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pochytro otvárala oblok dokorán. „Nesmiete 
ju vyplašiť, aby sa neudrela o sklo!“

Ale lastovička priletela k tabuli, zakrúžila 
nad dievčičkou a veselo zaštebotala. Dievčič‑
ka sa usmiala, vystrela ruku a vtom sa stalo 
niečo nevídané. Lastovička jej sadla na dlaň! 
Dievčička ju pohladkala, odniesla k obloku. 
Lastovička zaštebotala a vyletela von, vyso‑
ko do belasého neba. Prváčence ohromene 
pozerali na dievčičku. Prekvapilo to aj pani 
učiteľku. Pokrútila hlavou a povedala:

„To nebola obyčajná lastovička. Istotne 
to bol náš karpatský strigôň, milé deti. Ale 
teraz si už otvorte zošity a píšte do nich malé 
písané e.“

Strigôň čakal pred školou na dievčičku 
s prekvapením.

„Pozri, vyčaroval som ti bicykel, aby si sa 
mala na čom voziť do školy!“

„Ďakujem ti, dedko!“ zvýskla dievčička, 
vysadla, šliapla na pedále a strigôň v sedem‑
míľových čižmách bežal popri bicykli. O ria‑
didlo sa zachytila pavučinka babieho leta, 
trblietala sa v podjesennom slniečku. Raz ‑dva 
boli pred chalupou.

„Leto sa nám skončilo,“ povedal strigôň ve‑
čer, keď ukladal vnučku do postieľky a zamys‑
lene listoval v jej zošite. „Lastovičky už odleteli. 
Ale ako vidím, niektoré zostali v prváckych 
úlohách.“

Ilustrovala Petra Lukovicsová

Za hradbami Najmenšieho mesta býval kar‑
patský strigôň s vnučkou – malou dievčičkou, 
učenou pani sovou a hrozným psom Vlkola‑
kom. Málokto sa k nemu opovážil, lebo ako 
všetci strigôni, aj on vedel čarovať.

Raz podvečer Vlkolak na priedomí tri razy 
zaštekal. To znamenalo, že prichádza zried‑
kavá návšteva. A nebol to nik iný ako pán 
školník.

„Zabudol si, milý strigôň, poslať vnučku do 
školy. Už sa začal školský rok!“

„Načo by chodila do školy strigôňova 
vnučka? Sám ju všetko naučím…“ zahundral 
strigôň do svojej dlhokánskej čarodejnej lak‑
tibrady.

„Ale ja chcem ísť do školy,“ ozvala sa diev‑
čička.

„Pusť ju, strigôň,“ prihováral sa školník. 
„Možno sa tam naučí niečo, čo ani ty nevieš.“

„Čo ja neviem?“ začudovane sa opýtal 
strigôň.

„Napríklad… verše skladať!“

„Hahaha,“ zasmial sa strigôň, drgol do 
školníka a hneď spustil: „Človiečik z Najmen‑
šieho mesta, strigôň je z iného cesta!“

„Celkom sa to rýmuje,“ pripustil školník, „ale 
hovoriť vo veršoch nie je bohvieaké umenie.“

„Čo je ťažšie?“ zvedavo sa opýtal strigôň.
„Napríklad kreslenie!“
Strigôň vzal ceruzu a papier, sadol si za 

stôl. Sústredene pozeral na školníka, kým ce‑
ruza v jeho kostrbatých prstoch sama behala 
po papieri. A portrét bol hotový.

„Fantastické!“ zvolal školník a očarene hľa‑
del na svoju podobizeň. Potom ale vyhŕkol:

„Ale v škole je aj telocvik! Si už starý, diev‑
čičku sotva naučíš napríklad skok do výšky!“

Strigôň sa uškrnul, odrazil sa z miesta a už 
bol na stole.

