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Bocianovo
tajomstvo
Ilustrovala
Kristína
Šimková

Na ceste pred chalupou zastali Dorián a Daniela. Dorián
nosil cez plece prehodenú
torbu. Daniela držala v ruke
jarný kvietok veternice lesnej.
Obdivovali drevený domec
s malými štvorcovými oknami vo vycifrovaných rámoch
a šindľovú strechu z červeného smreka.
Dvere na chalupe otvorila starenka. Mala lesklé sivé
vlasy. Bola opásaná pestrou
kuchynskou zásterou pomaľovanou červeňou lesných
jahôd.
„Ešte nie je leto,“ poznamenal Dorián.
„Je jar,“ usmiala sa starenka. „Celá lúka sa žltne
podbeľom.“
„Áno, lúka je posiata žltými
slniečkami a každé krásne
svieti,“ rozhovorila sa Daniela.
Starenka sa držala rukami
za boky, pokyvovala hlavou.
Vedela, ako sa deťom jej chalupa páči. Vošla do domca.
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Prestrela obrus na kuchynský
stôl.
„Zdá sa, že dnes budeme
obedovať pri stole,“ mudroval
Dorián.
Daniela a Dorián najčastejšie jedávali v tieni pod korunou jedného zo starenkiných
stromov.
Vošli do chalupy. Starká
ich usadila.
Dorián otvoril torbu,
v obrúsku mal dva krajce gazdovského chleba. Keď však
obrúsok rozbalil, našiel v ňom
namiesto chleba voňavé makové koláče. Chlapec
od prekvapenia zabudol zatvoriť ústa.
„Je nedeľa, ale zvony sem
nepočuť,“ povedala starenka.
Priniesla taniere.

„Nečuduj sa, na nedeľný
obed nestačí len gazdovský
chlieb,“ pokračovala.
Deti a starká si posadali
k stolu. Čím viac jedli, tým
viac makovníkov pribúdalo
na tanieroch.
Poobede si oddýchli a až
do večera sa hrali na lúke.
Podvečer starenka otvorila
dvere do prednej izby. Stáli
v nej štyri postele s bruchatými perinami, väčšími ako
mäsiarovo brucho.
„Vyberte si postele,“ povedala starká.
„Do polnoci budem spať
v jednej, potom si ju vymením
za druhú,“ ozval sa Dorián.

„V noci sa nemenia postele, neprináša to šťastie,“
povedala starenka.
Deťom sa dobre a mäkko
spalo. Ráno, keď sa prebudili,
rozbehli sa k oknám. Na lúku
pred chalupu prilietali bociany. Bol ich plný trávnik. Ešte
predpoludním však vtáky odleteli. Na lúke zostal iba jeden
jediný. Starká vyšla pred chalupu a zastala pri bocianovi.
Mal poranené krídlo, nevládal
odletieť. Starenka mu priniesla vodu a jedlo, krídlo mu
natrela jazvečím tukom.
Bocian sa napil.

„V noci svietil jasný mesačný spln,“ povedala starenka.
Dorián nerozumel.
„Na oblohe bolo svetlo ako
vo dne,“ doložila.
„Kto mu pomohol vzlietnuť?“ vypytoval sa Dorián.
„Kráľ vtáčikov,“ odpovedala tajomne starká.
Dorián sa stále neprestával
čudovať.
Ľutoval, že zaspala aj
Daniela. Ak by toho kráľa videla, venovala by mu kvietok
veternice lesnej.
Kráľ vtáčikov našiel bocianovi jeho hniezdo. Sedela
na ňom bocianica. Už naňho
čakala.

„Nebehajte pred chalupou,
vták by sa mohol zľaknúť!“
upozornila starká deti.
Bocian zostal celý deň, občas sa napil a chvíľami zobol
do jedla. Zotmelo sa. Obloha
sa posypala hviezdami, nad
chalupou visel rozsvietený
jasný mesiac v splne.
Keď sa na druhý deň
Najvýznamnejším
rozvidnelo, Dorián a Daniela
slovenským ocenením ilustračnej
sa ponáhľali k oknám. Bocian
tvorby pre deti je Cena Ľudovíta
pred chalupou chýbal.
Fullu, ktorú ilustrátorom udeľuje Fond
Daniela sa rozplakala
výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY
a Dorián bežal k starkej.
(medzinárodná únia pre detskú knihu)
„Chýba nám bocian!“
a BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre
vykrikoval.

deti. Jej najnovšou držiteľkou je ilustrátorka
Kristína Šimková, ktorú poznáte z mnohých
knižiek pre deti i z nášho Slniečka.
Srdečne jej blahoželáme!
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NAPÍSALA
Petra
Hilbert

