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Slovensko rodné

(umelecký opis)

     Brána do kúzelného sveta, akého inde vo svete niet. Zázraky prírody             

a pestrosť farieb počas jari, v lete, v jeseni či v zime. 

     Ako obry chrániace zo severu týčia sa majestátne Tatry, kde orol pri 

vrcholkoch plachtí. Na tých horách svižné kamzíky a svište. Tam je ich dobrý 

život, to si píšte! Aj to slnko ohrieva ich blažene.  

     Nižšie v lesoch medveď hnedý panstvo má, on tam dobre kraľuje. Prefíkané 

líšky, sivé vlky. Srnky, lane, srnce, jelene, pasú sa nádherne. Veverice                   

s chvostom dlhým po stromoch šípom sa šplhajú. Oriešky lúskať by chceli, v to 

dúfajú. Oj, krásna je to zem.                                                                                           

     Nie ďaleko zurčí potok a v ňom ryby žijúce. Jazerá a v nich sumce, kapre... 

Rybárstvo sa tu nezaprie. 

     Nad hlavami nielen orol, ale aj sokol krúži, vrabce a lastovičky leto skrášľujú. 

V temnom lese sova v noci húka, a kukučka ráno kuká, a ďateľ na strom ťuká. 

Bocian neraz hniezdi na stĺpe. 

    Tá najdlhšia rieka Váh, čo do mohutného Dunaja vlieva sa, svojou dĺžkou pýši

sa. I ostatné rieky krásne, tečú, šumia. 

    Mestá hradov a zámkov, kaštieľov. Kostoly obohacujú mestá, dediny. 

Malebné to dedinky v údoliach, plné švárnych dievčat a statných junákov. 

Bratislava, hlavné mesto, s hradom a históriou slávnou.

     Pre oddych kúpele sú lákadlom. 

     Jaskyne krásou pútajú. 

     Lúky, kde ovce mlieko pre baču ponúkajú. Polia žlté, od repky a slnečnice      

a takisto aj kukurice. Sady viniča, jabĺk, hrušiek, čerešní, sliviek a šťavnatých 

broskýň... 
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    Po tvrdej práci naši predkovia bryndzové halušky, to naše národné jedlo,  

jedli. Dobrým vínom i pálenkou sa pohostili. Kraje, kde sú všelijaké kroje, 

folklór, valaška, fujara, rôzne piesne, nárečia, národnosti a aj včelie roje. 

    Tradície radi zachovávajú a rozprávajú krásnou ľubozvučnou rečou. 

    Športom Slovensko žije, či je to hokej, futbal, cyklistika alebo aj zjazdové 

lyžovanie. 

     Miesto, naozajstný raj. Šikovné žienky, šikovní muži. Múdre hlavy, čo              

vo svete i doma dobré meno robia.

     Po takmer tisícročnom manželskom vzťahu s maďarskými priateľmi sa 

rozviedli a začali kráčať viac ako pol storočie ruka v ruke s bratskými národmi 

Čechov, Moravanov a Slezanov. Jedného dňa dospeli a rozhodli sa s bratmi 

Čechmi kráčať samostatne. Je to už tridsať liet. 

     Plno umelcov, spisovateľov, hercov, básnikov, spevákov, sochárov, 

národných dejateľov, mysliteľov, architektov, rovnako maliarov... Veľa, veľa 

kreatívnych ľudí. A odborníkov vo všetkých profesiách.

     Slovensko rodné, čarokrásou žiariš, také si. Pôvabne nádherné.
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