„Óóó,“ vydralo sa zo školníkovho hrdla.
„Hóó ‑op!“ zvolal strigôň, preskočil na 

kanapu, z kanapy na pec.
„Keď moja dievčička do tej školy chodiť 

chce, nuž nedbám, ale ja ta pôjdem s ňou!“

„Teba do školy nepustím, lebo všetko vieš!“ 
vykríkol školník a vybehol z chalupy.

„Veď ja nájdem spôsob, ako sa do školy 
dostať,“ zavolal za ním strigôň a ešte tej noci 
vyčaroval školskú tašku.

Ráno zobudil vnučku, pripravil jej raňajky, 
zabalil do obrúska desiatu a pričaroval jabĺč‑
ko. Na drôtoch sedeli lastovičky, vyprevádzali 
dievčičku veselým štebotaním. A prváčence 
sa už učili písmeno e. Pani učiteľka kriedou 
urobila na tabuli čiaru, napísala malé e, 
prikreslila hlavičku aj zobáčik a bola z toho 
lastovička.

„Poď k tabuli, dievčička,“ vyvolala strigôňo‑
vu vnučku. „Skús nakresliť lastovičku!“

Dievčička zobrala kriedu, a len čo sa na ta‑
buli objavila druhá lastovička, ozval sa hlasný 
štebot. Všetci zhíkli. Odchýleným oblokom do 
triedy vletela naozajstná lastovička, prudko 
lietala z kúta do kúta. Žiaci za ňou otáčali 
hlavy, vyskakovali z lavíc.

„Seďte, deti!“ okríkla ich pani učiteľka, na‑
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Posledná
lastovička

Július Balco

jubi
leum

Rozprávkou 
z knižky

Strigôňov školský rok
blahoželáme

pánovi spisovateľovi
k životnému jubileu!



V Stupave 
sa každoročne koná literár-

na súťaž detí s názvom Príroda 
je život pre každého. Lenže aby bola 

naozaj pre každého, mali by sme zabudnúť 
na bezohľadnosť a chamtivosť. S darmi prí-
rody treba zachádzať šetrne a hospodárne, 
lebo nielen my, ale aj ďalšie generácie detí 
a ich rodičov si zaslúžia žiť na peknej 

a pohostinnej planéte.

O smädnom 
brucháčovi

Ján Milčák

Domček stál na vŕšku poras‑
tenom trávou. Bol drevený. 
Boli na ňom pootvorené dve‑
re a viedol k nemu chodník. 
V domčeku nikto nebýval. 
Pod vŕškom sa trblietala hla‑
dina modrého jazera. Každé 
ráno prileteli k vŕšku čajky, 
obleteli domček a zamierili 
k vode.

V jedno ráno sa objavil 
pri jazere muž s veľkým 
bruchom. Zohol sa k modrej 
hladine a poriadne sa na‑
pil. Z vody viditeľne ubudlo. 
Spokojne sa rozhliadol. 

Objavil vŕšok s chodníkom 
a drevený domček. Vykročil 
na chodník, vošiel do domče‑
ka a privrel dvere. Domček sa 
mu zapáčil, aj keď v ňom bola 
iba široká lavica, dubový stôl 
a na jednej zo stien okienko 
s výhľadom na jazero.

„Prekrásne!“ zvolal a strčil 
hlavu do okienka. Na tvári 
sa mu objavil úsmev a veľ‑
ké brucho sa mu spokojne 
natriasalo.

„V jazere zostalo ešte veľa 
vody,“ mrmlal si natešený.

Keď sa rozvidnelo, zi‑
šiel k jazeru a vypil z neho 
zvyšok vody. Zostal stáť 
pri rozbahnenom brehu. 

Prileteli čajky, poletovali nad 
domčekom, nevedeli pocho‑
piť, kam odrazu zmizla všetka 
voda. Boli zvyknuté na čľap‑
kajúcich sa ľudí, ba aj v zime 
sa občas prileteli pozrieť, ako 
sa šmýkajú deti na ľadovom 
povrchu zamrznutého jazera.

