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Tieň
Možno to ešte nevie nik,
no chodí za mnou tmavý psík.

To vám je vernosť ohromná,
ako sa nehne odo mňa,
kým slnko svieti celý rok.
Urobím krok -
on spraví krok.
Ja zohnem hlavu -
on ju zohne.
Ak sa ja pohnem,
tiež sa pohne.

Vykoná všetko to, čo ja.
Nedožičí si pokoja
najvernejší psík na svete.
A vždy ho pri mne nájdete,
ako mi ticho päty čuchá.

Ale v jednom ma neposlúcha.
Kameň mu hodím:
„Prines, Bobík!“
On hádže tiež!
Jaj, čo to robí?
A nepobehne, mátoha!

Iba mi kňučí pri nohách:
„Nerob si zo mňa dobrý deň!
Ja nie som psíček.
Ja som tieň!“

Na zimnom potoku
Už nezurčí.
Len kdesi dolu stenká
a mumle ako zo sna mláďatá.

A jeho voda ako Snehulienka
v sklenenej truhle
leží zakliata.

Trpaslíčkovia nevyronia slzu
a pri tej truhle smutní nestoja.
Po hladkom ľade veselo sa kĺžu,
vystrájajú
a nič sa neboja.

Vedia tí dobre,
čo sa na jar stane.
Zlé jablko jej z hrdla vyskočí.
A Snehulienka
zasa z mŕtvych vstane.
A zasa bude zurčať potôčik.

Tma
Tma spáva cez deň v komore.
Ale keď slnce v obzore
sa k samej zemi nakloní
a jeho žltý balónik
sa deťom stratí,
buďte s nami:
tá tma sa pohne za dverami
a vykráda sa z komory.

Ktosi jej dvere otvorí.
Možnože otec, možno mama.
A možno vyjde celkom sama.
Veď spočiatku je taká tenká,
že by sa skryla do vlákenka.
Ľahko sa aj päť razy
popod dvere preplazí.

Až potom
ako cesto kysne.
A má sa k deťom veľmi prísne.
A ja som taká nerada,
keď dníčku ako naprotiveň
tie jeho jasné veci živé
do čiernej vaty odkladá
jak mama moje náušničky.

Radšej sa potom pomaličky
poumývam a chystám spať.
Čo budem robiť?
Tmy sa báť?

Najlepší liek je na tmu spánok.
Spíš,
zobudíš sa iba ráno.
Kohútik chodí po dvore
a spieva:

„Vstávaj, moja víla!
Tma sa už zasa odplazila
a zavretá je v komore.“

Básnikovi 
Milanovi Rúfusovi stáli 

pri kolíske tri dobré sudičky – pes-
nička, rozprávka a modlitbička. Po celý život  

ho sprevádzali na každom kroku. Miloval Prostonárodné 
slovenské povesti Pavla Dobšinského a natoľko mu vošli  

do srdca a do duše, že ich premenil na čarovné básne. Nájdete  
ich v knižkách Sobotné večery, Rozprávočka veselá, ostaň ešte 

s nami či Lupienky z jabloní. Napísal však aj veľa drobných bás-
ničiek, ktoré sú sviežou vodou zo studničky. V čase nepokoja 

a smútku svietia do tmy ako tajomná vatra dvanástich mesiači-
kov a prinášajú nádej. Ako modlitbičky – za dieťa, za rodičov, 

za lásku, za čistučkú prírodu. Aj keď je už Milan Rúfus 
v básnickom nebi, zanechal nám Pamätníček, aby sme 

nezabudli. S každou básňou, ktorú si od neho pre-
čítate, sa na lupienkoch z jabloní aspoň na 

maličkú chvíľu znesie medzi nás.

jubi
leum
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rok sivka 
ohniváka

Toňa 
Revajová

Medzi hviezdami 
Nakoniec Vianoce predsa len 
prišli. Malá Anna rozviazala 
mašličku na svojom balíku. 
Boli tam aj iné darčeky, ale 
akoby ich ani nevidela. Vzala 
si knižku a zmizla s ňou  
pod stolom.

Obálka bola modrá ako 
nočné nebo. Malá Anna ešte 
nočné nebo nevidela. Vždy 
zaspí skôr, ako sa nočné nebo 
ukáže. Spoznala ho iba  
podľa hviezd. Okrem nich bol 
na obálke názov knihy, ale 
viac ju upútal malý anjel, kto-
rý letel pomedzi hviezdy.

Asi zdrhol mame, pomys-
lela si. Radšej rýchlo knihu 
otvorila, aby sa o toho malé-
ho nezbedníka nemusela báť.

Prelistovala pár strán a na-
šla začiatok. Krátke slová pre-
čítala hneď.

Dlhšie si poskladala  
zo slabík. Keď prišla po bod-
ku, vedela, čo to znamená. 
Bodka je koniec vety.

Vrátila sa na začiatok, aby 
zistila, o čom tá veta je.

Onedlho už dlhé slová ne-
musela skladať zo slabík. Pre-

čítala si celú vetu a odvážne 
sa pustila za bodku. Bola tam 
nová veta. 

Aj tá sa končila bodkou.
A tak to bolo až do konca 

knižky. Za každou vetou ju 
čakala nová veta.

Malá Anna sa už nepo-
trebovala vracať, aby zistila, 
o čom vety sú.

Kniha akoby prechádzala 
do nej.

Keď do nej prešla celá, 
malá Anna pochopila. Viem 
čítať! Prečítala som celú kni-
hu!

Chcela to povedať všet-
kým. Mame, ockovi, Magda-
lénke.

Pritisla si knihu na prsia 
a vtedy sa niečo stalo.

Všetky vety sa vysypa-
li z knihy. Vrhli sa na malú 
Annu.

Mala ich všade, ale nerobili 
jej nič zlé. Iba ju… vzali  
so sebou.

Chytili ju popod lakte a vy-
hodili vysoko na nebo. Lietala 
s malým nezbedným anjelom 
pomedzi hviezdy. Hviezdy sa 
s ním rozprávali ako so sta-
rým známym.

