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Úloha1: Pozorne si prečítaj príbeh. 

 

Bocian Bonifác 

Bocian Bonifác priletel po zime naspäť do svojho hniezda na starom 

komíne. Tento rok však nepriletel sám. Priletel s pani Bonifácovou. Celá dedina 

sa potešila, že opäť majú svojho Bonifáca doma. Dni pomaly plynuli a v hniezde 

sa začali diať neobvyklé veci. Bonifác znášal do hniezda stebielka, jemnú jarnú 

trávičku a drobné konáriky. Deň čo deň vylepšoval svoje hniezdo. Ľudia čakali, 

aké prekvapenie pre nich Bonifác chystá. A naozaj prichystal. Pani Bonifácová 

sedela na vajíčkach. Prvý si túto novinu všimol ujo Malík, ktorý býval najbližšie 

k starému komínu. Zo svojho dvora pozorne sledoval zmeny, ktoré sa v hniezde 

diali. U Bonifácov bude čoskoro prírastok. Ujo Malík povedal túto novinu 

svojmu vnukovi Miškovi. A tak sledovali ďalekohľadom bocianie hniezdo 

spoločne. Miško vždy hneď po škole utekal k starkému, aby zistil, aké zmeny 

u bocianov nastali. Videli, ako Bonifác nosil svojej družke potravu, aby ona 

mohla nerušene sedieť na vajíčkach.  

Až sa to konečne stalo. Miško so starkým zbadali v jedno popoludnie, že 

v hniezde je predsa o jedného bociana viac. Malý Bonifácik, ako ho spoločne 

pomenovali, sa mal k svetu. Rodičia boli na svojho syna pyšní. Každý deň mu 

ukazovali všetko, čo a kde sa v dedine nachádza. Lietali v trojici z jedného 

konca na druhý. Keď sa už dostatočne zoznámil so svojím rodným miestom, 

začali lietať ďalej smerom k lesu, k poliam a k jazeru. Malý Bonifácik bol 

poslušný syn. Vždy robil, čo mu ukázali a asi aj prikázali. Miško so starkým boli 

usilovní pozorovatelia a o rodine bocianov vedeli všetko. Miško si dokonca 

začal robiť poznámky, aby keď na jar Bonifác priletí, si o ňom všetko 

pripomenul. Dni sa míňali. Prišlo leto a pre Miška nastal čas prázdnin, kedy sa 

mohol ešte viac venovať svojim pozorovaniam. Ale nič netrvá večnosť.  

Horúce letné dni vystriedali daždivé jesenné. Miško opäť po škole 

prichádzal k starkému, aby videl Bonifácovu rodinku. Čoho sa Miško najviac 

obával sa raz stalo. Jedného dňa doobeda bociany odleteli. Darmo mu starký 

vysvetľoval, že prišiel ich čas, kedy museli odletieť do teplých krajín. Miško iba 

stále opakoval – „Prečo sa nerozlúčili, starký, prečo?“ Už mal slzy na krajíčku, 

keď nad starkého domom odrazu zakrúžili tri bociany. Jeden kruh, druhý a ešte 

tretí, pozreli smerom na Miška, zacvakali zobákmi a už ich v dedine od toho dňa 

nikto nevidel. Odleteli do teplých krajín. 
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 „Starký, starký, videl si to? Nezabudli na nás. Budem sa tešiť na deň, keď sa 

zasa vrátia. Určite sa vrátia, ja to viem, veď Bonifácik tu u nás prišiel na svet.“ 

Starký pokýval hlavou na znak súhlasu a pohladkal Miška po vlasoch. 

 „Určite, určite sa vrátia, budeme ich spolu pozorovať“ - dodal starký. 

 

Úloha2: Odpovedaj na otázky. Zakrúžkuj správnu odpoveď. 

 

1. Odkiaľ sa vrátil Bonifác? 

a) z vysokých Tatier 

b) z teplých krajín 

c) z Bratislavy 

d) z Aljašky 

 

2. Čo robil bocian so svojím 

hniezdom? 

a) staval ho 

b) upratoval ho 

c) vylepšoval ho 

d) opravoval ho 

 

3. Čo sa dialo v hniezde? 

a) pani Bonifácová sa chystala 

odletieť  

b) pani Bonifácová chystala 

oslavu 

c) pani Bonifácová kúpila nový 

nábytok 

d) pani Bonifácová sedela na 

vajíčkach 

 

4. Kto pozoroval ďalekohľadom 

spoločný život bocianov 

v hniezde? 

a) starký 

b) Miško 

c) obyvatelia dediny 

d) Miško so starkým 

 

5. Čo ukazovali bociany svojmu 

synčekovi? 

a) dedinu, jazero 

b) dedinu, les, pole, jazero 

c) dedinu, les 

d) dedinu, pole, jazero 

 

6. Aký bol malý Bonifácik? 

a) zvedavý 

b) nesmelý 

c) poslušný 

d) nezbedný 
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7. Čo robil Miško ešte okrem 

pozorovania bocianov? 

a) kreslil si ich 

b) robil si poznámky z pozorovaní 

c) fotil si ich 

d) natáčal ich kamerou 

 

8. Ako sa bociany rozlúčili 

s Miškom? 

a) zakrúžili nad starkého domom  

b) trikrát zakrúžili nad starkého 

domom, pozreli sa na Miška 

a zacvakali zobákmi 

c) zakrúžili nad domom 

a zacvakali zobákmi 

d) zacvakali trikrát zobákmi 

a pozreli na Miška 

 

9. Kedy bociany odleteli? 

a) keď bol Miško doma 

b) v jeden letný deň 

c) keď bol Miško chorý 

d) v jedno jesenné doobedie 

 

10. Prečo si Miško myslel, že sa 

bociany zasa musia vrátiť? 

a) lebo sa vracajú každý rok 

b) lebo v dedine majú svoje 

hniezdo 

c) lebo Bonifácik tu prišiel na svet 

d) lebo všetci traja tu prišli na svet 

 

 

Úloha3: Nakresli, čo sa ti v príbehu najviac páčilo.

 


