
Poznám zdravé potraviny, z môjho mesta či dediny 

Ako mi hlad otvoril oči 

Linda Fruhofová, 5. ročník 

Základná škola s materskou školou, Unín č. 420, 908 46 Unín 

 

 

Pozrite na mňa - obyčajné dievča čo rada nakupuje, kliká na mobil, rada sa pekne oblieka.  Na 

ten piatok nikdy nezabudnem. Mamina ma vyzdvihla pri škole a hurá na nákupy. 

V nákupnom centre som si vybrala cool sukničku, čierny top, a veľa vecí,... no budem v tom 

sexi. Chodila som medzi stojanmi a vyberala, vyberala... Kúpili sme hračky, sestre plyšáka. 

Bolo to lacné. Babka by povedala: „Lacné - no nekúp to!“  

            Mamina už nevládala, ostala sedieť v cukrárni. No moje oči poháňali nohy a obehla 

som snáď všetky obchody. S únavou sa dovliekla k mamine, ku ktorej si prisadla teta Klára. 

"Ukáž, čo si si kúpila?", pýta sa teta. S hrdosťou budúcej podnikateľky som vyťahovala 

štýlové kúsky. Ach, poťažkala si teta, samá Čína. „Ale nie, mýliš sa, veď to bolo kupované 

nielen v čínskom obchode,  ale i v nákupnom centre“, oponovala som. Teta pozrie visačky-

Made in China, Made in China... Tie visačky na každom kúsku boli ak magnet pre tetine oči a 

ruky. Poriadne ma schladila jej kritika na nekvalitné veci, aj keď moju radosť to nepokazilo-

tie oblečenia sa zdali super, aj kamošky budú závidieť. Cestou domov sa  mama zastavila ešte 

kúpiť v našej pekárničke chlieb a rožky.  

          Domov som prišla z nakupovania veľmi unavená. Ej, ale som bola ticho a nepriznala, 

že mám hlad, lebo už som sa videla ako si všetko pred zrkadlom skúšam. No hlad bol 

mocnejší, môj žalúdok sa dal počuť akoby telefonoval s bruchom. Ledva som položila tašky, 

už ma nezaujímali cool veci z nákupného maratónu. Zaujímalo ma iba to, čo zjem. "Než bude 

večera, daj si niečo ľahké na zjedenie, príď do kuchyne, dobre"?, ozvala sa mama. Wow, ani 

netušila ako som potrebovala tieto slová počuť. Mama otvorila chladničku, vyložila maslo, 

med, mlieko...a z tašky chlieb. Už ma nič iné nezaujímalo a hlavne nie nakúpené veci. Vôňa 

čerstvého chleba bola mocnejšia, chlieb rozváňal po celom byte. Neviem či to boli slová tety, 

čo skritizovala moje tašky plné čínskeho tovaru, alebo hlad, či tá neskutočná vôňa chleba 

mnou zalomcovala. Pohľad mi padol na voňavý chlebík, na ktorom nebola visačka Made in 

China. Lebo chleba z Číny by som fakt nechcela. Spoznala som to najlepšie z nášho mesta - či 

dediny. To poznanie si pripomínam v myšlienke stále. Viem, že kde sa pohnem, všade tovar z 

Číny. Len pre seba si hovorím, nech je akokoľvek veľa tovaru zo sveta, len nech chleba a 

potraviny máme naše -slovenské. Keď si budem voliť povolanie, už viem, že aj ja k tomu 

prispejem, aby sme nemali na stole z Číny aj chleba. A to mi môžete veriť! 


