
      
 

     Malý bocian Ferko si ţil spokojný ţivot.  O nič sa nemusel starať, všetko mal rovno pod 

nosom. Jeho rodičia boli starostliví a on si mohol leňošiť doma na gauči a pozerať ,,Bocianie 

dobrodruţstvá“, ktoré chodievajú kaţdý deň ráno od ôsmej do pol dvanástej. Po doobedňajšej 

chvíľke oddychu si dá niečo chutné do zobáčika a ide sa hrať s hračkami, ktoré mu ocko 

vyrobil z rybníkovej trávy. Vţdy sa veľmi poteší, keď mu ocko zhotoví novú hračku. No ocko 

sa naňho  hneval, pretoţe Ferko ju vţdy hneď zničil a polámal No Ferkovi to bolo jedno, 

pretoţe on bol veľmi rozmaznaný a myslel si, ţe všetko je dovolené. Rodičom sa to uţ 

nepáčilo, tak ho dali do Školy slušného správania na Sibír.   

     Ferko bol z toho sklamaný a sľuboval, ţe uţ bude dobrý. Rodičia mu uverili a na skúšku 

ho vzali opäť domov a čakali, ako sa bude Ferko správať.  Ferko najprv sekal dobrotu, no po 

krátkom čase sa mu to prestalo dariť.  Začal byť taký, ako predtým. Rodičia strácali nervy, 

dochádzala im trpezlivosť. ,,Ferko, vôbec si sa nepolepšil! Ideš na Sibír!“  povedala rozčúlene 

jeho mamka.   ,,Nie! Len to nie, mami!!!“ ,,Ale áno,“ povedal otec.  Ferko chcel ešte niečo 

povedať, no rodičia ho zahriakli a poslali ho do izby.  Ferko začal plakať. Nechcel ísť na Sibír 

a byť tam bez hračiek, televízie, mamky a ocka.  

     Na druhé ráno bol Ferko zbalený a vychystaný na cestu. Čakal, ţe mu rodičia dajú niečo na 

cestu, no oni mu dali len pusu na čelo a odviezli ho na nástupište.  Ferko nasadol do vlaku a 

... uţ s ním vlak fičal na Sibír.  

     Cestoval tri dni a celú cestu preplakal. Keď došiel na miesto, bol zmätený. Nevedel, čo má 

robiť. Sadol si na lavičku a začal si prezerať mapu. ,,Ách, čo si len počnem,“  povedal 

nešťastne. Po krátkej chváli, ktorá sa mu zdala ako večnosť, začul hlas, ktorý kričal: ,,Ţiaci, 

ktorí sú prihlásení do školy na Sibíri ku mne!“ Ferko sa rozbehol za hlasom. ,,Pane, ja som 

Ferko!!!“ „To si ty? Vieme o tebe a čakáme ťa. No poď!“ povedal  muţ neveľmi nadšene. 

Keď prišli na miesto, Ferko sa poobzeral po okolí a s úţasom zvolal: ,,Páni!“  Stála pred ním 

veľká budova plná bocianích detí.  Jeho srdce poskočilo a aspoň trochu sa potešil, ţe tam ich 

je toľko. Vošiel dnu a zbadal starú bocianicu sediacu na starom hniezde. ,,Dobrý deň!“ 

povedal Ferko. ,, Akýsi ty pekne vychovaný bocianik. Vitaj!“ povedala priateľsky stará 

bocianica.  Ferko sa usmial a šiel do izby. Jeho izba bola maličká v porovnaní s tou, čo mal 

doma. Táto bola malá ako vajce. Izbička doma bola ako melón.  

     Na druhý deň išiel na uvítací obed. Bolo tam veľa takých ako on.  Najneposlušnejšie 

bociančatá boli pri červenom stole. Pri modrom neposlušné a pri čiernom nezvládnuteľné. 

Ferko sa bál, ţe ho dajú k čiernemu stolu. Dali ho k modrému. Ferko si odfúkol a potešil sa. 

Bol na tom ešte celkom dobre. O mesiac neskôr bol Ferko uţ sčasti prevychovaný. Dokonca 

dostal aj jednotku z matematiky. Po dlhom čase sa mu ozvali rodičia. Napísali mu list. Ferko 

sa potešil, lebo mu napísali, ţe keď sa tak bude zlepšovať, čoskoro pôjde domov. No keď im 

Ferko napísal list, tak si to dobabral. Bolo tam toľko gramatických chýb, ţe sa rodičia 

rozhodli, nechať ho ešte v škole, aby popracoval na svojom pravopise a gramatike. Jeho pobyt 

sa predlţil ešte o pol roka.  

     Preţil tam výstup na vrch Sibírčan, ochutnal sibírske jedlá, našiel si veľa kamarátov 

a hlavne konečne bol naozaj šťastný. Jeden kamarát mu dokonca dal svoju hračku. 

     Keď mali ísť na výlet do jaskyne hrôzy, no keď sa ráno Ferko prebudil, necítil si nohy. 

Strašne ho bolela hlava a bol veľmi ospalý. Všetci uţ čakali von, ale Ferko sa  nemohol 

postaviť s postele. ,, Kde je Ferko?“ spýtal sa učiteľ.        ,, Neviem ani na raňajkách nebol,“ 

povedal spoluţiak. Učiteľ sa zachmúril a išiel k Ferkovej izbe. ,,Ferko, si v poriadku?“ Ferko 

neodpovedal. ,,Halóóó! Ferko, si tam ?“ zvolal rozrušený učiteľ.  Po chvíli sa ozvalo z izby 

len slabé: ,,Som tu!“ Učiteľ hneď beţal dole na vrátnicu po kľúče. Vrátnička,  stará bocianica, 

mu dala kľúče od izby. Keď otvorili dvere, našli tam Ferka leţať v posteli veľmi slabého. 