Pepína z
Longitálu

Ilustrovala
Maria
Makeeva

darček
Otec zbieral materiál na ďalší
román, starká na pár dní odcestovala do rodného mesta
a mama zastupovala polovicu
redakcie, ktorá sa spoločne
rekreovala vo Vysokých Tatrách. Pepína zostala v longitálskom domčeku sama. Mala
hrdlo boľavé a červené ako
paprika, a tak si varila v kuchyni mätový čaj. No práve vtedy
zastavila na ceste pred domom
červená dodávka.
„Pepi, otvor, priniesol som
ti darček!“ zahvízdal počerný
fešák v bielej košeli so štramácky vyhrnutým golierom a lišiackymi iskričkami v očiach, poskakujúci pred zelenou bránou.
Bol to ockov kamarát z detstva
Marián, prezývaný Lišiak. Tváril sa, akoby vyhral v športke
jednu z hlavných cien, a za ním
cupkalo niečo čierne, kučeravé. Pepína si pretrela oči, či
sa nemýli, ale bola to naozaj,
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ale neozaj – ovca! Malá čierna
ovečka!
Keď Pepina otvorila, Marián potisol ovečku, párkrát
sa prešiel po dvore, nakukol
dovnútra i do garáže a vyhlásil:
„No, darček som odovzdal, tak
ja idem. A pozdrav otca!“
Lišiak svižne preskočil plot
a už ho nebolo.
Stáli tam, Pepína oproti
ovečke, a zízali na seba, akoby
také dačo jakživ nevideli.
„Ostaň tu, ovečka,“ prikázalo jej dievčatko. „Musím zatelefonovať mame, aby ju neporazilo, keď sa vráti domov.“
Mama Petronela bola zvyknutá na všeličo, dokonca chcela Pepíne kúpiť poníka, ktorý
by susedkám vynášal nákupy
po longitálskych schodoch
a dcéra by si tak trochu privyrobila na vreckové. Mamine
nápady boli zvyčajne nepraktické.

Napríklad snívala o páriku
pávov. Tie by sedeli na streche
a zakrývali rozbité šindle, čo
otec ešte stále neopravil. Nie
nadarmo mamu volali „pani
estetická“. Pávy na streche by
krásne zapadali do maminej
predstavy, ale ovečka?
To by bolo priveľa.
A tak jej Pepína radšej išla
zatelefonovať.
Na druhej strane telefónu
zaznel jemný hlások novinárky
Petronely Mráčikovej.
„Kultúrna redakcia denníka
Práca, prosím?“
„Mami, máme ovečku,“ nadšene vykríkla Pepína do slúchadla.
Zrazu niečo zabuchotalo
a ovečka preskočila z dvora
cez otvorené okno rovno do
obývacej izby.
„Prosím???“ ozvalo sa z druhej strany telefónu.
„Mami, máme ovečku a stojí
vedľa mňa v obývačke,“ zopakovala Pepína hlasnejšie.
„Akú ovečku? A kde stojí???
Prepánajána, veď ty máš horúčku, idem za tebou, vydrž!“
A v slúchadle sa ozvalo „tu
‑tu‑tu‑tu‑tu…“
Pepína pokrčila plecami
a sadla si na zem vedľa zvieratka. Bola z toho vzrušenia taká
unavená, že sa stočila do klbka
a zaspala.
Na Longitálskej ceste zahúkala siréna sanitky. Vyskočila z nej rozstrapatená mama

a vbehla do obývačky aj s dvomi lekármi ratovať svoje choré
dieťa. Uprostred miestnosti
spala Pepína a vedľa nej malá
čierna ovečka.
„Naozaj!“ pokrútila mama
hlavou. „Máme ovečku!“
Lekári si poklepkali na čelá
a chvíľu zvažovali, či do sanitky

nenaložia namiesto dievčatka
pani novinárku. No po chvíli
však odkráčali a už ich nebolo.
Mama iba krútila hlavou.
Ovečka u nich zostať nemôže, bývajú predsa skoro v meste, čo by na to povedali susedia,
No Pepína sľubovala, že sa
bude o ovečku starať, bude ju

kŕmiť, aj sa dobre učiť, a dokonca nechce nič na Vianoce,
meniny ani narodeniny. Len
aby v domčeku ostala!
A tak mama, celá rada, že
Pepína neblúzni, nakoniec privolila.

Vybrali sme z krásnej knižky autorky a ilustrátorky Petry Hilbert, ktorá vyšla vo vydavateľstve SLOVART. Viac sa o nej dozviete
na poslednej strane Slniečka.
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naše
divy
Slavošovský
papierový
sen
Dcéra chudobného farbiara
z Ochtinej Johana Markušová mávala veľké sny. Jeden
z nich si začala plniť, keď
sa vydala za Dávida Ďurkiho
a presťahovala sa do Slavošoviec.
Tam podnikavá Johana
prebudovala starý hámor
na papierenský mlyn a začala s ručnou výrobou hrubého
baliaceho papiera.
A to bol ešte len začiatok.
Po dlhom váhaní sa rozhodla pre kúpu moderného
stroja z Nemecka. Musela
sa zadĺžiť, ale jej odvážny
krok bol konečne korunovaný úspechom. Z Johany sa
stala úspešná podnikateľka,
ktorá v roku 1842 v Slavošovciach zaviedla prvú strojovú
výrobu papiera v Rakúskej
monarchii.
Zakladateľka papierne
bola matkou šiestich detí
a vraj aj krstnou mamou
známeho rozprávkara Pavla
Dobšinského.
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SÚŤAŽ O SLNIEČKARSKÝ BICYKEL
Slaná. K tomu ale nikdy nedošlo. Podarilo sa však postaviť tunely a mosty, ktoré pretínajú hory a dodnes sa skrývajú v lesných porastoch.

ilustrovala
lucia
Žatkuliaková

Raj netopierov

Gemerské
spojky

Výrobky pre celý svet
O výrobkoch podnikateľky
Johany Ďurkiovej sa často
písalo aj v novinách:
„Okrem rôznych druhov
novinového papiera bol to
aj krásny lesklý ilustračný
papier japan, sacie papiere,
papier na písanie, najrozmanitejšie školské zošity,
hodvábny papier, rôzne
farebné papiere na výrobu
kvetov a iné. Vyrába sa tu aj
kvalitný výkresový papier.
Z výrobkov si zaslúžil náš
obdiv zväzok najjemnejších
papierov, na ktorom boli
vytlačené čínske písmená –
ktovie, aké tajomstvá skrývali. “

Výrobky Slavošovskej papierne odoberali aj v Bulharsku, Juhoslávii, Rumunsku,
Turecku, Palestíne, Južnej
Amerike, Indii, Austrálii,
Číne či v Japonsku.
V roku 1988 namiesto
zriadenia zamýšľaného múzea vyhodili staré budovy
Slavošovských papierní do
vzduchu.

