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Devín v povestiach M. Ďuríčkovej  
 

Netradičné vyučovanie Literárnej výchovy 
 
 
Termín:            2014    
Miesto:    Bratislava – Devín    
Cena:               8 €   
V cene je zahrnuté: autobusová doprava, sprievodca 
 

 
 
 

Dobrovoľné vybavenie: fotoaparát alebo mobilný telefón 
s možnosťou fotografovania, poznámkový blok,  finančné 
prostriedky  podľa  uváženia rodičov 
 
Upozornenie: Nakoľko kapacita autobusu je obmedzená, výletu 
sa zúčastnia žiaci, ktorí včas odovzdajú prihlášku na zážitkové 
vyučovanie!  
Potrebné čítať povesti od Márie Ďuríčkovej! 
 
Termín odovzdania: Do                              hneď s plnou platbou svojej  triednej učiteľke! 
 
 
 

Biela húska na Dunaji - skrátená povesť M .Ďuríčkovej 

Knieža Slovienov opevňoval svoju ríšu. Nad Dunajom, v tých miestach, kde sa do Dunaja vlieva rieka Morava, dal 
vztýčiť mohutný hrad, najväčší v celej krajine. 

A hrad bol naozaj nepremožiteľný. Márne ho nepriatelia strelami zasýpali, ohňom pálili, krajinu navôkol pustošili a 
v krvi utápali – hradby Devína stáli pevne a neochvejne. 

„Prestaň už konečne veriť akémusi pohanskému kňazovi, veď ty si kresťanka! Je predsa nad slnko jasnejšie, že 
hrad Devín nestojí na tvojej dievčenskej obeti, ale na nedobytných skalných strenách a na udatných bojovníkoch!“ 

„Rúca sa hrad náš prepevný, zaniká slovienska ríša!“ Ľudia si v zúfalstve rozbíjali hlavu o devínske skaly. Zúfala 
si aj vládkyňa Devína. S rozpustenými vlasmi, dlhšími ako ona sama, vybehla na najvyššiu vežu a zvolala 
srdcervúco: „Prosím nebesá o odpustenie!“ A v nádeji, že azda najvyššou obetou zvráti strašný ortieľ, skočila do 
dunajských vĺn. 

Svet sa započúval: Čo sa to robí na Dunaji pod Devínom? A na Dunaji pod Devínom slovenský mládenecm chytil 
do náručia bielu húsku, pritisol si ju na hruď a vyniesol na breh. A všetci vidia, že to nie je biela húska, ale že je to 
biela dievčina s rozpustenými vlasmi a tie vlasy sú dlhšie ako ona sama. A vietor rozvieva tie vlasy a kvapôčky 
vody ako zázračný dážď z nich striasa a navôkol nefunguje. A nad tým všetkým stojí múdry a prísny Devín, hrad 
náš milovaný, mocný a pevný aj v svojich rozvalinách. 

Organizácia dňa 
 

8.15 Odchod spred školy 

9.30 – 12.00 Zážitkové učenie na Hrade Devín   

13.30 Príchod pred školu  
 


