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 Mám 12 rokov a bývam v malebnej dedinke, ktorá sa nachádza na východnom 

Slovensku len niekoľko kilometrov od hraníc s Ukrajinou a s Maďarskom. Priznám sa, veľmi 

sa mi tu páči. V podstate som rád, že žijem na vidieku, i keď taký život v meste má určite 

mnoho výhod. Je tam viac pracovných príležitostí, ale i možností zabaviť sa. Napriek tomu si 

myslím, že v meste nenájdete takú nádhernú prírodu, lúky, polia a sady, ako je tomu na 

vidieku. 

 Každé ráno, keď vyjdem von, môžem sa zhlboka nadýchnuť a cítiť vôňu našich 

okolitých polí a sadov. Za domom máme obrovskú záhradu plnú všakovakých stromov 

a kríkov. Na jar, keď zakvitne, je to pohľad naozaj neopísateľný. 

 Keďže chováme aj mnoho zvierat, užívame polia a záhrady v susedstve. Pravda, nie je 

to vždy len o nadchýňaní sa. Práce je vždy neúrekom a asi ako všetkým deťom ani mne sa nie 

vždy chce pracovať. Som však rád, že ma moji rodičia vedú k úcte k zemi a poctivej práci na 

nej. Učia ma vážiť si zem a chápať, že ak sa o ňu budeme dobre starať, poorieme ju, obrobíme 

ju, zasejeme, polejeme, vytrháme burinu – ona sa nám za to odvďačí v podobe krásnej zdravej 

úrody. 

 A tak spolu s celou rodinou chodievam robiť to, čo práve treba – kopať, sadiť, 

polievať, hnojiť, ba i zbierať úrodu. A pritom všetkom sa učím byť trpezlivým. Niekedy trvá 

totiž dlhšie, kým zo semienka vyrastie napríklad jabĺčko, šťavnatá paradajka, chutný chlebík, 

ktorý sa upečie z čerstvo zomletej pšenice po dožinkách. 

 Chce to riadnu chvíľu, kým vyrastie strom a zarodí prvýkrát. Viem, že jednoduchšie je 

zájsť do obchodu a kúpiť si v ňom sladučkú hrušku, či červenučké jabĺčko, no domáca úroda 

je jednoducho domáca úroda a chutí naozaj vynikajúco. Trvá týždne, kým sa naše ovečky a 

kozičky dostanú k voňavému senu, ba ani ku kompótom, ktoré zavára moja mamka a sú 

naozaj vynikajúce, sa nedostaneme zo dňa na deň. No trpezlivosť ruže prináša a rovnako je to 

aj s úrodou. Som rád, že toto všetko môžem sledovať a vedieť, že i ja som užitočný. 

 A práve preto som veľmi rád, že žijem na dedine a môžem zblízka sledovať, koľko 

vzácnosti nám ponúkajú naše polia a sady. Je to také jednoduché, stačí sa o ne starať!   