Hneď ho zobrali k sestričke, ktorá ho vyšetrila. Ferko mal vysoké teploty. Všetci jeho 



kamaráti sa naňho hnevali, ţe kvôli nemu nemôţu ísť na výlet.  Keď sa Ferko uzdravil, kaţdý 

jeho kamarát ho ignoroval. Išiel na obed a keď si sadol, všetci si hneď odsadli. Keď išiel do 

učebne, tak si jeho spolu- sediaci odsadol k inému kamarátovi. Tak to šlo tri týţdne a Ferko 

chodil ako mátoha. Nadišiel deň ďalšieho výletu. No opäť sa vyskytol problém. Ferkov 

bývalý  kamarát dostal kiahne.  Keď sa vyliečil, všetci sa naňho hnevali. Presne tak isto, ako 

na Ferka. Vtedy jeho kamarát uznal, ţe Ferko za to nemohol, ţe vtedy ochorel . Povedal 

svojim kamarátom, aby sa na Ferka nehnevali, lebo on za to nemôţe. Tak sa s ním začali opäť 

kamarátiť  a dokonca sa mu aj ospravedlnili. Tak to šlo tri mesiace a Ferkovi bolo fajn. Bol 

naozaj šťastný a spokojný, ţe všetko je tak, ako bolo predtým. Ferkovi rodičia mu napísali 

list, ţe uţ idú poňho. Ferko nebol nadšený, no musel súhlasiť. Ba sa aj tešil, ale smútil za 

kamošmi. Rozlúčil sa s nimi a uţ fičal na stanicu. Cesta trvala tri dni a bola náročná. Cestou 

spomínal na záţitky v nápravnom centre. Keď došiel domov, rodičia ho čakali na stanici 

s kopou hračiek. Poriadne ho vystískali a vzali do auta. Počas celej cesty sa vypytovali na 

rôzne veci. Ferko uţ na to nemal nervy. Začal im odpovedať, no po chvíli zostal ticho. Tváril 

sa, ţe zaspal. Doma ho čakalo prekvapenie. Na stole bol poloţený list od jeho kamarátov 

z nápravného centra: ,,Drahý Ferko!!! Sme veľmi radi, ţe si bol s nami. Predstav si, aj nás uţ 

pustili domov. Zistil som jednu úţasnú správu. Naši mi povedali, ţe sa sťahujeme do vášho 

mesta. No nie je to úţasné? Uvidíme sa o dva týţdne. Budeme bývať o hniezdo ďalej od 

vášho. Tak ahoj!“ 

      Ferko sa tak potešil, ţe aţ zvrieskol a začal poletovať po celom hniezde.  Rodičia sa na 

seba usmiali a šli si odpočinúť. Ferko sa nemohol dočkať, kedy jeho kamarát Mirko dorazí. 

Keď nadišiel čas Mirkovho príchodu, Ferko celý rozradostený vstal skoro ráno. Pripravil si 

preňho darček, ktorý bol taký veľký, ţe ani neprešiel cez dvere.  Darček musel počkať 

vo Ferkovej izbe. Ferko bol z toho príchodu taký nedočkavý, ţe sa uţ ani nedokázal najesť. 

Mirko bol uţ  pár metrov od jeho domu. Ferko ho uţ nedočkavo čakal pred domom. Zrazu sa 

zo zákruty vyrútilo modré autíčko. Vystúpil z neho Mirko a jeho rodičia.  Ferko sa sním 

privítal a šiel mu ukázať darček. Ten darček bol veľký vyrezávaný filmový hrdina 

,,Superbocian!“ ,,Wáááááááw! To je úţasné!“ povedal prekvapene Mirko. ,,Ďakujem!“ 

„Nemáš za čo!“  usmial sa Ferko.  Tak sa stali najlepšími kamarátmi. Chodili spolu do školy, 

na klavír, futbal, ba aj na autíčkové preteky. Mali skvelé priateľstvo.  Toto je jeden 

z najkrajších príbehov, aké poznám. Nakoniec bolo veľmi dobré, ţe bol Ferko bol v tom 

nápravnom centre.  Jeho rodičia boli tieţ radi, ţe si Ferko našiel dobrého kamaráta. Chodili 

spolu aj na dovolenky.  Jedno leto išli k moru a boli takí nabalení, ţe si mysleli, ţe sa uţ 

nezmestia do auta, ale podarilo sa im to. Pri mori bolo teplučko a slnečno. Ferko sa učil 

plávať v mor . No potom zistil ţe s krídlami sa plávať nedá, tak si aspoň polietali. Spoznali sa 

tam s domorodcami, ktorí im poukazovali okolie a zaujímavosti krajiny. Mirko si spiekol 

perie, tak uţ museli pristáť. Mirkovi natreli perie a bolo to v poriadku. Opäť si dali okruţnú 

jazdu, no tentokrát uţ kratšiu. Mirko si uţ musel dať väčší pozor. Prešlo desať dní a bocianie 

rodinky sa uţ balili domov. Cestovali osem dní a cestou sa zastavili ešte aj v Paríţi, 

Ríme, New Yorku a Tokiu. Videli veľa významných bocianích pamiatok. Navštívili 

príbuzných, pokecali a boli spokojní, ţe sa stretli so svojou rodinou. Keď prišli domov, mali 

o čom rozprávať. Celá rodina bola nadšená z ich dobrodruţnej cesty.  Takto vyzerali Ferkove 

dobrodruţstvá po svete. Ferko je šťastný bocian.  
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