
H N I E Z D E N I E  (S A) 
 

Ahojte vy tam! Opäť sme tu - Simka a Hanka - a v tomto liste vás zoznamujeme  
aj s našou kamoškou - umelkyňou Maťou Mäsiarovou, ktorá ho pre vás tentoraz 
spolu s nami aj vymýšľa! Momentálne je zahniezdená v Synagóge, kde bežne tvoria,  
a aj počas karantény tvorili, rôzni umelci - každý akoby skrytý vo svojom vlastnom 
ateliéri-hniezde. Sme tu u nej na návšteve a vidíme, že veľa píše a kreslí ceruzkou, 
uhlíkom či tušom: srnky, mesiace, kruhy, kukly, lastúry, slnká, motýle a potom znovu 
srnky a mesiace a kruhy a kukly…Pred skoro rokom v lete skúšala na jednej výstave 
kresliť, modelovať a stavať naozajstné hniezdo. A keďže sa odvtedy práve v tomto 
druhu staviteľstva výborne vyzná, navrhla vám takúto lekciu o ňom. Aha! Aha! :> 
 

 



Spolu s kvitnutím a zelenením v prírode prichádza aj čas hniezdenia. Vtáctvo 
všetkého druhu si buduje a upravuje svoje domovy, do ktorých sa zabýva, nakladie 
vajíčka a z nich sa neskôr vyliahnu budúci vtáčí architekti. Niektorí vo svojom 
hniezde zostávajú, iní na čas odletia ďaleko, aby sa potom znova vrátili - ako keď 
ideme v lete na dovolenku a po čase sa zo sveta vraciame domov.  
Staviame si aj my ľudia svoje hniezda? Môže byť hniezdom hocijaké miesto?  
Je hniezdo miesto, kde nám je príjemne? Mohla by ním byť celá tvoja izba?  
Celý byt? Dom? Ulica? MESTO?? Letíme to trochu spolu preskúmať!  

 
Hniezdne z vtáčej perspektívy? Žiadny problém!  

 
ÚLOHA 
Zahraj sa na vtáčika, ktorý si buduje hniezdo svojich snov. 
Ak presne vieš ako a aké, začni hneď. Raz - dva - tri! Vyletí vtáčik! 

 

 

Vznikol okolo teba poriadok, alebo skôr spúšť .-)? 



Ak rýchlo nevieš aké hniezdo chceš, nezúfaj!  
Určite ti pomôže veľa obrázkov a tieto múdre vtáčie nápovedy!  

:>  Niektorí vtáci vraj vedia postaviť hniezdo v tvare dokonalého, celkom celkom 
úplne presného okrúhleho kruhu. Ale tebe možno bude viac vyhovovať kocka. Alebo 
pyramída? Čo tak všelijaké nepravidelné hocičo?  

:>  Si kolibrík, tetrov alebo pštros? A čo všetko sa s tebou musí zmestiť do hniezda? 
Dá sa v ňom ležať, stáť, poriadne sa roztiahnuť - alebo čo tam vlastne chceš robiť?  

:>  Vtáci sú odvážni architekti a neboj sa aj ty vymyslieť smelú konštrukciu… 
alebo naopak, neboj sa zahniezdiť v niečom, čo už nijaké úpravy nepotrebuje.  
 
:>  Vtáčie hniezda bývajú skôr v nenápadnej farebnosti, ale sú aj druhy, ktoré si 
potrpia na riadnu výzdobu! Ako to budeš chcieť ty?  

 

  

  
 



 

How to build a nest, ad/ad Project Space, Hannover, Nemecko, 2019 



   

 

:>  Vtáci svoje hniezda stavajú z hocičoho, čo nájdu v okolí. Čo majú poruke (teda 
vlastne pokrídle či pozobáku:-)) Konáriky, hlina, steblá trávy, dokonca pavučiny (!) 
alebo aj kamienky… Ako si už mohol vidieť, Maťa použila celú horu papiera.  
A ty to môžeš skúsiť z toho, čo je poruke u vás doma.  



A ešte takáto, úplne posledná rada od vtákov:  

:>  Postav to tak dobre, ako vieš! Keď príde čas hniezdenia, vtáci nad hniezdami 
veľmi nepremýšľajú, ale proste ich stavajú. Trvá im to napríklad týždeň - dva - 
niekedy aj viac. Koľko to asi potrvá tebe? (My ti na to dávame týždeň, dva aj viac.-) 

 

 

 

Hotovo? Už ste všetci zahniezdení?  
Zaujíma nás, aké je to vašich hniezdach. Ako sa v nich cítite.  

Vykuknite aj von! Čo všetko vidíte zo svojej (vtáčej?) perspektívy, hore a naokolo? 
Môžete nám to aj nakresliť (napr. pierkom.-), alebo natočiť (napr. telefónom). 

Na poštu z vašich hniezd sa už veľmi-veľmi tešíme! 

hanka@stanica.sk a simona@novasynagoga.sk 

 

 

 

mailto:hanka@stanica.sk
mailto:simona@novasynagoga.sk


P.S.: Ak sa práve nechcete hrať na vtákov, vôbec nevadí, lebo to aj tak nie sú jediní 
zvierací architekti. Príroda pozná aj kopec iných hniezdení sa - napr. opice aj osy si 
tiež robia hniezda v korunách stromov, srnky a zajace v tráve, žaby majú hniezda  
z blata alebo peny, hmyz vytvára schránky pre larvy, kukly a kokony, mäkkýše majú 
tvrdé ulity, zarátať môžeme aj dutiny, nory a brlohy...  
Hniezdite sa doma alebo vonku, úplne ako chcete!  
 

 
 

 
 

 



 
 



P.S.2: A ešte si predstavte, že hniezdom, môže byť aj niečo tak jednoduché, ako 
vlastné ruky. Dá sa do nich všeličo zobrať a ukryť! Čo všetko sa tam zmestí? Prežilo 
by v nich vajíčko? Alebo sú hniezdom pre niečo iné? - veľmi veľmi veľmi vzácne… 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Túto tvorivú aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


