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V ďalekej indiánskej dedine menom Hakuraka žil malý chlapec, ktorého 
prezývali Sivý mrak. Indiánov volali podľa povahy a vzhľadu. Sivý mrak 
mal tmavomodré oči ako mraky na oblohe a hnedé vlasy, presne ako jeho 
starý otec Silný býk. Mocný Indián vychovával svojho vnuka a učil ho 
všetko o živote, prírode, zvieratách. 
Jedného dňa ho vzal so sebou na šíru lúku.
„Prečo vychádza slnko, starý otec?“ spýtal sa Sivý mrak.
„Slnko svieti, aby sme mohli vidieť veci okolo nás. Aby sme dokázali žiť, 
chrániť zvieratá a zveľaďovať prírodu. Neskôr ho vystrieda mesiac, aby si 
všetko živé cez noc oddýchlo.“
„Ale, starý otec! Veď Indiáni lovia 
zvieratá. Ako ich teda chránime?“ ne-
chápal chlapec.
Starý otec si vzdychol: „Vyrozprávam 
ti jeden príbeh. Je o malom indiánskom 
chlapcovi, ktorý sa rád túlal vonku 
a objavoval nové veci. Jedného dňa sa 
prechádzal po lese a začul hlasné kví-
lenie. Zaujalo ho to a šiel za zvukom. 
Poodkryl krovie a zbadal malé vĺča.“
„A ten chlapec sa nebál?“ zaujímal sa 
Sivý mrak.
„Nie. Malý vĺčik bol zranený a kríval 
na jednu nohu. Zdalo sa, že ho niečo 
uhryzlo. Chlapec ho vzal do náručia 
a odniesol domov. Postaral sa o neho 
a spolu so svojím starým otcom mu 
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vyliečili labku. Onedlho už sám behal a smel sa vrátiť späť do lesa. Prešlo 
pár rokov a chlapec podrástol. Za ten čas sa podučil ešte viac a snažil sa 
robiť všetko samostatne,“ hovoril Silný býk. „Raz však šiel príliš blízko 
okolo rieky. Chcel vidieť farebné rybky, no šmykol sa na klzkom brehu. 
Čľupol do vody a unášal ho silný prúd.“
„A zachránil sa?“ preľakol sa Sivý mrak.
„Kopal nohami i rukami, snažil sa udržať na hladine. Kričal, no bol príliš 
ďaleko od domova a nik ho nepočul. Rieka ho unášala ďaleko, no nestrácal 
nádej. Pokúšal sa aspoň priblížiť k brehu. Rukou sa zachytil o vyčnievajú-
ci konár, no ten sa nebezpečne ohýbal a praskal. Zrazu sa však stalo čosi 
nevídané. Ku chlapcovi sa priblížil obrovský vlk, ktorý na neho ceril zuby. 
Chvíľu sa zdalo, že mu chňapne po ruke, no namiesto toho naklonil krk 
a zaboril svoje tesáky do chlapcovej košele. Zaprel sa nohami a vytiahol 
ho na breh.“
„Naozaj?“ neveril Sivý mrak vlastným ušiam.
„Áno. Ten vlk mu zachránil život. Chlapec ho ihneď spoznal. Bol to ten, čo 
mu kedysi vyliečil labku. Chvíľku sa ešte zvieraťu díval do očí, no potom 
rýchlo odbehlo.“
„Neuveriteľné! Pekný príbeh, starý otec! Ale ako vieš, že je pravdivý?“
„Pretože ten chlapec – som bol ja,“ úsmevne prikývol Silný býk. 
Sivý mrak vypúlil oči, ale vedel, že starý otec hovorí pravdu.
„Chcel som tým povedať, vnúčik, že k zvieratám treba pristupovať s lás-
kou a rešpektom ako aj k všetkému živému. A ony sa ti neskôr taktiež od-
menia. Indiáni lovia bizóny preto, aby jedli a prežili, nikdy nie pre zábavu. 
Po strate sa príroda musí znovu obnoviť.“
„A príroda si všetko pamätá, starý otec?“
Silný býk prikývol. „Svet okolo nás nikdy nezabúda, vnuk môj, pamätaj 
si!“
„Budem si pamätať, starý otec,“ povedal Sivý mrak a pozrel na krásny zá-
pad slnka.
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1. Podľa čoho dostávali Indiáni svoje mená? (Zakrúžkuj písmená 
so správnymi odpoveďami.)

a) Podľa povahy. 
b) Podľa vzhľadu.
c) Podľa sily.
d) Podľa vedomostí.

2. Napíš do okienka, čo majú robiť Indiáni počas dňa.

3. Prečo chlapec padol do vody? (Zakrúžkuj písmeno so správ-
nou odpoveďou.)
a) Chcel vidieť farebné raky, no šmykol sa na klzkom brehu.
b) Chcel vidieť farebné rybky, no šmykol sa na klzkom machu.
c) Chcel vidieť farebné rybky, no šmykol sa na klzkom brehu.
d) Chcel vidieť farebné raky, no šmykol sa na klzkom machu.

4. Čo našiel chlapček v kroví? (Vyfarbi okienko so správnou od-
poveďou.)

hada jašteričku vtáčika diviaka
medvieďa srnku vĺčika krtka

5. Nájdi v príbehu päť slov začínajúcich sa na obojaké spolu-
hlásky a napíš ich do okienok.

6. Doplň do vety úvodzovky.
A ten chlapec sa nebál? zaujímal sa Sivý mrak.

7. Ako by si opísal chlapca menom Sivý mrak? Napíš aspoň tri vety.
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Napíš tri vety.
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8. Ak by si ty mal byť Indiánom, aké meno by si si dal?

10. Indiáni nosia na čelenkách pierka. Každé 4 roky pribudne 
jedno pierko. Chlapcov dedko má 80 rokov. Koľko má na 
čelenke pierok?

9. Spoj obrázok so správnym anglickým slovom. Ak nevieš, po-
môž si slovníkom alebo internetom.

Nákres

Výpočet:

Odpoveď:

wolf

sciurine

fox

deer

boar
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