
 

                                                                         

 

Príloha č. 1: Bocian a jeho kŕdeľ – príbeh (čítanie s otázkami) 

Kde bolo, tam bolo, žil kedysi krásny biely bocian. Žil sám a veľmi túžil nájsť kŕdeľ, ktorý 

by ho prijal medzi seba, kŕdeľ, s ktorým by mohol lietať, loviť a jesť, lenže bociany okolo 

boli farebné a on bol úplne biely. Nikam sa nehodil. 

Vyzveme niektoré z detí, aby ostatným ukázalo obrázok červenohlavého bociana. Pýtame sa: 

Čo si myslíte, deti, prečo bocian biely hľadal kŕdeľ a prečo sa mu nepáčilo, že je sám? 

Jedného dňa narazil na skupinu červenohlavých bocianov, ktoré chytali v rieke ryby. 

Pristál kúsok od nich, pozoroval ich a potom sa odhodlal a niekoľkých sa spýtal, či by ho 

neprijali do svojho kŕdľa. 

Čo myslíte, deti, ako sa rozhodli červenohlavé bociany? Pustili medzi seba bociana bieleho? 

Vodca kŕdľa súhlasil, že sa k nim môže pridať, aj keď je úplne biely, ale iba pod 

podmienkou, že im prinesie niekoľko rýb, ktoré dolu po prúde loví kŕdeľ čiernokrkých 

bocianov.  

Učiteľka vyzve niektoré z detí, aby ostatným ukázalo obrázok čiernokrkých bocianov. Pýtame 

sa: Čo urobil bocian biely? Išiel kradnúť alebo nie? Čo by ste urobili vy? Predstavte si, že 

nemáte žiadnych kamarátov a teraz by vám ostatné deti povedali, že vás vezmú medzi seba, no 

iba keď niečo ukradnete. Ako by ste sa zachovali? 

Biely bocian to najskôr odmietol. Nebude predsa kradnúť ryby! Červenohlavé bociany mu 

ale povedali, že ak to neurobí, nemôže byť v kŕdli. Biely bocian si ale tak veľmi želal, aby 

ho do kŕdľa prijali, tak veľmi si želal nájsť nejakých priateľov, že sa rozhodol, že ryby 

ukradne. Letel po prúde k miestu, kde bol kŕdeľ čiernokrkých bocianov.  

Bocian čoskoro uvidel ryby, ktoré nachytali čiernokrké bociany, a priblížil sa k nim, aby 

mohol niektoré zobrať. Čiernokrké bociany si to nevšimli. Bocian zobral niekoľko rýb do 

zobáka a chystal sa odletieť. Zrazu ho chytil jeden čiernokrký bocian. 

Pýtame sa detí: Čo bolo ďalej? Čo asi urobili čiernokrké bociany bielemu bocianovi za to, že 

im chcel ukradnúť ich ryby? 

Pokračujeme v čítaní:  

„Prečo nám berieš naše ryby?“ spýtal sa čiernokrký bocian. Biely bocian odpovedal, že 

nechcel, ale bola to jediná možnosť, ako sa stať súčasťou kŕdľa, a on si tak veľmi želal 

niekam patriť a mať kamarátov.  

„To predsa nie je jediná možnosť, ako mať kamarátov. Keby si sa spýtal nás, prijali by sme 

ťa do nášho kŕdľa, aj keď si biely,“ odpovedal čiernokrký bocian.  

Biely bocian si uvedomil, ako zle sa zachoval, pustil ryby a ospravedlnil sa, že kradol.  

Čiernokrké bociany mu odpustili a prijali ho do svojho kŕdľa. Prijali ho takého, aký bol, 

a biely bocian bol veľmi šťastný. 