„O chvíľu sa musíš vrátiť,“ 
vraveli mu.

„To viem,“ usmial sa. „Ja 
len… Som s vami strašne rád.“

JUBI
LEUM

Malá Anna si myslela, že je 
neviditeľná. Že sa jej možno 
sníva.

Ale hviezdy ju zbadali.
„Ty si tu nová, však?“ pri-

hovorila sa jej jedna. Bola naj-
menšia zo všetkých a každú 
chvíľu žmurkla.

„Ja som len… čítala a… Pre-
páčte, že som sem tak vtrhla.“ 
Malej Anne sa až rozšíria oči, 
keď si uvedomí, kde je. „Rov-
no do vesmíru.“

„Takých tu už bolo,“ povie 
hviezda. „Uniesol ťa príbeh, 
hm?“

„Vety,“ presviedčala malá 
Anna.

„No presne,“ žmurkla 
hviezda. „Naskladajú sa do 
príbehu a…“

Rozhodila rukami a neve-
dela, ako skončiť.

„… robia si s nami, čo chcú,“
 pomohla jej malá Anna.

Niekoľko hviezd sa zasmialo.
„Už asi musím ísť,“ poveda-

la malá Anna. „Naši ma budú 
hľadať.“

Zakývala malému anjelovi.
„Šťastnú cestu,“ odkýval.
Všetci boli doma. Mama, 

ocko, Magdalénka.
Magdalénka vliezla k nej 

pod stôl. Mama s ockom sa 
tam už nezmestili.

Ocko by sa ešte vošiel, 
keby mu urobili miesto. 
Mama to ani neskúšala.

„Na Vianoce sa neplače,“ 
povedala Magdalénka.

Objala malú Annu ako veľká.
„Na Vianoce sa tešíme. 

Nepamätáš sa?“
Malá Anna plakala ešte 

viac.
Ocko ju vzal spod stola 

a nosil po izbe ako bábätko.

„Povieš nám, čo sa stalo, 
Anna?“

Malá Anna si utrela posled-
né slzy do ockovej vreckovky.

„Prečítala som tú novú 
knihu,“ povedala. „Bola krás-
na a smutná. Preto plačem. 
Prišla na mňa taká strašná 
radosť.“

Skontrolovala očami, či sa 
mama a Magdalénka nesme-
jú. Neodvážia sa, keď ju má 
ocko na rukách.

Iba sa tvárili veľmi, veľmi 
prekvapene.

Ocko ju posadil na stolič-
ku. Zasa sú všetci okolo nej.

„Ty vieš čítať?“ spýtali sa 
všetci traja odrazu.

„Odkedy?“ pridal ocko ďal-
šiu otázku.

Malá Anna pomrvila ple-
cami ako Magdalénka. „Od-
teraz.“

„Prečo si nám to nepove-
dala?“ spýtala sa mama.

„Lebo som to nevedela.“
„Prišiel Ježiško a odomkol 

ťa?“ zažartoval ocko.
Malá Anna len prikývla. 

Bolo to dosť podobné. Niekto 
akoby ju preniesol ponad ve-
likánsku bránu. A môže ísť, 
kam len chce.

Úryvok z novej knihy Tone Revajovej 

Rok Sivka Ohniváka, ktorá s ilustráciami 

Juraja Martišku vyšla vo vydavateľstve 

TRIO Publishing k autorkinmu  

životnému jubileu.

V mene čitateľov Slniečka  

jej srdečne blahoželáme a posielame 

veľkú kyticu zo slnečných lúčov.
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SÚŤAŽ O SLNIEČKARSKÝ BICYKEL

 
Na mieste vyrabova-

nej bratislavskej továrne vznikol  
po vojne slovenský závod na výrobu 

čokolády a cukroviniek. Neskôr dostal názov 
podľa hrdinu komickej opery hudobného skladateľa 
W. A. Mozarta, ktorá sa točí okolo svadby. Napíšte 
nám jeho meno a pošlite nám ho do 20. decembra 

na známu adresu: Slniečko, PO. BOX 307, 810 00 
Bratislava alebo e ‑mail: slniecko ‑sutaze@litcentrum.sk. 

Z úspešných súťažiacich vyžrebujeme troch, kto-
rým pošleme peknú knižku, a všetkých 
zaradíme do koncoročného žrebovania

o slniečkarský bicykel.

Svetový cukrovar
Nemuseli by ste ho dlho hľa‑
dať, stačilo by zájsť na južné 
Slovensko do mesta Šura‑
ny. Niekomu by sa zdalo, 
že to tam vyzerá ako v  stra‑
šidelnom filme. A  naozaj. 
Opustené budovy cukrovaru 
slúžili pred desiatimi rokmi 
ako filmové kulisy jedného 
smutného filmu. Kto by si 
len pomyslel, že tu kedysi 
prekvital najväčší cukrovar 
v strednej Európe.

Pred sto päťdesiatimi 
rokmi sa v  okolí mesta na 
pozemkoch grófa Károliho 
veľmi dobre darilo cukrovej 
repe. Využili to šikovní ob‑
chodníci z Viedne a postavili 
cukrovar, v ktorom sa po prvý 
raz v  Rakúsko ‑Uhorsku za‑
čal vyrábať čistý biely cukor. 
Cukrovar sa čoskoro preslávil 
aj na svetových výstavách vo 
Viedni a Paríži.

Výnimočná bola aj sto ki‑
lometrov dlhá úzkokoľajná 
železnička siahajúca až po 
Trnovec nad Váhom, po kto‑
rej sa do cukrovaru zvážala 
repa.

Ľubica
Kepštová

chodník vymyslel reklam‑
ný slogan: „Šuranská múka 
předčí uherskou“.