Lesy Gemera skrývajú trať
duchov. Odvážnu železnicu, ktorú nikdy nedokončili
a nikdy ňou neprešiel žiadny
vlak. V roku 1938, keď bol
juh Slovenska pripojený
k Maďarsku, prerušilo sa železničné spojenie stredného
Slovenska s východom. Mali
ho preto nahradiť gemerské
spojky.
Mali byť tri: na úseku Tisovec – Revúca, Chyžnianska
Voda (dnešný Lubeník) – Slavošovce a Štítnik – Nižná

Prvým z nich bol dvojkilometrový Tunel pod Dielikom
od Tisovca k Muráňu.
Tento tunel pretína viacero jaskýň a v jeho útrobách
sa tvorí kvapľová výzdoba.
Toto miesto si obľúbili netopiere. V roku 1997 vyhlásili Tunel pod Dielikom za
chránený areál, jedno z najvýznamnejších stredoeurópskych zimovísk netopierov.
Narátali ich tu jedenásť druhov.

Most odnikiaľ nikam
Druhý úsek gemerských
spojok z Lubeníka do Slavošoviec ukrýva dva tunely
a Koprášsky viadukt, ktorý
prekonáva údolie pri Magnezitovciach. Je dominantou
krajiny. Vedie však odnikiaľ
nikam. Koľajnice tu nikdy
nepoložili.

Najdlhší cyklotunel Európy
Najznámejšou stavbou gemerských spojok je Slavošovský tunel. Jeho výstavba
zaujímala aj Slavošovské
papierne. Ľahší by bol dovoz
buničiny z Gemerskej Hôrky
na výrobu papiera i rozvoz
výrobkov do celého sveta.
Z tohoto sna však ostal iba
tunel. Stojí dodnes aj vďaka
hluchonemým kamenárom
z Kremnice, ktorí preň vyrábali žulové kvádre. Každý
vážil až dvesto kilogramov!
Tunel meria dva a pol kilometra a má tvar písmena
S. Je to najdlhší cyklotunel
v Európe a tretí najdlhší na
svete. Len si netreba zabudnúť osvetlenie.

Jedinou dodnes fungujúcou
súčasťou trate je Tisovský tunel
na trase z Tisovca do Pohronskej
Polhory, na ktorej dnes občas
premáva aj jedinečná parná
zubačka. Od roku 2008 je
kultúrnou pamiatkou.

Dobre
si prezrite svoje zošity
a napíšte nám, aká papiereň ich
pre vás vyrobila. Svoje odpovede napíšte
a pošlite do 20. marca na adresu: Slniečko,
PO. BOX 307, 810 00 Bratislava alebo
e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk.
Opäť vyžrebujeme troch súťažiacich,
ktorým pošleme tričká Slniečka a všetkých
zaradíme do koncoročného žrebovania
o slniečkarský bicykel.
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príro
DA
V marci aj ovce sú v tanci.

deti
v zelenom
Hoci sa
kde-tu ešte drží sneh, zima už
stráca svoju vládu. V niektorých dedinách vynášajú Morenu za dedinu už na prvý
jarný deň a vynesú s ňou zimu aj choroby.
Marec je úžasný mesiac, radostný. Všetko je
v pohybe, dokonca aj dátum prvého jarného dňa.
Dlhé roky sme si ho pripomínali dvadsiateho prvého
marca. Už siedmy rok máme jarnú rovnodennosť
a prvý jarný deň 20. marca. Od roku 2048
to bude 19. marec. Posledné roky je prvý
jarný deň aj Medzinárodným dňom
šťastia.

Voda je život
Dve tretiny našej planéty sú
pokryté vodou a voda tvorí
vyše sedemdesiat percent
nášho tela. Bez nej by sme zahynuli. Naši predkovia vedeli,
aká je vzácna. No netiekla im
z vodovodných kohútikov ako
nám. O vode v PET fľašiach
ani netušili. Zato každú jar
vyčistili všetky pramene aj
studničky. Verili, že čistá voda
zaháňa zlých duchov a choroby. Svetový deň vody je
22. marca.
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pranostikY

Na svatého Gregora
idú lady do mora.
Kolko dní pred Jozefom vyletia
včely, tolko týždňov bude chladno.

Rozvešajte vtáčie
búdky!
Najdôležitejšie trasy sťahovavých vtákov vedú okolo
riek, jazier či vodných nádrží. V marci sa vracia domov
najviac vtákov. Škovránky,
škorce, strnádky, kolibiariky,
vrchárky, červienky, kane močiarne, bociany… Spevavé vtáky vyspevujú, čvirikajú, sovy
húkajú, ďatle vyklopkávajú,
hrdličky cukrujú. Predvádzajú
svadobné lety, pripravujú sa
na znášku alebo už zahrievajú
vajíčka. Je najvyšší čas rozvešať vtáčie búdky.