Muž s veľkým bruchom sa 
pobral ďalej. Sledoval vtákov, 
vedel, že letia k vode, kde 
ešte plávajú ryby. Obchádzal 
tŕstie, ktoré vytŕčalo z bahna, 
kým sa nedostal k priezrač‑
nej vode. Vypil ju z každého 
jazera, na ktoré natrafil. Vo 
veľkom bruchu mu hlasno 
ločkala.

Nepáčilo sa to deťom, kto‑
ré sa chodili hrávať k jazeru, 
ani vtáčikom, ani zvieratkám, 
ktoré k nemu chodievali piť.

eti
ka

1. Napíš nám, ktoré
vzácne veci môže mať každý

človek zadarmo.

2. Vieš, čo znamená skromnosť?
V čom sa ty sám dokážeš uskromniť?

3. Ako môžeš chrániť vodu
v studničkách, potokoch

a jazerách?

motivačné 
otázky

Na jazerách, ktoré obja‑
vil smädný brucháč, zostali 
prázdne člny, na ktorých sa 
kedysi člnkovali deti. Člny 
čoskoro vyschli a popraskali. 
Vo vetre a na slnku sa trha‑
li a pukali aj dná bývalých 
jazier.

A brucháč bol vždy smäd‑
nejší a smädnejší.

Jedného dňa ho na brehu 
vysušeného jazera našli deti. 
Ležal ako bez duše, len smäd‑
né ústa otváral ako ryba na 
suchu.

„Doplatil na svoju cham‑
tivosť!“ povedal jeden 

z chlapcov. Potom sa otočil 
k svojim kamarátom a vyzbie‑
ral centy od každého, kto mal 
drobné. Všetci odišli. Keď sa 
vrátili, držali v rukách fľašu 
minerálky, ktorú priniesli 
smädnému brucháčovi. Ťažko 
sa im ho hľadalo. Medzitým 
mu spľaslo brucho a bezvlád‑
ne ležal v šuchoriacom tŕstí…

O rok sa deti opäť čľapkali 
a člnkovali v jazere.

Brucháč už nebol taký 
smädný. Usadil sa v domčeku 
na vŕšku a predával v ňom 
minerálku. Spokojne kŕmil 
vtáčiky a pozeral, ako sa oko‑
lo domčeka vlní zelená tráva 
a modrasté vlnky na hladine 
širokého jazera.

Ilustrovala Miroslava Rudášová
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SÚŤAŽ O SLNIEČKARSKÝ BICYKEL

Ak sa chcete prejsť bývalou sopeč-
nou krajinou, vyberte sa na potulky 
Cerovou vrchovinou.

Rozprestiera sa v  okolí Rimav-
skej Soboty a Lučenca, na juhu hra-
ničí s Maďarskom.

Ragač a stratený svet Kostnej 
doliny
V  Cerovej vrchovine kedysi 
vybuchovali sopky, ktoré 
chrlili horúci oheň a  svoji-
mi jedovatými plynmi a  po-
polčekom ničili treťohorné 
rastliny a  zvieratá. Najsláv-
nejší kopec, ktorý bol pô-
vodne hrozivou sopkou, je 
Ragač. Na vrchole kopca sú 
ešte stále dutiny, kadiaľ spod 
zeme unikali vriace pary. 
V  neďalekej Kostnej doline 
sa našli kosti zvierat, ktoré 
sú pre naše územie naozaj 

Krajina 
vyhasnutých 

sopiek

Marta
Šurinová

vytvorila sopka pred štyrmi 
miliónmi rokov. Vychrlila 
lávu v  podobe tmavých päť- 
až šesťbokých kamenných 
čadičových stĺpov, ktoré sú 
ohnuté ako prúdy vody z na-
ozajstného vodopádu. Žiad-
ny podobný nenájdete v celej 
Európe.