Po vojne chýrny mlyn 
zanikol a  bol rozobraný 
na kusy. Štyri mlynské ka‑
mene použili miestni obyva‑
telia na vyloženie chodníka 
pred bránou. Postupom času 
sa kamene stratili pod pri‑
búdajúcimi vrstvami hliny. 
Pred desiatimi rokmi na tie‑
to vzácne kamene natrafili 
pri výkopových prácach a my 
ich dnes môžeme obdivovať 
ako pamiatku na stáročnú 
mlynársku tradíciu.

Výrobu cukru v  Šuranoch 
nezastavila ani jedna sveto‑
vá vojna. Je o to smutnejšie, 
že sa tak stalo len v  nedáv‑
nej minulosti – posledný šu‑
riansky cukor bol vyrobený 
v roku 1999.

Dnes nájdete medzi spust‑
nutými múrmi cukrovaru 
len bikerov, ktorí v  opuste‑
nom sklade postavili jednu 
z najlepších bike hál v stred‑
nej Európe  – Junkride Free‑
style Park Šurany.

Bez múky nie sú koláče
V Šuranoch majú dlhú tradí‑
ciu aj mlyny. Už v  roku 1835 
postavil gróf Ladislav Káro‑
li na okraji mesta valcový 
mlyn, ktorý sa považuje za 
prvý v  Uhorsku. Obrovský 
mlyn bol najvyhľadávanejší 
v celom okolí a múku, ktorú 
v  ňom namleli, si pochvaľo‑
vali gazdinky od Komárna až 
po Győr.

Aj na východnom Sloven‑
sku poznali bielo ‑červené 
vrecko s  „najlepšou múkou 
na koľače“. Istý pražský ob‑

Viete, čo sú štolverky?
Keď som bola malá, pred Via‑
nocami sme čakali v  dlhých 
radoch pred obchodmi, aby 
sme si mohli kúpiť manda‑
rínky, banány alebo vianočné 
salónky. Stávalo sa, že kým 
sme prišli na rad, boli vypre‑
dané a my sme odišli s dlhým 
nosom. A  tak moja mamič‑
ka nakúpila biele papieriky, 
farebný staniol a  naše obľú‑
bené karamelky –  štolverky. 
Spolu sme si vyrobili vlastné 
salónky.

Sladkí dobyvatelia železníc
Keď ešte ani vaši starí rodi‑
čia neboli na svete, nemeckí 
bratia Stollwerckovci založili 
v  Bratislave pobočku na vý‑
robu cukroviniek. Ako prvé 
začali vyrábať mliečne kara‑
melky, ktoré si mohol dovoliť 
takmer každý. Po svojich
vynálezcoch dostali meno 
štolverky a predávali sa v au‑
tomatoch na zastávkach 
rakúsko ‑uhorských 
železníc.

Od cukroviniek k čokoláde
Nedávno sme si v Slniečku pri‑
pomenuli vznik prvého spo‑ 
ločného štátu Čechov a Slová‑
kov. V tom čase sa už v „štol‑ 
verkárni“ začali vyrábať čo‑ 
koládové bonboniéry so slo‑
venskými názvami ako Kri‑
váň a  Detvan. Pribudla aj 
výroba marcipánu, oplátok, 
kakaa a  kandizovaného ovo‑
cia. Továreň prekvitala, kým 
neprišla vojna. Sladké krá‑
ľovstvo postihlo bombardo‑
vanie a stalo sa vojnovou ko‑
risťou Červenej armády. Vi‑
díte, aj vojaci niekedy dosta‑
nú chuť na cukrovinky!

V spolupráci s o.z. Čierne diery

ilustrovala
adela
režná
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December 
je z väčšej časti jesenný me-

siac. Zima prichádza až dvadsiateho 
prvého. Je to deň zimného slnovratu, keď 

sa životodarné slnko vracia na oblohu. Dni sa 
pomaly predlžujú. Rastliny stiahli svoje šťavy 

do cibúľ, hľúz, koreňov či podzemkov. Živočíchy, 
ktoré by neprežili zimu, zaliezli do dier v zemi, 

do škár v kôre stromov a pod kamene. Pre 
vtáky, ktoré neodleteli na juh, nastáva 

ťažké obdobie.

Hojnosť pre všetkých

deti 
v zelenom

pra-
nostika

V predvianočnom čase 
poznamenanom nákupnou 
horúčkou chodia mnohé ro
diny do prírody a roznášajú 
zvieratkám darčeky. Lesné 
stromčeky ozdobia jabĺčkami, 
šípkami, orechmi, kukuricou, 
slnečnicou či gaštanmi. Do 
kŕmidiel nosia ovos, jačmeň, 
suché seno i malinčie. Keď 
sa rodina stretne pri štedrej 
večeri, každého hreje pocit, 
že nielen pri ich sviatočnom 
stole zavládla hojnosť.

Vinšujem vám tieto sviatky,
aby ste boli veselí
ako v nebi anjeli
a trváci ako stôl.

Fuky, muky, dajte múky!
Tri lopatky na oblátky
a tú štvrtú orechov,
dáme si ju do mechov.

Vianočné oblátky

Na Božie narodenie 
o blšie prevalenie.
Na Nový rok –
o slepačí krok.

V časoch, keď sa dedinské
mu pánu učiteľovi hovorilo 
rechtor, patrilo medzi jeho 
povinnosti napiecť oblátky 
a trúbeľ ky pre celú dedinu. 
Obyčajné i sladké.

Oblátky sa piekli v peci 
nad otvoreným ohňom v dvo
jitom železnom pekáči, ktorý 
pripomínal spojené panvice. 
Dodnes ho máme odložený. 
Obracal ho nad ohňom môj 
starý otec rechtor.

Čo by to boli za Vianoce 
bez rýb! V časoch Rakúsko
uhorskej monarchie sa na 
bratislavskom rybom trhu 
okrem kaprov objavovali aj 
sladkovodné jeseterovité 
ryby  vyzy. Boli obľúbenou 
pochúť kou panovníčky Márie 
Terézie.