Kvety, ktoré
nekvitnú

Hoci sa nevieme dočkať prvých jarných kvetov, vzácne
sú aj rastliny, ktoré nikdy
nekvitnú. Napríklad paprade.
Pred miliónmi rokov pokrývali
našu zem husté papraďové
lesy. Niektoré z nich rastú aj
vo vode. Jednou z najkrajších je salvínia plávajúca,
ktorú nájdeme na hladinách
mŕtvych ramien. Jej drobné
svetlozelené listy majú na
povrchu chĺpky, ktoré odpudzujú vodu a držia rastlinu na
hladine. Salvínia je v prírode
vzácna a zákonom chránená.
Umelo vypestovanú ju dostanete kúpiť v predajniach pre
akvaristov.

Hlučné
nespratníčky
Čajky smejivé žijú u nás po
celý rok. Sú družné, prispôsobivé, často až drzé. Po potrave snoria na poliach, v mestách, v zime zbierajú odpadky
z vody a zalietavajú na smetiská. Živia sa hmyzom, rybami,
červami, príležitostne zožerú
vajcia a mláďatá vtákov, hraboše či malé zajačiky. Zimujú
na nezamrznutých vodných
plochách a na vode si stavajú
aj hniezda. Budujú si ich na
vodných rastlinách, na plávajúcich ostrovoch z krovín či
rašeliny. Hniezdia vo veľ kých
kolóniách. Hoci sú čajky nespratné a hlučné, v hniezdach
sa správajú výnimočne ticho.
Ich hlas oddávna pripomínal
ľuďom smiech. Preto čajke
prischol prívlastok smejivá či
chichotavá.

