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CUDZIE SLOVO
LISTNATÉ A IHLIČNATÉ 

STROMYSMREK
LETOKRUHY

Mgr. Petra Križanová

LETOKRUHY

Pred domom nám rástol vysoký ihličnatý strom. Presnejšie starý mohutný 
smrek. Sadil ho ešte môj pradedko. Keď sme sa s rodičmi prisťahovali na 
dedinu, okamžite sme si ho obľúbili. Občas som premýšľala, ako mohol 
z malého semienka vyrásť taký veľký strom. Nerozumela som tomu. Do 
čiernej zeme vložím semienko a o niekoľko rokov vyrastie vysoký strom, 
ktorý poskytuje tieň i obydlie. S bratom Dušanom sme sa často hrávali 
v jeho príjemnej tôni. Pod smrekom rástla riedka tráva s dlhočiznými 
steblami, ktorými sme sa radi šteklili. 
V jeden deň sme sa opäť hrali pod stromom. Brat vypriadol od otca malú 
sekerku a všetko, čo mu prišlo do cesty, sa mu zdalo vhodné na porúbanie. 
Výnimkou nebol ani náš verný spoločník smrek. Niekoľko úderov a odštie-
pila sa kôra. Duško sekal s oduševnením ďalej. Ja som stála a prizerala sa. 
Neveľmi sa mi to pozdávalo, ale mlčala som. ,,Dušan!“ ozval sa z balkóna 
mamin prísny hlas. „Prestaň sekať do toho stromu, veď ho to bolí.“ „Ale, 
mami,“ ozval sa brat. „Žiadne ale,“ prehovorila mama už pokojne. Sekerku 
mu za veľkého náreku a obhajovania na pár dní zobrala. Z rany smreka vy-
tekali priesvitné slzy. Myslela som si, že plače. Rozprávala som 
o tom hneď dedkovi. Ten sa v stromoch vyzná veľmi dob-
re. Vraj sa mu tak rana rýchlejšie zahojí. Upoko-
jila som sa a pýtala sa ďa- lej. „Dedko a teraz 
mu tá vysekaná časť zno- vu do-
rastie?“ „Nie, Miriamka, 
nedorastie, len sa zahojí 
a bude rásť ďalej.“
 „Takže už navždy bude 
vidieť, že sme doň sekali?“ 
„Áno, aj keď to už po veľa rokoch 

SVET OKOLO NÁS / Letokruhy / 3. ročník / 3.8

HRAVÉ ČÍTANIE / www.raabe.sk / www.skolskyportal.sk 1

CUDZIE SLOVO
LISTNATÉ A IHLIČNATÉ 

STROMYSMREK
LETOKRUHY

Mgr. Petra Križanová

LETOKRUHY

Pred domom nám rástol vysoký ihličnatý strom. Presnejšie starý mohutný 
smrek. Sadil ho ešte môj pradedko. Keď sme sa s rodičmi prisťahovali na 
dedinu, okamžite sme si ho obľúbili. Občas som premýšľala, ako mohol 
z malého semienka vyrásť taký veľký strom. Nerozumela som tomu. Do 
čiernej zeme vložím semienko a o niekoľko rokov vyrastie vysoký strom, 
ktorý poskytuje tieň i obydlie. S bratom Dušanom sme sa často hrávali 
v jeho príjemnej tôni. Pod smrekom rástla riedka tráva s dlhočiznými 
steblami, ktorými sme sa radi šteklili. 
V jeden deň sme sa opäť hrali pod stromom. Brat vypriadol od otca malú 
sekerku a všetko, čo mu prišlo do cesty, sa mu zdalo vhodné na porúbanie. 
Výnimkou nebol ani náš verný spoločník smrek. Niekoľko úderov a odštie-
pila sa kôra. Duško sekal s oduševnením ďalej. Ja som stála a prizerala sa. 
Neveľmi sa mi to pozdávalo, ale mlčala som. ,,Dušan!“ ozval sa z balkóna 
mamin prísny hlas. „Prestaň sekať do toho stromu, veď ho to bolí.“ „Ale, 
mami,“ ozval sa brat. „Žiadne ale,“ prehovorila mama už pokojne. Sekerku 
mu za veľkého náreku a obhajovania na pár dní zobrala. Z rany smreka vy-
tekali priesvitné slzy. Myslela som si, že plače. Rozprávala som 
o tom hneď dedkovi. Ten sa v stromoch vyzná veľmi dob-
re. Vraj sa mu tak rana rýchlejšie zahojí. Upoko-
jila som sa a pýtala sa ďa- lej. „Dedko a teraz 
mu tá vysekaná časť zno- vu do-
rastie?“ „Nie, Miriamka, 
nedorastie, len sa zahojí 
a bude rásť ďalej.“
 „Takže už navždy bude 
vidieť, že sme doň sekali?“ 
„Áno, aj keď to už po veľa rokoch 