Dunajská velryba Päťmetrové vyzy bývali 
v Dunaji pravidelným hosťom. 
Najmä na jeseň v čase trenia. 
Celé húfy plávali proti prúdu 
z Čierneho mora do Dunaja, 
kam sa chodili rozmnožo
vať. Niekedy plávali v takom 
množstve, že o meter zdvihli 
vodnú hladinu. Podľa kroni
ky v roku 1575 ulovili deväť 
metrov dlhú vyzu, ktorá vážila 
tisícpäťdesiat kilogramov. Ne
čudo, že ju nazvali dunajskou 
veľrybou.

Odkedy však na Balkáne 
vybudovali priehradu Železné 
vráta, vyzy sa už v Dunaji ne
objavili.

V skromnej jaskynke sa Mária 
s Jozefom skláňajú nad jas
ličkami, v ktorých na slame 
odpočíva Ježiško. Svätej 
rodine s Ježiškom sa klaňajú 
Traja králi, zdraví ho zástup 
pastierov, baníkov, ale aj per
moníkov – vládcov banského 
podzemia.

V tomto betleheme náj
dete až osemsto postavičiek, 
štyristo z nich je pohyblivých.

Že sme vám ešte neprezra
dili, kde ho nájdete? V Ban
skej Štiavnici.

Tento drevený betlehem 
vznikol nedávno, ale stal sa 
najväčším pohyblivým betle
hemom na Slovensku.

Poďme spolu
k betlehemu

Pripravila Marta Šurinová
v spolupráci s Inštitútom 

aplikovanej ekológie DAPHNE,
 Ilustrovala Marta Mészárosová

príro
DA
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4. O tom, čo chcela
princezná a čo 
nedovolil Blöeglöek

číta
nie

Obloha bola čierna ako žúžoľ. Blöeglöek 
netušil, či sa z kúdolov tmy, ktoré nič netušiac 
vypustil z úst, má tešiť, alebo sa ich obávať. No 
na stemnenom nebi sa rozžiarili hviezdy a v ich 
blahodarnom svetle úbohý suchý pahýlik vy
rástol na najmajestátnejší strom vo vesmíre.

Strom bol nádherný. Blöeglöek naň civel 
s rozďavenou papuľou a doširoka vyvalenými 
očami, až sa mu do nich oprel fičiaci vietor 
a vyfúkal z nich akúsi tekutinu. Blöeglöek si ju 
zlizol z líca, bola slaná ako more.

Princezná stála pod trblietavým baldachý
nom košatej koruny so zaklonenou hlavou. Zo 
špičky najvrchnejšej vetvičky na ňu cez hrubú 
vrstvu listov veselo žmurkala hviezda, ktorá 
bola taká jasná, že si Princezná musela nasadiť 
nielen slnečné okuliare, ale i zváračskú mas
ku. Našťastie mala v batohu všetko potrebné. 
Princezná si spokojne pohmkávala, čosi za
meriavala, čosi počítala. Nato zdvihla zo zeme 

blikajúcu hadicu a uviazala na nej slučku. Roz 
kmitala ju nad hlavou a hodila. Laso vyletelo 
do výšky, v ktorej už nelietajú ani vtáky, ani lie
tadlá, ale podarilo sa mu zachytiť sa iba o naj
spodnejší konár.

Princezná poťahala svetelnou hadicou: dr
žala pevne, a tak si uviazala jej druhý koniec 
okolo pása. Na topánky si obula horolezecké 
mačky, do rúk schytila ostré cepíny a zaťala 
nimi do stromu.

„Čo to robíš?!“ zhúkol Blöeglöek takým 
strašným hlasom, až zadunela zem.

Princeznú to neodstrašilo.
„Idem si po svoju hviezdu,“ odvrkla a začala 

liezť. Bola svižná ako veverica. Cepíny len tak 
svišťali vzduchom, mačky sa nemilosrdne za
rývali do kôry.

„Okamžite prestaň!“ vrhol sa Blöeglöek za 
Princeznou. Ešteže sa mu ju podarilo chňapnúť 
za členok. „Nevidíš, že strom bolí, keď doň se
káš?!“

„Nebuď trápny! Strom je strom, čo by ho 
bolelo. Však je veľ ký!“

„Bolí ho to. Pozri, ako plače.“
Z dier po hrotoch vytekala živica. Princez

nú to nedojímalo. Zúrivo mykala nohou, snažila 
sa Blöeglöeka striasť, ale ten sa jej držal ako 
kliešť.

„Pusť ma, obluda!“
„Zlez dolu, ty stromovrahyňa!“ syčal 

Blöeglöek svojím najzúrivejším hlasom.
To Princeznú nazlostilo. Nebola žiadna 

stromovrahyňa, len si šla vziať, čo jej právom 
patrilo: najjasnejšiu hviezdu na svete. A len tak 
mimochodom, keďže jej patrilo všetko, patril 
jej aj strom, ktorý tá príšera tak vehementne 
bránila. Tá žbrndavá, odporná opacha jej vlast
ne bránila v prístupe k majetku! A navyše sa ju 
pri tom snažila hnusne oklamať!
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a nachádzam ju aj v tých najobyčajnejších veciach okolo seba.

Japonská kultúra prirovnáva pozorovanie 
prírody k ceste k pochopeniu zákonov 

bytia. V prírode neexistujú škaredé veci. 
Preto je často v japonských domoch okno, 
z ktorého je krásny výhľad. Je orámované 

ako obraz, a tak krajinu za oknom vnímame 
ako dokonalé umelecké dielo.

Aj vy sa zadívajte zo svojho obľúbeného okna a napíšte nám alebo 

nakreslite, čo zaujímavé, alebo krásne ste za ním videli. Najkrajšie 

odpovede a obrázky uverejníme v Slniečku.

Číta
nie

Japonská kultúra prirovnáva pozoro-
vanie prírody k ceste za pochopením 
zákonov bytia. V prírode neexistujú 
škaredé veci. Preto je často v japon-
ských domoch okno, z ktorého je 
krásny výhľad. Je orámované ako ob-
raz, a tak krajinu za oknom vnímame 
ako dokonalé umelecké dielo.

