
kúpanie).
2) Rozprávajte sa s deťmi o tom, za čo sú ony vďačné a komu alebo čomu by sa poďakovali
ony.
3) Vyfarbite si 4 zvieratká z príbehu (viď. nižšie).
4) K zvieratkám dokreslite alebo nalepte vytlačené obrázky živlov podľa príbehu (voda,
vietor, slnko/oheň, pôda/zem).
5) S deťmi sa môžete rozprávať o tom, aké ďalšie zvieratká môžu byť vďačné týmto živlom,
aké zvieratká potrebujú vodu, vietor, slnko, zem.
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