
Stádo pred Bel inkou sa zmenšovalo a  o chví ľu bola na rade na str ihanie i  ona.
Belinka sa v tú chvíľu zmenila na Bečka – bečala a bečala a z očí sa jej kotúľali slzy ako hrachy. „Čo len so 
mnou bude bez žiarivého kožúška? Čo si počnem? Nikto ma už nebude mať rád .... Nikto sa nebude so 
mnou kamarátiť ... béééé, béééé, béééé ....“ Bečanie však Belinke nijako nepomohlo – bola na rade. Pastier 
šikovnými rukami urobil šmik, šmik, šmik a Belinkina žiarivá vlna z kožúška zrazu zmizla. Belinka so sklo-
nenou hlavou zahanbene vykročila celkom opačným smerom, ako ostatné ovečky. Nechcela, aby sa na 
ňu dívali, nechcela, aby ju videli takto – bez kožúška. A nechcela, aby videli, že plače. Ukryla sa preto za 
stoh slamy a rozhodla sa, že už navždy zostane schovaná. Všetky ovečky už boli ostrihané a deň sa blížil k 
večeru, keď mamka ovca volala na Bečka: „Bečko, nevidel si Belinku?“ „Nie, veru nevidel. Pôjdem ju pohľa-
dať.“ Bečko behal sem a tam a bečal: „Belinkáááá, Béééélinka, Béééélinkáááá!“ Hľadal všade. Obehol celú 
lúku, až nakoniec – uvidel Belinku schúlenú spať za stohom slamy. „Tak tu si! Konečne som ťa našiel. Čo tu 
robíš? Všetci ťa hľadajú.“ „To naozaj?“, čudovala sa Belinka. „Jasné, báli sme sa o teba.“ Belinka sa pozbierala, 
vystrela si stuhnuté telíčko a pobrala sa s bračekom barančekom domov. Všetky ovečky ju veselo vítali: 
„Belinka, tu si – kde si sa nám zatúlala? Chýbala si nám.“ „Chýbala som vám?“ „Áno, nemal nás kto rozveseliť 
svojou dobrou náladou a úsmevom.“ „Skutočne?“, neveriacky krútila Belinka hlavou. Ale už nebola taká 
smutná. Naopak – usmievala sa a doslova žiarila od šťastia. „Vidíš, presne tento tvoj žiarivý úsmev nám 
všetkým chýbal!“ Belinka si až v tejto chvíli uvedomila, že nie kožúšok bol príčinou jej obľúbenosti, ale jej 
veselá povaha. Nič to, že je ostrihaná – stále má svojich kamarátov a to je hlavné. 
Kožúšok predsa dorastie. 

Vraví sa, že šaty robia človeka, teda potom kožúšok robí ovečku? V skutočnosti to však asi nebude celkom 
tak. Čo poviete?

Na salaši, vysoko v horách, tam, kde je vzduch oveľa čistejší, než v mestách, žila v stáde malá a veselá 
ovečka Belinka. Dostala takéto krásne meno preto, lebo po narodení mala neobyčajne žiarivo bielu srsť 
a celá doslova žiarila. Spolu s ňou sa mamke ovci narodil aj baranček Bečko. Bečko preto, lebo stále bečal 
a bečal a mamka ho nevedela nijako utíšiť. Nakoniec zostal tichučko až potom, čo dostal mamičkine 
mliečko. Belinka sa tešila zo života. Každé ráno vstávala s úsmevom a dobrou náladou. Rástla ako z vody. 
Svet naokolo bol taký krásny! Slniečko svietilo, vzduch voňal, vtáčiky vyspevovali. A ten výhľad! Vysoké 
hory naokolo, hlboké doliny a zakvitnuté lúky na dosah ruky – teda vlastne kopýtka – ovečky predsa 
nemajú ruky, ako vieme. Hoci už Belinka pekne podrástla, oslňujúco žiarivá vlna na kožúšku, akú mala 
po narodení, jej zostala. A všetci ju preto veľmi obdivovali. Každý sa za ňou otáčal, každý ju chválil, aká 
je krásna, každý sa s ňou chcel kamarátiť. Belinka bola obľúbená. Občas jej tú obľúbenosť braček Bečko 
závidel. Ale iba trošičku. Belinka bola všade, kde sa niečo dialo. Ak bolo treba pomôcť mamke, bola jej 
prvá pri ruke, teda pri kopýtku, pardón. Jedného dňa sa však stalo niečo nečakané, niečo nové, čo Belinka 
ešte nikdy nezažila. Pastiersky pes Dunčo zahnal celé stádo do košiara ešte pred obedom, hoci do ko -
šiara ich zaháňal až večer. Bolo to nanajvýš podozrivé. Dunčo vháňal ovečky po jednej k bránke, kde stáli 
dvaja pastieri. Keď Belinka uvidela, čo sa to tam deje, veľmi sa zľakla. Oni tie ovečky strihali. Krásna ovčia 
vlna sa váľala pastierom pri nohách a na lúku vybiehali takmer o polovicu menšie ovce – bez kožucha.

Ovečka Belinka

    SLOVENSKÉ POREKADLÁ A PRÍSLOVIA

CHODÍ AKO STRATENÁ OVCA – keď si človek nevie pomôcť, je bezradný, bez cieľa
BÉKA AKO OVCA – falošne spieva
ČIERNA OVCA RODINY – neposlušník v rodine
TICHÝ AKO OVEČKA – pokojný, tichý ako ovečka keď sa pasie
VLK V OVČOM RÚCHU – falošný človek
PUSTIŤ VLKA MEDZI OVCE – zveriť úlohu nespoľahlivému človeku
KEĎ BAČA SPÍ, VLK OVCE RÁTA – nepozornosť sa nevypláca
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Vypleť ovečku bavlnkou pomocou jednoduchého návodu :

Zaujímavosť:
Vlnka, ktorou budeš vypletať

 je z pravej ovečky. 
No nie je krásna? 

Tip na výlet :
Keď budete cestovať po Liptove nezabudnite navštíviť 

Liptovské múzeum v Ružomberku a jeho expozíciu Ovčiarstva a galériu 
ľudového výtvarného prejavu v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku 

- ak sa Ti vlna rozpletá, skús ju namočiť a zašúľať,
- použi špajlu ako pomôcku na prevliekanie vlny,

-ak sa Ti vlna na konci zauzlí, odstrihni z nej kúsok,
- rolničku uviaž ovečke cez otvory okolo krku ovečky,

- biely korálik prevleč cez šnúrku, na ktorú ovečku zavesíš .

Tip :

Ďakujeme umelcom, ktorí sa nadchli pre myšlienku Súčasti života prebúdzať v deťoch ľudskosť,
 vzájomnosť, tvorivosť a lásku k prírode a vložili do setu Ovečka Belinka kúsok seba.  
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Za užitočné informácie o ovečke a tradičnom ovčiarstve ďakujeme 
Bc. Martine Mäsiarovej z Liptovského múzea v Ružomberku.

Viac informácií o Integračnom podniku Súčasť života, s.r.o.  a ponuke jeho produktov nájdete na 
 www.sucastzivota.sk 

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou nášho kruhu. Aj malé skutky prinášajú veľkú pomoc.

DARČEK od nás  
Chcete sa ešte viac zabaviť s ovečkou Belinkou?

Na našej stránke www.sucastzivota.sk pod produktom ovečka Belinka si ZADARMO 
stiahnite ČASOPIS so zábavnými úlohami. 