O tom, ako funguje zrak, čo to 
znamená vidieť, prečo existujú 
farby, ale aj o tom, že svet je 
krajší, keď sa naň nepozeráme 
len svojimi vlastnými očami sa 
dozviete vďaka knihe Takto 
vidím. Pochádza z rúk medzi-
národne úspešnej ukrajinskej 
autorskej dvojice Art Studio 
Agrafka a na Slovensku vy-
šla vyšla v preklade Patrika 
Orieška vo vydavateľstve Mo-
nokel.

„Daj preč tie paprče, lebo ťa seknem, ty 
luhár!“

„Aký luhár?!“ ziapal Blöeglöek.
„Nahováral si mi, že tento strom je iba úbo

hý pahýlik!“
„Môj strom bol vždy iba úbohý pahýlik!“
„Chcel si mi zatajiť, že je zázračný!“
„Keby som bol vedel, že je zázračný, nedo

volil by som ti naň ani pozrieť!“
„Chcel si mi zábraniť dostať sa k mojej 

hviezde!“
„Na nejakej hviezde mi ani štipku nezáleží!“
„Prečo mi potom nedovolíš, aby som si po 

ňu vyliezla?!“ soptila Princezná. S Blöeglöekom 
prisatým na členok bol výstup do koruny stro
mu nemožný.

„To je pravda, nedovolím,“ pripustil Blöe 
glöek.

„Prečo?“ nechápala Princezná. Tak ju to 
prekvapilo, až sa na chvíľu prestala vzpínať 
a skopávať Blöeglöeka zo svojej nohy. Ten to 
šikovne využil a chytil ju aj za druhú nohu.

„Nemáš právo ubližovať stromu!“
„Nikomu neubližujem!“
„Zlez dolu!“ zreval Blöeglöek a zúrivo ťahal 

Princeznú za obidve nohy. Vôbec si nevšímal, 
ako mu ostrozubé mačky driapu paprče. Prin
cezná visela vo vzduchu, ale cepínov sa ne
pustila. Mala silné svaly a pevnú vôľu.

„Pusť ma, prikazujem ti!“ vrešťala, ale keď
že nemohla zadupotať nohami, ako mala vo 
zvyku, aspoň nimi prudko mykla ako plutvou. 
Blöeglöek sa skopŕcol na zem. Keď sa Prin
cezná nečakane zbavila bremena, takmer ju 
vystrelilo do koruny. Lenže Blöeglöek tiež ne
bol len taký obyčajný… Rozvíril mračná prachu 
a fiúúú fiúúú  zavesený do konárov ako dračia 
jašterica syčal na Princeznú:

„Ja ti to vysvetlím. Zatiaľ nikomu neubli
žuješ. Nie veľmi. Ale čo bude, keď dolapíš 

hviezdu? Ostaneš s ňou naveky sedieť na ko
nári?“

Princezná sa uškrnula. Aká smiešna pred
stava!

„Tak vidíš,“ pokračoval Blöeglöek: „Budeš si 
ju chcieť zniesť dolu. Vysekáš pre ňu do koruny 
stromu chodníček, postavíš jej širokú cestu, 
ktorú vydláždiš a vyasfaltuješ, prerazíš tunel, 
dva i tri, a vyhĺbiš výťahovú šachtu, natiahneš 
lanovku a vztýčiš most. Kade hviezda prejde, 
bude svojím jasom všetko spaľovať na popol.“

Aká skaza! Zamyslela sa princezná. Ale po
tom si opovržlivo odfrkla:

„Ale ja tú hviezdu chcem!“
„Ale ja ti to nedovolím!“
Princezná zagánila na Blöeglöeka a tvrdo

hlavo pokračovala vo výstupe. No Blöeglöek 
neuhol. A Princezná sa nezastavila. O chvíľu 
sa už besne metali v klbku hnátov, drápov 
a ostrých hrotov, mlátili sa hlava nehlava. Prin
cezná zamotala Blöeglöeka do svietiacej hadi
ce a ťahala, až chrčal. Jemu sa však aj tak na
koniec podarilo vyslobodiť a ovaliť Princeznú 
šupinatým chvostom. PAM! Princeznú treslo 
o konár, skoro jej vyrazilo dych, ale to jej len 
pridalo na bojovom odhodlaní. Škriabala ako 
divá mačka, Blöeglöek ručal a strom sa kymá
cal, akoby zúrilo tornádo a nie dva malé, vlast
ne celkom roztomilé tvory. Hukot bol ohlušu
júci a dunenie sa stále stupňovalo. Už nevy
chádzalo z koruny stromu, blížilo sa odkiaľsi 
z diaľ ky, spoza obzoru ako stádo bizónov.

Tisícky kopýt dupali v jednotnom rytme, 
z ktorého sa postupne vytvárali slová:

„O heň! O heň! O heň!“
„Čo to je?“ strhla sa Princezná.
„Konkurencia,“ hlesol Blöeglöek. „Besné 

dvojnožce sa blížia. Aj ony chcú strom spáliť. 
Presne ako ty.“

Pokračovanie v ďalšom čísle

Hľadám  krásu  
a  nachádzam  ju  

aj  v  tých  
najobyčajnejších  

veciach  okolo  seba.

Text  
a ilustrácia

Agrafka
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Vedeli by ste žiť bez cuk
ru? Bez cukríkov, čokolády 
či sladkých koláčikov? „A to 
sa dá?“ spýtali by ste sa mno
hí. Veru dá. Žili tak aj naši 
dávni predkovia. Už v dobe 
kamennej si sladili medom 
divých včiel. Neskôr hľada
li sladkú chuť v javorovej či 
brezovej šťave, v hroznových 
bobuliach a iných druhoch 
rastlín.

