
 
 

Ľadové medvede. 

 
 

Zvoní. Zase som to nestihol. Naučiť sa niečo cez prestávku na hodinu. Nasleduje 

prírodopis a ja ešte nemám známku, tak ma učiteľka určite dnes vyvolá a ja budem zas len 

musieť „improvizovať“ , keďže nemám ani bledomodrý šajn čo sme sa mali učiť. Niet času, 

keďže je toľko zaujímavejších vecí, čo ma práve lákajú. 

Dvere sa otvárajú, vchádza „učka“ , vstávame, to je pozdrav. 

„Sadnite si žiaci !“ znudene kývne pani učiteľka , sadne si za katedru a začína listovať 

vo svojom notese. Tak to je môj koniec. Už ma asi našla. 

„Taaaaak, žiaci, dnes nebudem skúšať, lebo meškáme s učivom a musíme prebrať toho 

viac ako obvykle, ale na budúce si to vynahradíme“ snaží sa zavtipkovať a aj sa jej to darí, 

lebo mi tak odľahlo, že sa aj usmievam. 

„Najprv si niečo povieme a živote za polárnym kruhom. Ľadové medvede a polárne 

líšky sa prispôsobili podmienka krajiny večného ľadu a snehu napríklad tak, že majú bielu 

srsť, aby mohli lepšie splývať s okolitou krajinou a tak ľachšíe uloviť svoju korisť“ vysypala 

na nás pani učka. Tak ale to sa musím hneď prihlásiť, lebo sa mi to nezdá . 

„Čo chceš Jozef  ?“ – pýta sa učiteľka  

„Ale čo ich zmenilo ? Príroda ?“ ´pýtam sa 

„Jasne , že príroda .“ – ona nato. 

„A tá príroda má rozum, že vedela, že má tú srsť zmeniť na bielu ?“ moja všetečná 

otázka. 

„Áno, príroda má viac rozumu , ako my všetci dokopy, žiaci, príroda je mocná matka 

nás všetkých“ pani učiteľka na to víťazoslávne . 

Tak to určite ! Myslím si sám pre seba. A teda kde ten rozum má, niekde schovaný 

v Zemeguli ? Tak o takom som ešte nepočul. Ale ako to teda funguje ? Veď všetky živočíchy 

a aj ja napríklad, máme všetko tak akurát, ako to potrebujeme, ako je to možné. Aký „rozum“ 

to tak urobil ? Tak toto musím vyriešiť ! 



 
 

„Jozef !!!“ - skríkne na mňa učiteľka, „čo som práve povedala ?“ 

„No, povedala ste pani učiteľka, že príroda je mocná matka nás všetkých“ zahlásim 

s istotou. 

„Áno, máš pravdu, ale to bolo pred trištvrte hodinou, zase si nedával pozor, tak sa 

priprav, nabudúce ťa preskúšam poriadne, kde si zase blúdil myšlienkami ? Za dnešný deň ti 

píšem veľkú guľatú päťku, nabudúce si ju môžeš opraviť.“  kričí na mňa. 

Zvoní , fuuu to je dobre, ale všetko zlé je na niečo dobré, aspoň viem s istotou, že 

pôjdem na budúce odpovedať a nebudem sa učiť zbytočne. 

Toto bola posledná hodina, zberám sa domov. Aj Zuzka si balí veci do tašky. Sedí dve 

lavice predo mnou. Je to kočka. Páči sa mi. Chcel by som ju pozvať na zmrzlinu, alebo tak, do 

kina, ale nemám odvahu. Asi sa bojím odmietnutia . Zase pôjdem asi domov po ceste za ňou 

s dostatočným odstupom a budem dúfať, že nejaká náhoda mi napomôže .... jaaaj, ťažký je 

život „malého génia“. Už je zbalená a odchádza, ale ešte sa otočí ku mne a povie „ahoj“ a ide 

preč. Tak teraz som mal aj ja povedať aspoň to „ahoj“, ale nezmohol som sa ani na to, to je 

strašné ! 

