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LÍŠKA LETOŠKA A BOBRIA
HRÁDZA
Tam, kde stromy vytvárali svojimi listami akúsi strechu, tam, kde slniečko svojimi lúčmi hladilo hlávky
rozkvitnutých kvetov, na mieste, kde zo zeme vyrastali huby a vtáčiky štebotali rôzne piesne, v lese, kde bo
počuť šum vetríka a padajúce kvapky dažďa žilo v jednej nore 5 líštičiek: líšky Letoška a Dobruška, lišiak
Radošiak a ich dvaja rodičia: mamička a otecko.
Bol príjemný deň, na oblohe plávali obláčiky, v lese bolo nezvyčajne ticho a Letoška práve ležala pod
stromom a oddychovala. „Uf, to bol ale dobrý obed, poriadne som sa najedla,“ odfukovala líštička hladkajúc si
bruško. Zatvorila oči a nechala slnko zohrievať jej tvár.
O chvíľu však ticho prerušil šuchot listov na strome a Letoška začula čosi na konáriku nad sebou: „Ahoj
líštička,“ zašvitoril malý vtáčik. Mal oranžovohnedé bruško, vrch tela šedomodrý a na hlave mal čierny pásik
peria tiahnuci sa od zobáku až cez oči, ktorý vyzeral ako nejaká maska. „Ahoj vtáčik,“ pozdravila Letoška. „Ja
som líška Letoška. Ako sa voláš ty?“ „Ja som brhlík. Akurát som sa vrátil do môjho hniezda na tomto
strome. Bol som si zalietať a spoznal som nových obyvateľov lesa,“ rozhovoril sa vtáčik štebotajúc zobáčikom.
„Nových obyvateľov lesa? Kto sú to?“ Letoška bola zvedavá a čakala na odpoveď brhlíka. „Sú to mláďatá srnky,
narodili sa pred mesiacom, práve objavujú les. Zazrel som ich na lúke ako naháňajú motýle a hrajú sa s nimi,“
s radosťou spomínal na svojich nových priateľov malý vtáčik. „Óóóch, aj ja by som si priala zoznámiť sa
s nimi!“ túžobne povedala Letoška, keď si predstavila malé srnčatá. „Srnky radi chodia na lúčku a k rieke
blízko Slnečných skál. Môžeš sa tam ísť pozrieť a možno ich stretneš,“ navrhol vtáčik líštičke a usmial sa na
ňu. Letoška sa poďakovala brhlíkovi a s nadšením sa vybrala za srnkami.
Keď Letoška prišla na lúku, v diaľke uvidela niekoľko srniek. Niektoré sedeli na tráve a odpočívali, ďalšie sa
skláňali k zemi a ochutnávali výhonky rastlín, a malé srnčatá poskakovali sem a tam. „To sú ony! Srnky,
o ktorých hovoril brhlík!“ zaradovala sa líštička a rozbehla sa smerom k nim. Keď už bola dosť blízko,
spomalila a pozorovala ich. Jedna malá srnka si líštičku všimla a kráčala k nej. „Ahoj líštička. Ja som srnka
Berunka, rada ťa spoznávam. Si prvá líška, ktorú som stretla! Ako sa voláš?“ spýtalo sa malé srnča. „Ja som
líška Letoška. Tiež ťa rada spoznávam.“ Líštička a srnka sa na seba usmiali.
Berunka zavolala Letošku bližšie a zoznámila ju s ďalšími srnkami. „Utekajme k tomu stromu!“ naháňali sa
malé srnčatá a trénovali svoje nôžky. Ich mamičky ich zatiaľ pozorovali oddychujúc v tráve medzi kvetmi.
„Poďte k rieke! Vymysleli sme novú hru!“ pribehlo jedno srnča a volalo na ostatných. „Ideme sa pozrieť?“
spýtala sa Berunka Letošky. „Áno, som zvedavá aká to je hra!“ odpovedala líštička a obe sa rozutekali k rieke.
V tom zbadali srnčatá ako veselo preskakujú z kameňa na kameň. Ale na akých kameňoch skákali? Tie
kamene boli v rieke! Z vytŕčajúcich kusov skál nad hladinou vody si urobili ostrovčeky, na ktoré sa snažili
doskočiť. „Vyzerá to byť veľká zábava! Idem to vyskúšať!“ povedala vzrušene Berunka. Letoške sa hra tiež
veľmi zapáčila a hoci sa jej to zdalo trochu nebezpečné, rozbehla sa za Berunkou. „Člup, člup,“ spadol
občasne malý kamienik do rieky. „Juhú!“ kričala Berunka s Letoškou, smejúc sa pri hre. „Bŕŕŕ!“´otriasal sa malý
srnček, ktorý si namočil telo do vodičky v rieke. Berunka s Letoškou naťahovali nohy, prekračovali kamene,
poskakovali a veľmi sa tešili toľkej zábave.
