
Rozprávka o zázračnej krajine Semienkovo 

      Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami sa rozprestierala krásna 

krajina, ktorú všetci volali Semienkovo. Meno dostala podľa drobučkých obyvateľov, ktorí 

v nej žili už dlhé stáročia. Boli to semienka, ktoré nosili krásne biele šaty. Nažívali si spolu 

v pokoji a v mieri. Z krajiny sa ozýval smiech a spev...  

      Odrazu sa v tejto pokojnej krajine strhla silná búrka. Semienka z rozprávania starších 

obyvateľov vedeli, že sa majú skryť. Všetky sa preto rýchlo rozutekali. Až na dve, ktoré boli 

veľmi zvedavé na padajúci dážď. Skryli sa teda za chalúpku a pozorovali kvapky, ktoré najprv 

veľmi jemne padali na zem. Ich tichú pieseň zvedavo počúvali. To však ešte netušili, že 

onedlho medzi ne zavíta vietor Víchor, ktorý ich schmatne za ruky a vyzvŕta vo vzduchu 

vysoko medzi oblakmi. „Jááj!“ vystrašene skríkli semienka. No po chvíli sa im to poletovanie 

vo vzduchu zapáčilo. Keď sa vietor Víchor unavil, pustil semienka na zem a ony s hrôzou 

zistili, že sú ďaleko od svojho domova. Vystrašene si ľahli do hebkej pôdnej periny a zaspali 

od únavy. Spali tak tvrdo, že nevnímali nič. Ani ako na nich padá dážď, ani ako ich perinu 

prehrievajú slnečné lúče. Odrazu pocítili, že sa im perina nadvihuje a ony začínajú rásť. A to 

ich zobudilo. „Pozri sa Karotka, veď ti rastú zelené ruky!“ zvolala Uhorka. „Aj tebe, Uhorka 

a aká si už vysoká!“ odvetila jej Karotka. „Čo sa to s nami deje? A kde sú naše krásne biele 

šaty? Určite nám ich niekto ukradol, keď sme spali!“ zvolali obe zároveň. Uhorka sa vážne 

zamyslela a napokon povedala: „No teraz sme väčšie, silnejšie a ani vietor Víchor nás už 

neunesie.“ „Pozri sa Karotka,“ vzrušene zvolala, „rastú mi biele mašle na šatách!“ „Ale veď sú 

to kvety,“ odvetila jej Karotka. „A ja mám zase krásnu oranžovú sukňu. Len škoda že je skrytá 

v zemi a nemôžeš ju vidieť!“ pokračovala. „Ách, keby nás tak mohli vidieť aj naši kamaráti zo 

Semienkova,“ povzdychla si, „určite by sa divili, aké krásne rastlinky z nás vyrástli.“ Po chvíli 

dodala: „Myslím si, že to naše dobrodružstvo stálo za to.“  

      Prišlo však obdobie sucha a naše rastlinky začali pomaly usychať. „Karotka, ja som taká 

smädná,“ zvolala Uhorka a zhrozene pokračovala, „ak nedostaneme vodu, istotne 

zahynieme!“ „Na oblohe nie je ani jeden mráčik Obláčik, kto nám teda vodu prinesie?“ 

s úzkosťou bedákala ďalej.  „Uhorka, počuješ tie hlasy? Aha, kvapky vody padajú na nás!“ 

prekvapene skríkla Karotka. To po cestičke, neďaleko ktorej dopadli obe semienka, kráčali 

deti, ktoré si všimli vysychajúce rastlinky. Rozhodli sa, že ich obdaria kvapkami vody 

z neďalekého potôčika. „Ďakujeme Vám deti, že ste nás poliali a zachránili nás, my sa Vám za 



to odvďačíme našimi plodmi, ktoré Vám dodajú veľa sily,“ vďačne zvolali obe smädné 

kamarátky a dodali, „uchovávame v sebe veľa vitamínov!“ „A tak aj v tomto čase, keď ste 

doma, nezabudnite na nás a starajte sa o nás,“ zaprosila Uhorka. „A keď príde náš čas, my sa 

vám odvďačíme plným košom našich plodov,“ s úsmevom ju doplnila Karotka. 

       A tak je to dodnes. Ľudia sa o rastlinky s láskou starajú a ony sa im za to odvďačujú 

svojimi plodmi aj semienkami, ktoré si môžu znova a znova zasadiť. 