Zatiaľ na druhom konci ze
megule v ďalekej Indii asi pred 
dvetisícpäťsto rokmi vstúpila 
do dejín cukrová trstina. Kro
niky ju opisujú ako zvláštnu 
rastlinu, ktorá poskytovala 
med bez pomoci včiel. Ľu
dia narezávali steblo trstiny, 
takto získanú šťavu zhusťova
li varením a robili z nej sirup. 
Neskôr prišli na to, že ju môžu 
aj usušiť, a tak aj lepšie skla
dovať.

Pestovanie cukrovníka, ako 
cukrovú trstinu v tých dobách 
nazývali, sa postupne rozšírilo 
do Číny, Perzie, Egypta a do 
ďalších krajín v Stredomorí.

V Európe sa však cukrová 
trstina neujala. Nepáčila sa jej 
tunajšia pôda ani podnebie. 
Horko ťažko vyrástla, ale bola 
zakrpatená a veľmi kyslá. Pri
pomínala šťaveľ z našich lúk. 
A tak sa cukor z cukrovej trs
tiny začal do Európy dovážať, 
ale pre vysokú cenu sa stal 
luxusom, ktorý si málokto mo
hol dovoliť.

K smutnej histórii trstino
vého cukru patrí aj to, že naj
viac sa ho dorábalo v Amerike, 
kde plantážnici využívali lacnú 
pracovnú silu černošských 
otrokov. Vďaka tomu obchod 
s cukrom prekvital.

Určite ste sa v škole učili, 
že cukor, ktorý najčastejšie 
používate doma, sa vyrába 
z cukrovej repy. Ako sme sa 
k nej však dostali?

Ani by ste neverili, ale mal 
v tom prsty aj známy francúz
sky cisár Napoleon, ktorý sa 
na území dnešného Slovenska 
preslávil aj tým, že nám jeho 
vojská vyhodili do vzduchu 
niekoľ ko pekných hradov. 
Podľa všetkého bol veľmi je
dovitý, lebo keď sa mu jed
ného dňa nepodarilo poraziť 
Veľ kú Britániu v námornej 
bitke pri Trafalgare, Angliča

Zaobídeme 
sa bez chleba? Určite 

nie! Ale ani bez zemiakov, 
ryže, kukurice alebo syra. 

V našom seriáli sa porozpráva-
me o ich pozoruhodnej histórii 
i o tom, ako nás sprevádza-

jú dejinami.

pripravil
Ladislav
Švihran

Slovenské slovo cukor pochádza z arabského slova 
sukkar, ktoré tiež označuje cukor.
Z tohto slova je odvodené aj nemecké slovo  Zucker, an-
glické  Sugar alebo talianske zucchero. Všetky výrazy 
sú rovnako sladké, pretože znamenajú jedno a to isté 
– cukor.

je záhadné slovíčko, ktoré pripomína zamotané klbko. Je to však veda, ktorá hľadá význam
a minulosť slov, ktoré dnes bežne používame.

Viete, že…

nebezpečný
priateľ

Ilustroval David Soboň

nov i mnohé európske krajiny 
potrestal tým, že im svojím na
riadením znemožnil obchod 
so zámorskými krajinami. Tak 
sa stalo, že nebolo ani trsti
nového cukru. Lenže do Na
poleonovej cukrovej pasce sa 
nakoniec dostalo aj samotné 
Francúzsko. Všetky krajiny 
museli zobrať rozum do hrsti. 
V Nemecku začali získavať cu
kor z cukrovej repy, ktorá bola 
dovtedy len bežným krmivom 
pre dobytok. Pestovanie cuk
rovej repy sa rozšírilo do celej 
Európy a vznikali aj prvé repné 
cukrovary.

Dnes na nás cukor a slad
kosti číhajú na každom 
kroku. Usmievajú sa na nás 
z výkladov, lákajú v rôzno
farebných nápojoch. Lenže 
lekári bijú na poplach! Od 
nerozvážnej nadbytočnej 
konzumácie cukru tučnie
me a tučnota zapríčiňuje 
mnohé vážne choroby. Cu
kor sa tvári ako priateľ, ale 
vie byť aj nebezpečným ne
priateľom. Opatrne s ním!

Skôr než cukor dostal svoju kryštálovú podo
bu, predával sa v liatych homoliach. Aby ho 
mohli gazdinky použiť na pečenie, museli si ho 
najskôr roztĺcť v mosadzných mažiaroch.

Prvú kocku cukru na svete vyrobili v roku 
1841 v Dačiciach na Morave.

Pred storočím bola ročná spotreba cukru 
na jedného obyvateľa dva kilogramy, dnes je 
to viac ako šesťdesiat.

Prvé umelé sladidlo na svete objavili pred 
vyše sto dvadsiatimi rokmi. Vynálezca mu dal 
pomenovanie sacharín. Je päťstopäťdesiat
krát sladší ako cukor.

 

Rozvážnosť je soľou života 
a fantázia je jeho cukrom.

 
 Christian Nestell Bovee
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galé
ria

Galéria slniečkavy
tvor

Kŕmidlá pre vtáčiky
V zime netreba zabúdať ani na hladné vtáčiky. 
Vymyslieť pre ne môžete najrôznejšie kŕmidlá, či už 
v lese alebo pred vaším domom. Fantázii sa medze 
nekladú. Pozor treba dávať len na to, čím vláčiky 
kŕmite. Najviac ocenia loj, nesírené sušené ovocie, 
bobule a nepoškodené olejnaté semienka. V žiadnom 
prípade im nedávame zvyšky z nášho stola, ani len 
chlieb, mohli by im ublížiť. Pozor treba dávať na 
plesne a taktiež občas kŕmidlo vtáčikom vyčistiť.
Vyrobili ste aj vy pekný zimný prístrešok pre vtáči-
ky? Jeho fotku nám môžete poslať do našej redak-
cie, najkrajšie vtáčie domčeky odmeníme peknými 
knižkami.