Náučný chodník
Žitavský luh
Nájdeme ho na úpätí Hronskej
pahorkatiny medzi obcou
Vráble a Veľ ká Maňa. Vedie
Gedrianskymi lúkami, rezerváciou lúčnych a močiarnych
porastov pri rieke Žitava.
Chránené vtáčie územie patrí
do európskej siete Natura
2000. Chodník je dlhý 3,6 km,
má tri zastávky a ponúka príjemnú prechádzku.
Pripravila Marta Šurinová
v spolupráci s Inštitútom
aplikovanej ekológie DAPHNE.
Ilustrovala Soňa Juríková
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7. O stratených
daroch a nečakanej
pomoci
Princezná badkala ľadovou jaskyňou. Nohy sa
jej podkĺzavali, zatiaľ čo zababušení starčekovia okolo nej krúžili na korčuliach ako roj bláznivých múch.
„Hej, stojte! Čo tým myslíte, že zle hľadám?“
kričala na nich Princezná, no oni si len ďalej
kreslili do ľadu svoje nezmyselné haky‑baky.
Princezná mala tých čudákov plné zuby
a vôbec, mala plné zuby tohoto nezmyselného
dobrodružstva, v ktorom bolo všetko celkom
inak, ako si predstavovala.
„Všetko vidíš naškaredo! Akoby si bola bohvieaká pekná,“ chichotali sa korčuliari.
To už bolo na Princeznú priveľa. Zlostne
dupla nohou.
Pra‑a-a‑a-ásk! Ľad sa jej rozpukol pod
ostrým opätkom. Princezná sa vyplašila. Puklina okolo nej sa prehlbovala a rástla na všetky
strany. Je pod ľadom pevná zem, či chladná
hlbočina? Princezná bez dychu civela na po-
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praskaný ľad, videla v ňom však len vlastnú
zmraštenú tvár. A Blöeglöeka, ktorý na pustatine kopal studňu.
„Stodvadsať tritisícsedemstoštyridsaťosem, stodvadsať tritisícsedemstoštyridsaťdeväť, stodvadsať tritisícsedemstoštyridsaťdesať…” oháňal sa Blöeglöek lopatou.
„Stodvadsať tritisícsedemstopäťdesiat.
Nie stodvadsať tritisícsedemstoštyridsaťdesať,“ opravil ho akýsi hlas.
Blöeglöek zdvihol oči od práce. Výkop
studne, v ktorom stál, bol už hlbší ako on. Na
okraji jamy nohami hompáľal otrhaný divoch
a gúľal na Blöeglöeka očami. Blöeglöek si bol
istý, že to bol jeden zo zúrivých stromopaličov.
„Vrrrr!“ vyceril naňho zuby Blöeglöek.
„Prosím?“ opýtal sa otrhanec prekvapene.
„Obávam sa, že nerozumiem vášmu nárečiu.“
Blöeglöekovi od prekvapenia vypadla lopata z pazúrov.
„Ty vieš rozprávať?“ zalapal po dychu.
„Dnes áno,“ odvetil tvor. „A som mimoriadne rád, že dar reči bol daný aj vám.“
Blöeglöek naňho čučal s padnutou sánkou.
Tvor zneistel:
„Chápete ma? Či mám hovoriť pomalšie?“
„Netreba,“ vysúkal zo seba Blöeglöek zadrhávajúcim sa hlasom.
„Výborne,“ potešil sa tvor. „Ak vyleziete
hore, bude sa nám lepšie konverzovať. Mám
isté informácie, ktoré by pre vás mohli byť užitočné a…“ tvor sa odmlčal.
„A?“ Blöeglöek pokrčil obočie.
Namiesto odpovede tvor spustil Blöeglöekovi do jamy rebrík. Blöeglöek si nerozhodne premeriaval raz tvora, raz rebrík. Premýšľal,
či to nie je nejaká pasca, či naňho hore nečíha
celá tlupa divochov. Nakoniec zovrel v drápoch lopatu a vystúpil na prvý šteblík. Nech je,
ako má byť. Ak ho majú divosi dostať, je jedno,
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či to bude na otvorenej planine, alebo v nedokopanej, suchej studni.
Na pustatine vládlo ticho a dusno. Nečakali tam žiadne nepriateľské hordy. Okrem
Blöeglöeka a prapodivného otrhanca tam nebolo nikoho, ak teda za ďalšieho živého tvora
nepovažujeme strom, ktorý sa tváril, akoby vôbec nebol.
„Ďakujem za dôveru,“ podal tvor Blöeglöekovi pravicu. Mal na nej päť prstov a palec
postavený oproti ostatným prstom. Tvor bol
špinavý a páchol, no mal ruky! Blöeglöek si
skúmavo obzeral svoje chlpatošupinaté paprče s dlhými pazúrmi. Naostatok stisol tvorovi
jeho malú ruku. Tvor sa uľahčene usmial:
„Ste naša posledná nádej. Potrebujeme
vašu pomoc.“
To sa dalo čakať! Každý by len čosi chcel.
Blöeglöek sa naježil. Tvor bol však neodbytný:
„Samozrejme, aj my chceme pomôcť vám.
Vypočujte ma, nemáme veľa času. Náš rod kedysi dávno stratil to, čo ste si vy uchovali: dar
citu a myslenia. Zakrpatel v nás a odvtedy ničíme všetko vôkol seba. Zatmenie slnka korunou
magického stromu spôsobilo kúzlo, vrátilo
jednému z nás pamäť. Tak sa mi dostalo cti byť
vyslancom. Onedlho však všetko opäť zabudnem, nebudem vás spoznávať a ani vy vo mne
viac nespoznáte človeka, ktorým som teraz.“
„Takže vy ste…“ Blöeglöek sa ani neodvážil
vysloviť to.
„Áno, my sme boli ľudia,“ potvrdil tvor bez
okolkov.
„Ja som ale človekom nikdy nebol. Neviem
vám pomôcť,“ zabručal Blöeglöek podráždene, schmatol lopatu a skočil naspäť do jamy.
Nech mu všetci ľudia dajú pokoj! Raz sa k vode
dokope, úplne sám, nech by bola na opačnom konci planéty, bárs aj na opačnom konci
vesmíru! Zúrivými šmahmi vyhadzoval z jamy
okrovú hlinu: stodvadsať tritisícsedemstopäť-
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desiatjeden, stodvadsať tritisícsedemstopäťdesiatdva…
Z kúdola víriaceho prachu sa vynorila hlava
nešťastného vyslanca:
„Na ľudskej podstate nezáleží. Všetci sme,
ako sa vraví, na jednej lodi, i keď vlastne zdieľame túto nehostinnú okrovú pustatinu. Vždy
taká nebola, ešte si čosi matne pamätám. Pomôžte nám znova nájsť to, na čom skutočne
záleží. Učte nás! Veď te nás! My vám pomôžeme nájsť živú vodu.“
Blöeglöek sa zháčil, prestal kopať :
„Pamätáte si, kde je prameň?“
Vyslanec nemo prikývol. Kúzlo magického
stromu zjavne vyprchávalo, času nebolo nazvyš. Blöeglöek odrazu horel nedočkavosťou:
„Pamätáte si, prečo vyschol?“
„Ne to, oné, nevyschol,“ plietol vyslanec jazykom.
Bolo treba konať ! Blöeglöek vyskočil zo
studne a rozhodne vyhlásil:
„Nechcem vás viesť, nie som vodca. Zachránime strom… vás… to, na čom záleží, spoločne. Musíme hneď zaznamenať všetko, čo si
pamätáte.“
Princezná neveriacky pozerala do ľadového
zrkadla, ako sa Blöeglöek priateľsky objíma so
stromopaličom. To sa dalo čakať, zradca! Hrá
najväčšieho ochrancu stromu, no v skutočnosti je jedna ruka s jeho ničiteľmi. Podrazák!
Princeznú od smútku a sklamania tak rozštípali
oči, že už nemohla vidieť, ako Blöeglöek s otrhancom kreslia do prachu VEĽKÝ ZÁCHRANNÝ PLÁN. Naslepo sa kĺzala tým smerom, kde
si predstavovala východ z ľadovej jaskyne.
Staručkí korčuliari sa opäť vykĺzali z tmavých zákutí, nespokojne krútiac zababušenými
hlavami:
„Kam sa ženie? Nič nevidí. Nič nenájde. Pomôžeme jej?“

Rozprávková Trojruža

Jana Šimulčíková je pani spisovateľka,
prekladateľka, redaktorka i poetka,
čo znamená, že píše básne. Keď sa vyberiete
do knižnice, až tam zistíte, koľko knižiek
už napísala. Za svoju tvorbu pre deti
bola odmenená Trojružou, ktorá nie je len
vzácnym kvetom z Dobšinského rozprávky,
ale aj najvyšším ocenením slovenského
spisovateľa pre deti a mládež.
Všetko najlepšie!

