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Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden celkom obyčajný les. V rozprávkach sa 

obyčajne hovorí o neobyčajnom lese, ale táto rozprávka vôbec nie je obyčajná, 

preto taký neobyčajný začiatok. Ako teda taký obyčajný les vyzerá? Nuž presne 

tak ako každý iný les. Rastú v ňom stromy, celkom obyčajné stromy, preháňajú 

sa v ňom zvieratá, celkom obyčajné zvieratá, a v decembri, Keď sneží, akoby 

celý les prikryla veľká biela perina. Tak ako teraz. 

 Je december a les vyzerá ako v rozprávke. Všetko je biele, šišky na 

stromoch sa strieborne ligocú a jemne vyzváňajú, čo je neklamný znak, že sa 

blížia Vianoce. Zatiaľ by to s naším obyčajným lesom bolo v poriadku, ale 

predsa je v ňom niečo neobyčajné. Keď to nie sú ani stromy ani zvieratá, tak to 

niečo neobyčajné môže byť iba človek. A veru máte pravdu. Týmto neobyčajný 

človekom je horár  Ondrej Peň, človek so zlatým srdcom, ktorý nemá rád dlhé 

reči. Preto sa náš obyčajný les veľmi začudoval, keď Ondrej Peň zrazu spustil: 

„Milé stromy!“ Celé roky rozdávate ľuďom krásu a radosť. Každému 

zašumíte, každému zavoniate, a nič za t nechcete, akoby ste z duba spadli. A tak 

som si povedal, že vám dnes pripravím malé prekvapenie.“ Ako horár Ondrej 

Peň povedal, tak aj urobil. Ovešal sa vianočnými ozdobami, zvončekmi 

a guľami, hríbmi z plastelíny a hviezdičkami z farebného papiera, oblepil sa 

ihličím, na kožuch si pripevnil žiarovky, za baranicu si zastokol prskavku 

a roztiahol ruky. 

 Stromy v lese onemeli, lebo taký neobyčajný vianočný stromček ešte 

v živote nevideli. Horár Ondrej Peň žiaril široko-ďaleko, a keď začal spievať 

svoju vianočnú pieseň, ani jedno oko v lese neostalo suché. „Toto je prvý raz,čo 

stromom niekto pripravil Vianoce,“ posmrkávali štíhle smreky aj strieborné 

jedličky, staré buky aj mohutné duby a dojato počúvali neobyčajného horára, 

ktorý im spieval krásnu vianočnú koledu.  

 

 



1. Prepíš prvú vetu rozprávky. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2.  Napíš meno a priezvisko horára: __________________________________ 

3. Aké ročné obdobie sa spomína v rozprávke: ________________________ 

4. Vymenuj, ktoré druhy stromov sa spomínajú v príbehu: 

_________________________________________________________________ 

 

Doplň chýbajúce slová do textu. Nemusia byť presne tie isté ako boli 

v rozprávke, ale aby dávali vo vete zmysel (nepozeraj sa do pôvodného textu): 

 

„Milé stromy! Celé roky rozdávate _____________ krásu a radosť. Každému 

zašumíte, každému ______________, a nič za to ______________, akoby ste 

z duba spadli. A tak som si povedal, že vám dnes pripravím malé 

________________.“  

Stromy v lese onemeli, lebo taký ______________ vianočný stromček ešte v 

______________ nevideli.  

 

Nakresli, ako vyzeral vianočný stromček u vás doma: 

 


