
Vedeli ste, že pohľad na ovečku upokojuje ?
Chov oviec je na Slovensku tradíciou, ktorú je dôležité zachovať do budúcna. Set Ovečka Belinka je produktom sociálneho podniku 
Súčasť života, s.r.o.. Telo ovečky je z odpadového dreva, vypletaného pravou ovčou vlnou a  tlač textov je na recyklovanom papieri.
Tip od nás: Omaľovánku si môžeš vymaľovať, vystrihnúť, zlepiť prednú a zadnú stranu a zavesiť na špagátik, alebo na špajlu a spraviť si z 
ovečky veľkonočnú ozdobu.

 



ovečka je štvornohé domáce zviera,
má zavalité telo, pokryté hustým kožuchom vlny,
vlna  ju chráni pred zmenami počasia,
biela ovečka vyzerá ako obláčik, 
okrem bielych sú aj čierne, šedé, či hnedé ovečky, 
ovčiu rodinku tvorí mama ovca - bahnica, ocko baran a mláďa – jahňa,
ovečka si rada pochutí na zelenej trávičke a ďatelinke, 
v zime nepohrdne senom a slamou, 
pochúťkou pre ovečky sú jablká, mrkva a repa,
ovečka  je spoločenské zviera, má kľudnú povahu a žije v stádach,
ovce majú na krku zvonce, aby ich pastier ľahšie našiel, keď sa vzdialia od stáda,
ovečky chodia na jar a na jeseň ku kaderníkovi, ktorý ostrihá ich ovčie rúno, 
najrýchlejší strihač na Slovensku ostrihá ovcu za minútu a 8 sekúnd,
v noci sa ovečky schúlia v košiari a chránia sa pred hladným vlkom a medveďom.

Ovečky na salaši :

v zime prezimujú ovečky v ovčincoch, kde v mesiacoch január a február 
prichádzajú na svet malé jahniatka,
v polovici apríla dospelé ovce odchádzajú na salaš, kde sa zmiešajú do jedného 
stáda ovečky viacerých gazdov, 
každý gazda si ovečky označí náušnicami – značkami s číslom, aby rozoznal svoje 
ovečky od ostatných, 
v minulosti, sa v čase veľkonočných sviatkov dospelým ovečkám zastrihávali na 
ušiach znaky, napríklad symbol v tvare  V alebo dvomi zástrihmi //,
takto označené ovečky sa pasú na horských pasienkoch až do neskorej jesene pod 
ochranou baču, valachov, honelníkov a ich strážnych psov poväčšine veľkých 
bielych – slovenských čuvačov,
ovečky spávajú spolu so psíkmi v ohrade pre ovečky, nazývanej košiar a bača býva 
s pastiermi v kolibe, domčeku s ohniskom, nad ktorým sa v kotli ohrieva podojené
mlieko. 

Kto z vás vie, čo robí pastier ?

Úlohou pastiera je:
chrániť stádo a  preto spí blízko pri ovečkách,
starať sa o dostatok potravy a vody,
hľadať zatúlané ovečky,
liečiť poranené a choré ovečky, nosiť slabé a unavené jahňatá.

Ahojte milí kamaráti, volám sa Belinka a porozprávam vám o 
živote ovečiek:

Vedeli ste, že :

ľudia ovečky nazývajú aj najlepšie a najtichšie kosačky,
jahňa sa do 15 minút od narodenia postaví na vlastné nohy,
z ovčej vlny sa tkajú koberce a pletú ponožky, rukavice, pulóvre, vesty a iné,
ovčia vlna chráni pred chladom aj keď je mokrá,
na salaši je vždy skúsený bača a mladý pastier, ktorému sa hovorí honelník,
práca baču bola v minulosti veľmi dôležitá a otec učil svojho syna ako sa starať o ovečky, 
ako vyrábať ovčí syr, oštiepok, korbáčiky, bryndzu, alebo žinčicu,
bača a pastieri bývajú väčšinou zruční majstri a vedia vyrábať z dreva rôzne nádoby,
 drevené misky, lyžice a črpáky (drevené poháre na pitie žinčice),
 kedysi v zimnom období, keď nepásli ovečky, opravovali pracovné náradie 
(hrable, motyky), vyrábali prútené metly a plietli košíky,
v minulosti, aby pastierom nepremokol klobúk, vymastili si ho kožou zo slaniny,
ovčie kiahne sa volajú ovčie, lebo najprv mali túto chorobu práve ovečky,
pastiersky tanec sa volá odzemok. Tancuje sa asi takto: drep – výskok, drep-výskok, ... 
(Vyskúšajte si to !).

Počas adventu a vianočných sviatkov chodili po domoch vinšovať  a koledovať bača  
s pastiermi so zväzkom prútov. Po príchode do gazdovstva si gazdiná jeden z nich 
vybrala a aby bol pastier pri pasení rezký, pošibala ho s ním po nohách.

Ovečka ako symbol :

narodenie malých jahniatok hlási príchod jari,
baranček je spájaný s Veľkou nocou ako symbol skromnosti, nevinnosti a pokory,
biele ovečky boli aj pri narodení Ježiška v Betleheme. Biele preto, lebo biela farba sa 
spája s čistotou.

Deti, kto z vás rozumie o čom hovorí ľudová pieseň  ?

„Ovečka, ovečka trojaký úžitok,
hej, žinčička, bryndzička, tretia kabanička.“

(Ovečku chováme pre mäso, mlieko a vlnu, z ktorej mali pastieri odev.)

 Pri návšteve salaša nezabudnite ochutnať tradičné výrobky z ovčieho mliečka:
- demikát (polievka z bryndze),
- žinčicu (kyslý nápoj z ovčieho mlieka, podobný kefíru),
- bryndzové halušky, (slovenské národné jedlo),
- slané syrové korbáčiky a parenicu.