Kamenné more
Kamenné moria sú väčšie 
plochy skál, balvanov a  ich 
úlomkov, ktoré pripomínajú 

neobvyklé. Svedčia o  tom, 
že v  pradávnych časoch žili 
u nás hyeny, medvede, pan-
dy, tapíry, nosorožce aj mas-
todonty  – predchodcovia 
mamutov. Objavené boli aj 
pozostatky rastlín starých 
vyše troch miliónov rokov.

Tajomstvo hradu Šomoška
Hrad Šomoška postavili oko-
lo roku 1323. Bol majetkom 
Matúša Čáka a slúžil ako ob-
ranný protiturecký hrad, na-
čas ho dokonca obsadili voj-
ská Osmanskej ríše. V  roku 
1703, v  časoch povstalec-
kých nepokojov, ho cisárske 

kamennú lavínu. Nie sú 
tam rastliny ani živočíchy. 
Len kamene. Také je aj ka-
menné more pod Šomoškou. 
Jeho hladinu tvoria úlomky 
čadičových stĺpov z  kame-
ňopádu. Na tisícky menších 
kameňov ich rozdrobilo ne-
ustále zamŕzanie a rozmŕza-
nie vody. Kamenný vodopád 
i kamenné more ležia na 
území Národnej prí-
rodnej rezervácie 
Šomoška.

Poraďte sa so svojimi 
pani učiteľkami, knihovníčkami 

alebo rodičmi a do konca septembra 
nám jednou ‑dvomi vetami napíšte, čo robí 
človek – paleontológ. Z autorov správnych 
odpovedí vyžrebujeme troch, ktorým pošleme 
peknú knižku, a všetkých zaradíme do kon-
coročného žrebovania o slniečkarský bicykel. 
Naša adresa je: Slniečko, PO. BOX 307, 

810 00 Bratislava alebo e ‑mail: 
slniecko ‑sutaze@litcentrum.sk.

Tajuplná Hajnáčka
Podobný osud ako Šomoška 
má aj zrúcanina hradu Haj-
náčka. Nepatrné zvyšky hra-
du sú na strmom čadičovom 
brale, ktoré je tiež sopečného 
pôvodu. Paleontológovia tu 
dodnes objavujú skamenené 
zvyšky zvierat spred piatich 
miliónov rokov. Úlomky ich 
kostí možno dokonca objaviť 
aj pri obrábaní pôdy.

Dedinka Hajnáčka je 
známa ako najbohatšie ná-
lezisko pozostatkov tapírov 
v strednej Európe. Preslávila 
sa aj tým, že tu boli nájdené 
vzácne modré drahokamy za-
fíry.
Ilustroval Jozef Gľaba

vojsko dobylo a  vyhodilo do 
vzduchu. Napriek tomu, že 
je v ruinách, zachoval si po-
vesť malebného rozprávkové-
ho hradu.

A aké je jeho tajomstvo? Stojí 
na sopečnom kuželi. Celý kopec je 
vyhasnutá treťohorná sopka.

Unikátny kameňopád
Pri stavbe hradu Šomoška 
ľudia objavili unikátny ka-
menný vodopád. Tento deväť 
metrov vysoký kameňopád 
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divy



September 
je mesiac letný aj jesenný. 

Na juhu slnko ešte páli. Nad hriadkami 
plnými kvetov poletujú motýle. Zo záhrad 

sa šíri vôňa jabĺk, hrušiek, modrejú sa slivky a vo 
vinici dozrievajú bobule hrozna. V severnejších oblastiach 
však prichádza naozajstná jeseň. Niektoré vtáky ešte len 
učia lietať mláďatká z druhého hniezdenia, kým iné sa už 
vydávajú na dlhú cestu na juh. Medzi prvými odlietajú 
kukučky, krakle, včeláriky, mucháriky, trsteniariky, 
orly krikľavé, sokoly lastovičiare, bociany, brehule, 

sláviky… Šťastnú cestu, diaľkoví letci, na jar
sa nám vráťte späť!