Kristína Kubáňová

1918

vladimír machaj
*1929  † 2016

Keď som mala šesť rokov, 
dostala som pod strom
ček Rozprávky uja Rémusa. 
Nezaujali ma len príbehy, ale 
aj ilustrácie, ktoré ma do 
nich priam vťahovali. Tie 
obrázky namaľoval Vladimír 
Machaj. Sprevádzal ma celým 
detstvom v množstve kníh: 
v Zakopanom meči, v Knihe 
džunglí, v Tarzanovi z rodu opíc, 
v Slovenských bájach i v Knihe 
rozprávok Milana Rúfusa.
Keď som vyrástla a moje kroky 
zamierili do Slniečka, dočkala 
som sa najkrajšieho prekvape
nia – pán Machaj doň vstupo
val svojimi ilustráciami a ako 
redaktor vydavateľstva Mladé 
letá pravidelne chodieval aj do 
našej redakcie. Vždy usmievavý 
milý pán, nesmierne skromný 
a úctivý, prinášal svoje ilustrá
cie v poskladaných hárkoch 
bieleho papiera, ktoré sme 
otvárali vždy dychtivo a plní 
očakávania. Jeho obrázky boli 
pre nás zázrakom.  
Aká presnosť a aká dokonalosť! 
Vždy sa s nami lúčil miernym 
úklonom a jeho rozžiarené oči 
svedčili o spokojnosti z naplne
ného poslania – prinášať deťom 
krásu a radosť.

Ľubica Kepštová

Malý Muk  1973
Wilhelm Hauff, Artia, Praha 1973

Ilustrácie Vladimíra Machaja nájdete aj v týchto knihách:
Rudo Moric: Rybka so zlatou korunkou
Milan Rúfufus: Lupienky z jabloní
Mária Rázusová-Martáková: Hojdalička, hojda 
Peter Glocko: Zlatovlasý rytier
Ján Smrek: Maľovaná abeceda

 Zdroj: Toto! je galéria
©Vladimír Machaj, dedičia/ LITA 2018

V našej malej galérii sa stretávame s ilustráciami najvýznamnejších 

maliarov, ktorí svojimi obrázkami dlhé desaťročia skrášľovali Slniečko 

a knihy pre deti.
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Rodina
Rodinu si treba vážiť,

pritom si ju dobre strážiť.

Otecko a mamička

pohladia ma po líčkach.

Braček, k nemu sestrička,

deduško a babička.

V rodine je päť, šesť ľudí,

a nikto sa v nej nenudí.

V rodine je každý rád,

keď sa začnú spolu hrať.

Rodinu chcú asi všetci,

hovoria si tajné veci.

Sofia Lauková

ZŠ Valča 

Sen
Včera sa mi prisnil sen,

že prišiel ten skvelý deň:

kufre sme si pobalili,

za babičkou vyrazili.

Šu šu šu šu vláčikom,

za oknom sa mihne strom,

míňajú sa polia, lúky,

blížia sa babkine ruky.

Silno si ju vystískam,

nech už nikto nie je sám.

Nech už je tu tento deň,

naozajstný, nielen sen!

Nella Kofirová

ZŠ s MŠ Stakčín

Slnečná sústava
Osem planét, jedna hviezda,

a tá hviezda, tá sa nezdá!

Varí, perie, upratuje,

poumýva mliečnu dráhu

a pritom si pospevuje.

Vôkol nej sa všetko krúti,

kopec detí sa k nej rúti.

Mama  Slnko stále svieti

a prináša na svet deti.

Klára Lepeňová

ZŠ Vyhne

 

Bublina
Pozrite sa, milé deti,

bublina k nám z neba letí!

Rastie, rastie, bublinkuje,

od pýchy sa nafukuje.

Zanôtila tralala,

na konári pristála.

Zrazu praskla, už jej niet,

plače za ňou celý svet.

Kamila Lehetová

ZŠ Drábova, Košice

sú
ŤAŽ

ŠKULTÉTYHO 
REČŇOVANKY  

Obrázok nám nekreslili deti zo ZŠ Komenského v Bardejove

Výsledky súťaží
Slniečko č. 2
Bez nich katastrofa
Tešíme sa, že sme sa od vás dozvedeli, 

ako u vás voláte zemiaky. Katka Berkyo-

vá z Detského folklórneho súboru 

Jánošík z Lučenca nám napísala, že 

u nich sú kromple, grule a zemáky. 

Natálka Bezáková, Dominika Hercego-

vá, Katka Glindová a Melánia Gronicho-

vá zo 4. B ZŠ s MŠ Jána Bottu v Trnave 

nám svorne napísali, že v ich kraji jedia 

iba krumple. Ďakujeme za milé odpove-

de a posielame im tričká s emblémom 

Slniečka.

Slniečko o peknej knižke
V doplňovačke Slniečka ste sa dozvedeli, 

že Veľkú knihu európskych rozprávok 

z vydavateľstva Hlbiny, ktorú napísal 

Ľubomír Feldek, ilustroval jeden z našich 

najlepších a najznámejších maliarov 

a ilustrátorov Miroslav Cipár. Krásnu 

knihu s autorovým podpisom posiela-

me týmto vyžrebovaným šťastlivcom: 

Táničke Gumančíkovej zo ZŠ s MŠ SUT 

vo Veľkom Rovnom, tretiakom a pani 

učiteľke Martine Benedikovičovej zo 

ZŠ s MŠ Pavla Ušáka Olivu z Kátloviec 

a Benjamínovi Zámečníkovi z Novej 

Bošáce.

Slniečková pošta
Milá redakcia Slniečka,

veľmi sa tešíme, že si opäť môžeme pre-

čítať skvelý časopis. Spolu s mamkou si 

Sniečko listujeme každý mesiac a zavše 

sme mnohými rubrikami milo prekvape-

né. Udivujú nás skvelé kresby a ilustrá-

cie, ktoré sú naozaj nevšedné, a žiadny 

iný časopis nie je taký originálny ako 

Slniečko. Tešíme sa na nové príbehy 

a krásne ilustrácie.