Prišiel som domov, Zuzku som „nezbalil“, rodičia ešte nie sú doma, tak mám zase 

kopu času na myslenie . Ako vždy. Ako to teda je s tými ľadovými medveďmi ? Čo, alebo kto 

to zariadil, že sa ich srsť zmenila z hnedej alebo čiernej na bielu ? Tak mohla by to byť tá 

„rozumná“ príroda, ale keďže som presvedčený, že príroda nemá rozum, túto myšlienku 

zavrhujem. 

Ďalej by to mohol byť boh, lebo ten má určite rozumu na rozdávanie. Ale zase má na 

starosti celý ten skoro nekonečný vesmír a že by sa práve zaujímal a malilinkú planétku Zem 

a na nej práve o farbu srsti pár ľadových medveďov, tak to sa mi nezdá. Zavrhnuté ! 

Tak ako je to ? Poďme po poriadku. Skupinka hnedých medveďov sa dostane do 

krajiny večného snehu a ľadu a z nejakého dôvodu sa už stade nevie dostať späť a teda sa 

preruší ich kontakt s ostatnými hnedými medveďmi . Tu si žijú a otcovia macovia a mamy 

medvedice majú potomkov, malé medvedíky. Ale tie určite nie sú biele ! Veď prečo by, 

jedine keby vznikla nejaká mutácia, porucha, ale to nepredpokladajme. Medvedíky zdedili 

niečo od oca a niečo od mamy a niečo od obidvoch pomiešane. Čiže náhodne sa miešajú 



 
 

vlastnosti oca a mamy a také sú nové medvedíky. Takže niektoré môžu byť kúsok svetlejšie 

a niektoré zase kúsok tmavšie, ale úplne náhodne, nie je v tom žiadny „zámer“ prírody. 

Tie svetlejšie majú výhodu v novom prostredí, keďže sú nenápadnejšie a teda získajú 

napríklad viac potravy, budú silnejšie a získajú si viac samíc pre odovzdanie svojich 

vlastností potomkom. A niektorí ti potomkovia budú ešte svetlejší, niektorý zase tmavší, ale tí 

svetlejší budú mať zase väčšiu šancu sa presadiť. Taaaak a je to jasné ! 

Príroda nemá rozum, absolútne žiadny ! Ona len náhodne, bezhlavo,  kombinuje 

vlastnosti oca a matky do malých medvedíkov a až potom sa ukáže v reálnych podmienkach, 

čo je dobré a čo je zlé. Teda prirodzene sa vyberú tie najlepšie kombinácie a tie sa ďalej 

rozmnožovaním stále posilňujú. 

Zvoní. Prírodopis. Pani učiteľka vhupne do triedy, sadne za katedru, ani notes 

nepotrebuje : „No poď Jožko, ukáž sa !“ s úsmevom, má asi dnes dobrú náladu. 

Vysvetlil som teda, svoje „nové poznatky“ o vývoji ľadových medveďov a keď som 

skončil pani učiteľka ma vychválila do nebies : „Vidíte žiaci, takto sa treba pripraviť na 

hodinu, tomu sa hovorí vedieť niečo ! Sadni si Jozef, opravujem ti päťku na jednotku !“ 

Ja ale tuším , že pani učiteľka mala takú veľkú radosť zo mňa aj preto, že jej konečne 

niekto vysvetlil, tak že aj ona pochopila, ako skutočne funguje evolúcia . 

Dalo sa povedať, že mi v ten deň skutočne išla karta a tak som cestou domov ako 

správny a neohrozený chlap, oslovil Zuzku a odprevadil som ju až pred dom a spýtal som sa 

jej, či by nešla so mnou niekam von. Povedala, že som veľmi milý chlapec, ale ona sa musí 

teraz veľa učiť, lebo jej to nepáli ako mne a teda možno niekedy v budúcnosti. Takže mi 

povedala jemne, že nemá o mňa záujem. Nebolo to až také zlé, to odmietnutie, ako som čakal, 

práve naopak, uľavilo sa mi, už nie som len taký ťuťmák, som chlap a idem priamo k veci. 

Celkom som bol na seba hrdý !  

 