Jana Šimulčíková

Slniečko
Kde spí v noci slniečko?
Aha, tamto za briežkom
na spánok sa ukladá.
Pomaličky svetlo zháša.
Je to veľ ká paráda.
Prečo sa však slniečko
u vás krčí za briežkom?
U nás je skala vysoká.
Z nej sa večer pozerá
ako z obloka.
U nás má slnko
nocľah v mori,
potápa sa,
tvár mu horí,
akoby sa hanbilo,
že sa z mora napilo.
Čuduje sa slnečnica,
čo slniečko vystrája:
nad vodou mu iba štica
ako loď ka zostala.

Z rozprávkova
Marienku a Janíčka
tri dni čaká mamička.
Narieka a plače:
„Kde ste, deti naše?“
Deti zatiaľ v tieni stromov
vracajú sa z lesa domov.
Hlboká je hora,
nožičky ich bolia.
Zlá striga sa vyparila,
no v chalúpke z medovníka
vo dne v noci svetlo bliká
ako maják pre pútnika.
Nepriláka medveďa?
To už deti nevedia.
Majú unavené hlávky,
netrafia späť do rozprávky.

Ilustrovala Miroslava Rudášová

Pokračovanie v budúcom čísle
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vše
ved

vševedko
Zaobídeme
sa bez chleba? Určite
nie! Ale ani bez zemiakov,
ryže, kukurice alebo syra.
V našom seriáli sa porozprávame o ich pozoruhodnej histórii
i o tom, ako nás sprevádzajú dejinami.

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

napísal
Ladislav
Švihran

Slovo označujúce soľ je podobné v mnohých svetových jazykoch – salz, salt, sale, saliláh, hals či säl.
Jeho pôvod siaha do ranej histórie ľudstva.

Slovenské
ľudové príslovia:

Do ničoho ani soli netreba.
Tak ako chlieb so soľou,
tak skutok s dobrou vôľou.

Hrdinka
z rozprávky
Tri kráľovské dcéry zo slovenskej ľudovej rozprávky Soľ
nad zlato mali veľmi rady svojho kráľovského otca. Najstaršia väčšmi ako zlato. Stredná väčšmi ako svoj vienok
zelený. Najmladšia Maruška
vyhlásila, že si otca ľúbi ako
soľ. „Ech, ty naničhodnica,“
rozkričali sa sestry pri týchto
slovách, „či ty máš otca len
natoľ ko rada ako soľ?“ Aj kráľovi sa znevidela takáto reč.
A ako vieme, Marušku vyhnal
z domu.
No čoskoro nastali v krajine zlé časy. Soľ zmizla bez
stopy. V rozprávke sa dočítame, že kráľ a dievky vyzerali
ako tône a ľudia chodili ako
omámení.
Po čase sa však Maruška
znova objavila pred svojím
kráľovským otcom s uzlíčkom soli a do krajiny sa vrátilo
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Soli, korenia a žartu
iba po troche treba.

zdravie a radosť.
Rozprávky sa len tak hmýria neskutočnými postavami
a neuveriteľnými činmi. Ale
aby v niektorej z nich bola
hlavnou hrdinkou soľ ? Soľ,
ktorú si môžeme kúpiť v každom obchode? A že vraj zachránila celú krajinu?
Veru áno, obyčajná soľ je
rozprávkovou hrdinkou už oddávna. Ľudí sa jedného dňa
z ničoho nič začala zmocňovať únava. A akási čudná ľahostajnosť voči všetkému. Lomozil v lese mamut? Iba mávli
rukou, hoci inokedy by sa za
ním všetci rozbehli. Bolo potrebné jelením parožím preorať zem a zasiať obilie? Ani ich
to nepohlo.

V čase, keď si už človek
dokázal založiť oheň a začal
pestovať obilie, zrejme náhodou prišiel na to, čo mu
vráti silu. Vyskúšal rozličné
zaklínadlá, čary i bylinky. Ale
potom natrafil na pramienok
vody, v ktorej bola rozpustená
soľ. Keď sa z nej napil, asi skrivil tvár, ale keď si v nej uvaril
jedlo, pomaly sa mu začínala
vracať chuť do jedla i do každodenného života. Presne
tak. Chýbala mu soľ. Naše telo
soľ naozaj nevyhnutne potrebuje. Kým ľudia boli len lovcami, potrebné minerály im

Slaný zemepis
Soľ

- patrí medzi najstaršie obce na východnom
Slovensku. Jej názov svedčí o tom, že sa tu vyskytovala soľ v podobe vyvierajúcej slanej vody - soľanky
nahrádzalo surové mäso alebo ryby. Až prví
roľníci sa začali zháňať po blahodarnej soli. Tí,
čo bývali pri mori, ani veľmi nemuseli. Tí druhí
však až tak, že kvôli nej neraz rozpútali neľútostné boje medzi kmeňmi a osadníkmi.
Naši pradávni predkovia pokladali soľ za
nebeský dar. Uctievali si ju a prinášali za ňu bohom obete. Dnes vieme, že tento „dar nebies“
nám v neprimeranom množstve môže aj uškodiť. Najmä nášmu srdiečku či obličkám. Na rozdiel od našich predkov sa preto musíme učiť
múdro používať soľničku.