Julka a Táňa Majerové z Giraltoviec

Obom čitateľkám za pekný list ďakujeme a posiela-

me im slniečkové tričká.

Čítame  s  Osmijankom,  pridaj  sa  aj  ty!
Najzaujímavejší  člen  mojej rodiny
Z mojej rodiny je najzaujímavejšia 

prababka. Pýtate sa prečo? Lebo s nami 

chodí na výlety a vie super lyžovať. Má 

osemdesiatsedem rokov a má svoj ži-

votný štýl. Máme ju veľmi radi. Niekedy 

nám dá aj peniažky. Hrá na gitare, flaute 

a ukulele.

Bianka Krammerová

Z našej rodiny je najzaujímavejší náš 

pradedo. Má už deväťdesiat rokov. Aj 

keď už chodí pomaličky ako leňochod, 

je zábavný a máme ho radi. Občas si 

nás mýli s bratom, mne povie Tomáš 

a bratovi Matúš. Ešte musí žiť najmenej 

desať rokov. O desať rokov budem mať 

devätnásť a dedo rovnú stovku. Veľmi sa 

na to teším.

Matúš Kianička

Najzaujímavejší člen mojej rodiny je 

otec. Vymýšľa všelijaké smiešne vtipy. 

Vždy ma vie rozosmiať, aj keď som 

smutná. Lenže nikdy nie je so mnou, 

lebo býva inde než ja. Ale chodieva so 

mnou napríklad do cirkusu. A vie urobiť 

všelijaké kúzla. Je to taký vtipoško.

Laura Jablonecká

Osmijankovi a Slniečku napísali deti 

zo Spojenej školy Svätej Rodiny 

na Gercenovej ulici v Bratislave.

Vianočný stromček nám nakreslil  

Samko Surovec zo ZŠ Mostná  

v Nových Zámkoch

2322

 
Vo Veľkom Krtíši  

sa každoročne stretávajú talento-
vané deti, ktoré píšu rozprávky, príbe-

hy a básničky. Tie najlepšie, ktoré vyberá
odborná porota, získavajú pekné knižné ceny. 

V príjemnom prostredí Hontiansko‑ 
‑novohradskej knižnice Augusta Horislava 

Škultétyho recitujú svoje výtvory  
a navzájom si ich aj hodnotia.  

Slniečku sa zapáčili tieto  
pekné básničky:
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Stuhol medveď, tak sa zľakol:
„Nebude to s dobrým.
Nevytlčieš mu to z hlavy –
je to rohatý!
No a s čertom – čo už, ako?
Veď i sami obri
boja sa ho, že im spraví
dieru do gatí.

Rohami. A veru rohom
hrozí tamten dnuká.
Či ťa bolí, či ťa hnevá,
rovnakým to lieč:
Aká hanba? Daj ty zbohom!
Radšej päty ukáž,
ako mať tie rohy v črevách.
S čertom nie je reč!“

Utekali neveselí.
Nariekala líška:
„Mala som ja, ale nemám
strechu, ani dom.“
„Hlavné, že máš kožuch celý,“
vlk jej labu stíska.
„Nebuď taká upriamená,
veď vieš, kto je v ňom.“

17

Utekali, stretli ježa.
Ježko sa ich pýta:
„Čo tá líška plače? Kde je
tomu príčina?“
Povedali, prečo bežia,
až ich zrádnik chytá.
Ale jež sa iba smeje:
„Koza vyčíňa!“

Naskutku sa s nimi berie
ku líščiemu domu.
A tam hlasno, ako vedel,
zvolal tri razy:
„Kto si, zvere, v líščej diere,
odpovedaj tomu,
ktorý ťa z nej štandopede
teraz vyrazí!“

„Ja som koza rohatá,
do pol boka odratá;
cupy-lupy nohami,
prekolem ťa rohami!“
„Nuž a ja som jež,
prekolem ťa tiež!“

Slniečko o peknej knižke
V tomto Slniečku si pripomíname 90. výročie narodenia legendárneho 
slovenského básnika Milana Rúfusa. Jedna zo sudičiek mu dala do vien‑
ka rozprávku, čo spôsobilo, že mu rozprávky nikdy neschádzali z mysle. 
Najradšej mal preto Pavla Dobšinského, Augusta Horislava Škultétyho 
a Boženu Němcovú. Keďže bol však básnikom, rozprávky, ktoré sa mu 
rojili v hlave v tých najkrajších podobách, vychádzali spod jeho pera vo 
veršoch. Poznáme ich z mnohých kníh. Sprevádzali vaše detstvo i det‑
stvo vašich rodičov a starkých.
Najkrajších štrnásť rozprávok dostalo v týchto dňoch novú knižnú po‑
dobu. Koza rohatá a jež, Kráľ času, Had, mačička a psík, Svenči gazda 
zvieracej reči vedomý – všetky tieto postavy ožívajú pod majstrov‑
ským štetcom ilustrátora Petra Uchnára, držiteľa Zlatého jablka BIB 
1999, Ceny Ľudovíta Fullu a ďalších ocenení. Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete sa aj názov vyda‑
vateľstva, ktoré túto knihu vydalo. Keď nám jeho názov napíšete do 20. decembra na adresu Slniečko,  
P. O. BOX 307, 810 00 Bratislava alebo na e ‑mail slniecko ‑sutaze@litcentrum.sk, budete mať šancu, že práve 
vy budete medzi tromi víťazmi, ktorých odmeníme touto výnimočnou knihou.
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Od tých čias sa koza bojí
každej líščej diery.
Lebo nebyť nášho ježka,
už tej kozy niet.
Jež si žije na pokoji,
drobné zúbky cerí.
Vše sa skrúti do kolieska,
keď ho zlostí svet.

DOPLŇOvačka

1. Vrch chrliaci lávu
2. Kráľ zvierat
3. Lesník
4. Obydlie farára
5. Včelí produkt
6. Nástroj na kosenie
7 Kráľovské kreslo
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