HRAVÉ ČÍTANIE / www.raabe.sk / www.skolskyportal.sk 1

SVET OKOLO NÁS / Letokruhy / 3. ročník / 3.8



SVET OKOLO NÁS / Letokruhy / 3. ročník / 3.8

2 HRAVÉ ČÍTANIE / www.raabe.sk / www.skolskyportal.sk

1. Vyfarbi okienko so stromom, o ktorom sa v príbehu hovorí.

smrekovec borovica jedľa smrek tuja

2. Vo zvýraznenej vete v príbehu je slovo tôňa. Čo to slovo zna-
mená? (Zakrúžkuj písmeno so správnou odpoveďou.)

a) vôňa b) chládok c) koruna d) hlina

3. Kto napomenul chlapca, aby do stromu nerúbal? (Zakrúžkuj
písmeno so správnou odpoveďou.)
a) sestra b) sused c) dedko d) mama

4. Prečiarkni stromy, ktoré nie sú ihličnaté.

  gaštan javor jedľa vŕba

breza borovica topoľ smrek

5. Zakrúžkuj správne tvrdenia.
a)
b)

   Smrek má na konároch listy / ihličie.

c)   Kmeň smreka je obalený koreňom / kôrou.

6. V ktorej časti stromu môžeme nájsť letokruhy? (Zakrúžkuj
písmeno so správnou odpoveďou.)
a) v koreňoch b) v kmeni c) v šiške d) na ihličí

na povrchu neuvidíš. Až keď smrek spília, uvidia to.“ „Ale ako?“ Doširoka 
som roztvorila oči a zaleskli sa mi zvedavosťou. „Zostane to zapísané v le-
tokruhoch. Sú to kruhy, ktoré môžeš vidieť, keď sa zotne strom. Jeden kruh 
znamená jeden rok. Teraz, keď ste letokruhy narušili, bude to tam vidieť.“ 
Rozmýšľala som, či náhodou môj obľúbený smrek nevyschne, ale on sa  
držal statočne. Ranka sa mu po čase naozaj zacelila a rástol pokojne ďalej. 
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Smrek má na konároch listy/ihličie.

Kmeň smreka je obalený koreňom/kôrou.
Smrek na zimu opadáva/neopadáva.
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7. Napíš do okienok, koľko rokov majú tieto zrezané stromy.

8. Pospájaj čísla a zisti, s čím Dušan poškodil starý smrek.

9. V reťazi písmen nájdi postavy z príbehu a zakrúžkuj ich.
PRADEDKOSAROMAMANUHIDUŠKOMATMIRIAMKAKADUBRATMRAZ

10. Uhádni hádanku a správnu odpoveď nakresli do okienok.
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Žijú dvaja bratia, 
majú koruny, 

no kráľmi nie sú.

Majú rôzne oblečenie, 
ale rovnakej farby.

V zime jeden 
z nich spí nahý,

druhý sa 
v zelenom rúchu chváli.
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