Solivar

- časť mesta Prešov, ktorú pôvodne tvorili tri obce Soľná Baňa, Soľnohrad a Šváby.
Soľnohrad

- nenápadná zrúcanina hradu na vyvýšenine
Slanských vrchov nad obcou Ruská Nová Ves. Kedysi
mocná pevnosť strážila ložiská soli. Názov Zbojnícky
hrad dostala preto, lebo tu sídlili lúpežní rytieri, ktorí
zbíjali okolitý ľud.
Ilustroval David Soboň
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TvOR

Galéria slniečka
V našej malej galérii sa stretávame s ilustráciami najvýznamnejších maliarov, ktorí svojimi obrázkami
dlhé desaťročia skrášľovali Slniečko a knihy pre deti.

galé
ria

Koláž
Určite sa vám už stalo, že ste si doma z dlhej chvíle
alebo v škole na hodine výtvarnej výchovy zobrali
do rúk lepidlo, rôzne farebné papieriky, novinové
výstrižky a nechali sa unášať fantáziou pri ich lepení
na papier. Možno ste vtedy ani netušili, že ste práve
vytvorili svoje prvé koláže.
Koláž je výtvarná technika, ktorú používajú umelci od
začiatku 20. storočia. Obrázky však nevytvárajú iba
lepením na papier, ale aj spájaním fotografií v tmavej
komore alebo v počítači.
Skúste si aj vy vytvoriť čo najbláznivejšiu koláž! Po‑
hľadajte doma nepotrebné časopisy, noviny, letáčiky
z obchodov či kúsky látok, zoberte si farebné papie‑
re, ceruzky, nožnice i lepidlo a zavolajte si na pomoc
predstavivosť. Čo takto vytvoriť najsmiešnejšiu
postavičku na svete? Alebo najpodivuhodnejšieho
tvora? Svoje koláže nám môžete poslať do 20. marca
na adresu: Slniečko, PO. BOX 307, 810 00 Bratislava
alebo e‑mail: slniecko‑sutaze@litcentrum.sk. Najzau‑
jímavejšie potvorky odmeníme tričkom Slniečka.
Pripravila Kristína Kubáňová
Ilustrácia Ireny Tarasovej z knihy
Arthura Millera Jankina prikrývka
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Irena Tarasová
*1931

Vystrihnuté ako z knižky

Jej ilustrácie sú deťom blízke.
Pozeráte sa na ne a je vám tak,
akoby ste si čítali knižku s niekým milým. Pritúlite sa, chichocete sa, nič vás neruší, stačí sa
na tie namaľované, ale aj rozstrihané, roztrhané, pozlepované,
navrstvené obrázky z látok
a z papiera iba pozerať.
Maliarka sa nebála fialkastých,
ružovkastých, tyrkysových ani
žltých farieb. Ani trávovej zelenej, ani blankytnej modrej.
Dostávala od vydavateľstiev
najčastejšie leporelá, kratučké
básničky, minipoviedky pre
najmenšie deti. Vymyslela pre

Ňuňa je sama doma
Ilustrácia Ireny Tarasovej z knižky Nataše Tanskej Ňuňa je sama doma
(Mladé letá 1969)

ne textilnú koláž. Spájala
a vrstvila kúsky látok – tkaných, vyšívaných, čipkových.
Kládla ich tak, aby kvietky,
stromy, veci, zvieratá aj ľudia,
vytvárali dojem, že sa dokážu
hýbať a v knižke len na chvíľu
stuhli.
Ida Želinská
Zdroj: Toto! je galéria

Ilustrácie
Ireny Tarasovej nájdete
aj v týchto knihách:
Krista Bendová: Mám koníčka bieleho
Dominik Štubňa-Zámostský: Lesný rozhlas
Ľudmila Podjavorinská: Už ho vezú
Arthur Miller: Jankina prikrývka
Mária Topoľská: Letné nebo, modrý deň
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Sú
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Mestská knižnica mesta Piešťany, Literárne informačné centrum Bratislava,
Slniečko, literárno‑umelecký mesačník pre deti, vydavateľstvá BUVIK, SPN – Mladé letá,
Ikar, Matica slovenská vyhlasujú pri príležitosti 100. výročia narodenia jedinečnej
slovenskej autorky, editorky a zberateľky slovenských ľudových povestí

Márie Ďuríčkovej

Milé Slniečko,

Medziriadky

učím tretiakov, ktorí radi čítajú
a zistila som, že píšu pekné
básničky. Tentoraz tvorili
na motívy Vaňového mora
Viliama Klimáčka.

našim malým a mladým básnikom!!!

Mgr. Marta Košútová,
učiteľka III. A ZŠ Pribinova 1,
Zlaté Moravce

Výsledky súťaží

Fíha, to sa mi len sníva!
Nad vaňou sa dúha dvíha.
Kúpeľňový vietor vlnky farbí,
more krásne je, však rýb sa hanbí.
Ponáram sa, plávam, hľadám.
Vidím krásnu rybu hádam?
Pardon, nie ryba, ale rak tam čupel,
omyl, to nebol rak, len vaňový
„štupeľ “.

Slniečko č. 5
Sladké divy Slovenska

Zoja Hasprová

Polakovič z Malženíc.

