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Kde bolo, tam bolo, teda presnejšie bolo to na Orave, bol raz jeden mladý 
pastier. Volal sa Jurko a žil spolu so svojimi ovečkami na salaši. Každý 
deň ich vodil na pašu. Niekedy s nimi zašiel aj k potoku, aby mali pekné, 
čisté biele kožúšky. Vyhrával im na píšťalku a dobre sa o ne staral. Mal aj 
pomocníka Dunča, ktorý dával na ovečky pozor, aby sa nezatúlali. Jedného 
slnečného dňa, keď sa ovečky pásli, začalo mrholiť. Slniečko sa nescho-
valo, a tak sa na oblohe objavila krásna farebná dúha. Jurkovi sa veľmi 
zapáčila. Priblížil sa celkom až k nej a skúsil na ňu vyskočiť. Jeho verné 
ovečky dvihli hlavy od šťavnatej trávy, a už aj skákali jedna za druhou za 
Jurkom. Spoločne stúpali po dúhe čoraz vyššie a vyššie. Keď boli skoro 
úplne na samom vrchu, odrazu prestalo pršať a dúha sa začala strácať. „Čo 
teraz s nami bude?“ Rozmýšľal nahlas Jurko. Neostávalo im nič iné, len 
chytro povyskakovať na oblohu, aby nespadli dole na zem. A tak ostali 
pastier a jeho ovečky uväznení na oblohe. Jurko bol smutný. „Ako sa teraz 
dostaneme späť na zem?“ No ovečkám to vôbec 
neprekážalo. Preháňali sa po oblohe, skákali 
jedna cez druhú, a nezbedný vetrík ich 
unášal zo strany na stranu. Jurkovi 
sa tam nakoniec tiež zapáčilo. 
Veď čo. Počkajú, kým znova 
nezačne pršať a potom sa hravo 
vrátia domov. Ovečky sa prehá-
ňali po oblohe a ľudia na zemi 
s úžasom obdivovali, aké krásne 
oblaky - barančeky sú na oblo-
he. Prešiel deň, dva, a pastiero-
vi začala chýbať jeho chalupa 
aj Dunčo. Na oblohe sa mu už 
vôbec nepáčilo. Ovečky tiež zo-
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rozmýšlal

jedna cez druhú a nezbedný vetrík ich

nezačne pršať, a potom sa hravo

–
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smutneli, ani hra s vetrom ich už netešila. A hlavne nemali čo jesť. Jurko 
sa odrazu rozplakal a rozplakali sa aj všetky ovečky. „Aha, čo to? Začína 
pršať. Ako je to možné? Veď na oblohe sú predsa krásne biele oblaky!“ 
Čudovali sa ľudia. A čím viac Jurko s ovečkami plakali, o to väčšia dúha 
sa na oblohe urobila. Jurko si to všimol a rýchlo zahnal ovečky k dúhe. Tá 
bola ako šmykľavka, po ktorej sa mohli spustiť späť na zem. Dunčo ich 
radostne vítal. Vyskakoval, štekal a oblizoval Jurka až dovtedy, kým nebol 
celý mokrý.
Obloha bola krásna, bez jediného obláčika. Ľudia sa čudovali, kam tie biele 
oblaky tak odrazu zmizli. Ale Jurko s ovečkami sa usmievali a boli radi, že 
sú konečne z výletu doma. Už nikdy sa nevyberú na takú prechádzku po 
dúhe.

4. Napíš do okienka, ako sa Jurko s ovečkami nakoniec dostali
späť na zem.

3. Čo robili ovečky na oblohe? (Zakrúžkuj písmenko so správnou
odpoveďou.)

1. Kde na Slovensku sa príbeh odohrával? (Vyfarbi okienko so
správnou odpoveďou.)

2. Podčiarkni vetu, v ktorej si sa dozvedel, čo urobil Jurko
a ovečky, aby nespadli na zem, keď dúha zmizla.

a)  Preháňali sa po oblakoch, skákali z jedného na druhý, a ne-
zbedný vetrík ich unášal zo strany na stranu.

b)  Preháňali sa po oblohe, skákali jedna cez druhú, a nezbedný
vetrík ich unášal zo strany na stranu.

c)  Pobehovali po oblohe, skákali jedna cez druhú, a slabý vetrík
ich unášal preč.

d)  Poskakovali po oblohe, váľali sa jedna cez druhú, a nezbed-
ný vetrík ich unášal zo strany na stranu.

Liptov Turiec Kysuce Orava Spiš Gemer
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5.

6.

7. Medzi aké druhy zvierat patrí ovca? (Spoj čiarami ovcu so
správnymi druhmi.)

mäsožravce

vtáky

domáce zvieratá

divé zvieratá

bylinožravce

všežravce
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Nájdi správnu cestu od pastiera k stratenej ovečke.

Pastier Jurko mal stádo tridsiatich oviec. Každý deň sa mu
nejaké zatúlali, ale nakoniec sa vždy všetky vrátili. V ponde-
lok sa mu zatúlalo 5 oviec, v utorok 3 ovce a v stredu 6 oviec.
Koľko pastierovi ostalo nakoniec na salaši oviec? (Zakrúžkuj
písmenko so správnou odpoveďou.)

a) 22 b) 16 c) 21 d) 30
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8. Ktoré dve farby z uvedených sa nenachádzajú v dúhe? (Vy-
farbi okienka so správnymi odpoveďami.) Vyfarbi dúhu pres-
ne, ako ju vidíš na oblohe (farby, aj poradie farieb).

ružová červená oranžová žltá
 alová modrá zelená biela
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