
O jedenástich sliepočkách 

 

Porozprávam vám o mojich sliepočkách. Bola raz jedna sliepočka s menom Smelka. Mala rada 

zrno, vodičku, šalátik, trávičku a hrozienka. Mala desať kamarátok. Volali sa Kráska, Líza, Bojovnica, 

Bielka, Hnedka, Žltka, Frida, Lili, Bojka a Ofinka. Boli to najlepšie kamarátky na svete. Prišla som k 

nim s vrecom a sliepky začali kotkodákať: „a my sliepočky sme si mysleli, že nás chcú dať do 

polievky!“ Ale nie! Z vreca vyšiel kohút. Kikiríkal veľmi dlho. Dlhšie nám trvalo, kým sme si na to 

jeho kikiríkanie zvykli. Už na druhý deň spinkal s nami v búdke. Kikiríkal niekoľkokrát a to každý 

deň. Ráno nás vždy budil.  „Niekedy nám pomáha. Je veľmi pekný,“ hovorí sliepočka Smelka. „Je 

bielo-čierno-jarabatý“, hovorí Kráska. Podvečer prišiel kohút k Smelke a ... kot-kikirík! Ráno sedí 

Smelka na vajíčkach. Smelka sa teší, lebo bude maminka. Bude mať kuriatka. Kohút prvý deň Smelke 

pomáha, na druhý deň si Smelku nevšíma a na tretí deň už má kuriatka s druhou sliepočkou. Tá 

sliepočka je Kráska.  Ale Smelka nebola smutná, lebo potrebujú veľa malých kuriatok. A to preto, aby 

keď raz už Smelka na tomto svete nebude, tak bude aj tak stále žiť vo svojich kuriatkach.          

Raz večer, po 28 dňoch sa vyliahli kuriatka. Smelku sme museli oddeliť od ostatných 

sliepoček. Po ďalších troch dňoch sme museli Krásku oddeliť od sliepočiek a dať ju k Smelke. Po 

piatich dňoch oddeliť Smelku od kuriatok a Krásku o tri dni neskôr.  

Na druhý deň sa zjavil ježko, sliepky kot-kot-dá-kali, lebo sa ho báli. Mamina ho uvidela a išla 

povedať tatinovi, aby ho spolu vytiahli z jeho úkrytu a opravili ohradu. Podarilo sa. Ježko bol 

zachránený. 

Raz sa stalo, že som si vzala na ruky sliepočky a na ruke som zbadala podivného, malého 

chrobáka. Opýtala som sa tatina čo to je. Povedal mi, že je to švola. Potom sme sliepky poumývali 

octovou vodou. Ja som chytila sliepku a tatino ju vyumýval octovou vodou. 

Sliepočky sa báli octovej vody a boli celé mokré. Potom sa otriasli a išli spinkať. Niektoré 

stali na bidielku a niektoré boli v peliežku.  

A zavreli očká a skončila sa rozprávočka. 

 

 



 

  

 

 