More vo vani

Slniečko o peknej knižke

Súťažné práce formátu A3 musia

Súťažné kategórie:

Vaše ilustrácie, maľby, malé plastiky, plagáty

obsahovať : názov povesti

1. kategória - žiaci ZUŠ

vyhodnotíme a víťazov slávnostne vyhlá-

2. kategória - žiaci základných škôl, špeciál-

sime v máji pri príležitosti slávnostného

Okrem toho:

nych škôl a školských klubov

otvorenia výstavy venovanej tvorbe Márie

- meno a priezvisko žiaka

Uzávierka súťaže: 15. apríl 2019

Ďuríčkovej v Mestskej knižnici mesta Piešťany. V prípade akýchkoľvek otázok o súťaži

- adresu bydliska

socha Andyho Warhola pred jeho múzeom v Medzilaborciach drží nad hlavou
dáždnik, sme vyžrebovali troch, ktorí od
nás získajú tričká s emblémom Slniečka.
Sú to: Martina Viselková z Pustých Úľan,
Alexander Šoltýs zo Sabinova a Alex

V doplňovačke Slniečka ste si vylúštili

Alex Kotlár

Slovenska zatiaľ aspoň rozprávkové

Soňa Sámelová

umelecký mesačník
pre žiakov 1. – 5. ročníka ZŠ.
Založené v Matici slovenskej
v roku 1927

Krásny obrázok kraba nám nakreslila
Karolínka Kepštová z Ivanky pri Dunaji

názov vydavateľstva MONOKEL, ktoré
vydalo knižku Bratislava - čarovná metropola, a tak postavilo v hlavnom meste
metro. Táto krásna knižka poteší troch
vyžrebovaných lúštiteľov: Júliu Štofaňákovú zo Širokého, Máriu a Patrika
Liščinských z Raslavíc a žiakov 4. E pani
učiteľky Mgr. Dariny Fučkovej
zo ZŠ Karpatskej v Žiline.

Pekný pohľad z okna nám nakreslila
Lianna Tara Rose z Drienice pri Sabinove

Šéfredaktorka Ľubica Kepštová

Tlač printio, s. r. o, Kragujevská 1, 010 01 Žilina

Redaktorka Kristína Kubáňová

Rozširuje Ares, spol. s r. o.

Grafická a výtvarná úprava

Elektrárenská 12091,

Barbora Šajgalíková

831 04 Bratislava, Tel. 0800 141 911,
Mediaprint - Kappa Pressegrosso, a. s.,

Vydáva Literárne informačné centrum,

- triedu a adresu školy

Práce posielajte poštou alebo prineste

volajte na telefónne čísla 033 / 772 59 82,

- meno a kontakt na pedagóga

osobne na adresu: Mestská knižnica, Škol-

0917 565 991, píšte na e‑mailovú adresu:

IČO 31 752 381, Evidenčné číslo: EV 3197/09

/telefón., e‑mail/

ská 19, 921 01 Piešťany

kultura@kniznica.sk

Adresa redakcie: P. O. BOX 307,

Obálku nakreslila Mária Nerádová

e ‑ mail: slniecko@litcentrum.sk

Bratislava, Slovenská pošta, Uzbecká 4
820 14 Bratislava. Tel. 02/45 24 82 13

Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

810 00 Bratislava, Tel. 02/ 20 47 35 13,
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Z úspešných pátračov, ktorí zistili, že

Keď si skočím do vody,
robím s mamou dohody.
Nech ma nechá vo vani,
už som z toho zúfalý.

Žltá, modrá, červená,
trčia mi z nej kolená.
Vo vani je dúha!
Zvýskla som od radosti.
Len či sa tam pomestím?
Ilustrovala Adela Režná

Literárna súťaž Medziriadky pre deti od 10 rokov ponúka svojim
úspešným účastníkom letný literárny pobyt - je to týždňový tábor
plný umeleckého programu, literatúry a dobrej zábavy. Do súťaže
sa môžete zapojiť so svojou prózou, poéziou či drámou. Uzávierka
je 29. marca 2019. Propozície nájdete na www.medziriadky.sk

Moje more

Dúhová vaňa

sú
ŤAŽ

Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.
Vychádza každý mesiac okrem júla
Číslo vyšlo 20. 2. 2019

a augusta. Cena jedného výtlačku
je 0,80 €, ročné predplatné 8 €.
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Slniečko o peknej knižke
Longitál je časť nášho hlavného mesta. Ale pozor! S mestom toho
veľa spoločného nemá. Dokonca sa nachádza na jeho okraji, ďaleko
od mestského ruchu. Zato pre osemročné dievčatko Pepínu, pre
jej maminu novinárku, ocina spisovateľa, osamelý kamenný dom
v strmom úbočí nad riekou je ten najkrajší kút na svete. Pepína
je v ňom neraz sama, nesmúti však. Má okolo seba nádherné
šípové ružičky, poľné kvietky od výmyslu sveta, vtáky, dokonca
i malú čiernu ovečku. A najmä kŕdle prekrásnych motýľov. A má
i starkú, ktorá si neraz odskočí z Liptova, aby sa potešila so svojou
vnučkou. Teraz sa s Pepínou môžete tešiť i vy. Mladá talentovaná
spisovateľka a výtvarníčka Petra Hilbert, ktorá v knihe PEPÍNA
z LONGITÁLU opísala svoje šťastné detstvo, dbala totiž na to, aby ňou
nepohladila len srdiečko svojho syna Vincenta, ale všetkých detí.
O to viac, že jedného dňa sama z Longitálu odletela do motýlieho
neba. Keď vylúštite doplňovačku, dozviete sa slovenský názov tohto
prekrásneho miesta. Odpoveď nám napíšte do 20. marca na adresu
Slniečko, P. O.BOX 307, 810 00 Bratislava alebo na mailovú adresu
slniecko‑sutaze@litcentrum.sk. Troch z vás vydavateľstvo Slovart
odmení knihou, ktorú ilustrovala Maria Makeeva.
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DOPLŇOvačka
1 Obydlie 2 Pichlo 3 Kričalo
4 Zemina vhodná na modelovanie
5 Pekná 6 Prvé písmeno abecedy
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