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„Ja-jaj,“ povedala Berunka, „skoro som pri tomto skoku spadla do rieky. Ešte, že sa mi podarilo udržať
rovnováhu.“ Letoška sa pokúsila tiež preskočiť, šmykla sa jej však nôžka a spadla do rieky. V tejto časti bola
voda hlbšia, prúd silnejší a Letošku unášalo dolu riekou. „Dúfam, že sa budem môcť niečoho zachytiť,“ priala
si vystrašená líštička. Zrazu Letoška uvidela pred sebou drevenú hrádzu, ktorú postavili bobry. Veľkou silou,
ktorou ju niesol prúd rieky, narazila do hrádze. Chytila sa driev a zastavila. Vtom už videla na brehu Berunku,
ktorá utekala smerom k nej. „Si v poriadku, Letoška?“ spýtala sa srnka. „Áno, je mi len trošku zima,“
odpovedala líštička držiac sa dreva. Berunka jej pomohla vyjsť z vody a Letoška si otriasla vodu z kožúška.
Aké však bolo líškine zdesenie, keď uvidela, že bobria hrádza je zničená. Drevá boli porozhadzované
a niektoré zlomené. „Čo teraz budem robiť?“ pozrela nešťastne na srnku.
Letoška pozdravila Berunku a rozhodla sa ísť za svojou mamičkou. Hoci vedela, že niečo poškodila a hra bola
nebezpečná, chcela mamičke povedať, čo sa stalo a dúfala, že ju pochopí. Letoška prišla domov
a prerozprávala príbeh mamičke. „Som rada, že si za mnou prišla Letoška. Hrádza bobríkov je teraz zničená.
Viem, že si ju nechcela poškodiť, stálo ich to však veľa námahy ju postaviť. Myslíš, že by sme ju mohli opraviť?“
spýtala sa mamička Letošky. Letoška sa tešila, že mamička chápe, že to nespravila naschvál. Tiež chcela
nejako pomôcť bobrom a napraviť, čo sa stalo. „Áno, myslím, že hrádza sa dá opraviť. Poodhadzované drevá
ležia pri hrádzi spolu so zlomenými kúskami,“ hovorila Letoška mamičke. „Drevá by sa dali uložiť späť
a polámané kúsky uložiť na seba. Avšak, nebude to také isté ako predtým,“ hovorila líštičke mamička.
„Najskôr sa pôjdem ospravedlniť bobrom. Mrzí ma, že je hrádza zničená. Spýtam sa bobrov, ako bola
postavená a skúsim ju opraviť,“ povedala Letoška. „Páči sa mi toto riešenie. Rada ti s opravou pomôžem,“
usmiala sa mamička na Letošku a pohladila ju s láskou po hlave.
Mamička s Letoškou sa vybrali späť k rieke. Najskôr navštívili bobrov, ktorým Letoška rozpovedala, čo sa stalo
a ospravedlnila sa. Bobríci videli, že líštička sa snaží škodu napraviť a že ju to mrzí. Vybrali sa spolu s ňou
k hrádzi, aby jej pomohli s opravou. Pri rieke sa opäť hrali srnčatá. Keď videli, že líšky a bobríci sa chystajú
opraviť hrádzu, pridali sa k nim a pomáhali s ukladaním polámaných kúskov. Bobríci obhrýzali ďalšie kúsky
dreva, ktoré by mohli hrádzu spevniť a líštičky prenášali drevá. Spoločnými silami hrádzu opravili. Letoška
poďakovala srnkám a hľadela na bobríkov a mamičku: „Ďakujem vám, priatelia moji, ďakujem za pomoc
a pochopenie,“ povedala. Rozlúčila sa s Berunkou, bobríkmi a išla späť domov. Večer si s dobrým pocitom
ľahla do postele a bola šťastná, že u svojej mamičky našla pochopenie.
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PRACOVNÝ LIST
ZADANIE:
1) Spýtajte sa detí, či niekedy spravili niečo, čím niekomu nechtiac/chtiac ublížili alebo
niečo poškodili. Spýtajte sa, ako sa pri tom cítili, prečo tak konali a čo sa dialo potom. Aké
boli dôsledky, či sa hnevali, či im to bolo ľúto, či im prišla situácia férová/neférová. A ak sa
ospravedlnili, ako sa pri tom cítili.
2) Spýtajte sa detí, či niekedy hrali hru, ktorá bola nebezpečná a či si uvedomujú aké môže
mať takáto hra dôsledky.
3) Skúste postaviť bobriu hrádzu. Vystrihnite kúsky dreva a ponalepujte ich na obrázku cez
rieku, tak ako sa stavá hrádza. Môžete k rieke dolepiť aj bobriu rodinku a obrázok vyfarbiť.
4) Vyfarbite si obrázok srnčaťa Berunky s jej mamou srnkou.
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