Ak sú do Michala 
vtáci doma,
nebude tuhá zima
Deň svätého Michala
(29. 9.) bol pre hospodára 
vždy veľmi dôležitý. Keď bol 
september teplejší, vtáci 
sa neponáhľali do zimovísk, 
gazdovia ešte mohli robiť 
vonku. Keď však napadol 
sneh, hovorilo sa, že Michal 
snehom kýchal. Úroda už 
bola pod strechou a všetky 
vonkajšie práce museli byť 
ukončené.

Aj takýmito názvami ľudia 
volajú nevädzu. Tento modrý 
kvet na vysokej stonke rastie 
často spolu s rumančekom 
či divým makom na okrajoch 
obilných polí. Kvitne veľmi 
dlho, zvyčajne od júna do 
septembra. O tom, že jej kve-
ty sú liečivé, vedia aj včely. 
Získavajú z nich peľ aj nektár. 
Modrá nevädza bola kedysi 
predovšetkým ozdobou 
obilných polí. Dnes ju pestujú 
aj v záhradách vo viacerých 
farebných odtieňoch.

Drobná šošovica patrí medzi naše najvýživnejšie potraviny. 
Ako divokú plodinu ju ľudia jedli už pred desiatimi tisícmi 
rokov. Jej semená uložené v strukoch obsahujú množstvo 
vitamínov, minerálov, najmä železa. Voľakedy, keď ešte neboli 
kombajny, šošovicu kosili kosou a semená zo strukov uvoľnili 
šliapaním alebo mlátením cepmi.
Ako vyzerajú cepy? Na drevenej rúčke (porisku) je pohyblivý 
drevený cepík, ktorým sa udiera do strukov, aby semená vy-
padli. Cepmi sa mlátilo aj zrno z obilného klasu.

Všimli ste si, že nad strecha-
mi sídlisk už nelietajú tmavé 
dážďovníky? Tieto vtáčiky, 
ktoré pripomínajú veľ ké 
lastovičky, sú už na ceste 
do Afriky a na Madagaskar. 
Počas roka strávia vo vzdu-
chu až deväť mesiacov. 
Vyletia do výšky dvoch 
kilometrov, pomaly plach-
tia, klesajú a spia. Je to však 
len mikrospánok. Spí iba 
polovica ich mozgu. Druhou 
polovicou kontrolujú let. 

Let na 
Madagaskar

Modrák, svetlák,
sinokvet či chrpa

deti 
v zelenom

pra-
nostika

Dážďovníky majú krátke nôž-
ky, nedokážu chodiť. Silnými 
pazúrmi sa prikvačia na kolmé 
steny činžiakov a zahniezdia 
sa v ich štrbinách. Celkom 
tak, ako to kedysi robili na 
skalných útesoch.

Išiel Macek do Malacek šošovičku 
mlácic, zabudol si cepy doma, musel 
sa on vrácic

Poďte s nami náučným chodníkom Šomoška
Je to nenáročný poldenný výlet pohraničným územím v Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrcho-
vina. Z obce Šiatorská Bukovina sa dostaneme k hradu Šomoška. Pri výstupe k hradbám nás pre-
kvapí deväť metrov vysoký čadičový kamenný vodopád. Tento „kameňopád“ vytvorila pred štyrmi 
miliónmi rokov láva. Na zem sa vylievala v pravidelných päť a šesť bokých stĺpčekoch, ktoré stuhli. 
Úlomky z kamenného vodopádu vytvorili kamenné more. Náučný chodník sa končí pri zrúcanine 
hradu Šomoška, malej pevnosti na vrchole bývalej sopky.

Pripravila
Marta Šurinová

v spolupráci s Inštitútom
aplikovanej ekológie

DAPHNE

Ilustrovala
Marta

Mesároszová
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1. O zloduchovi
z diery a princeznej, 
ktorá mala všetko

číta
nie

Bola raz jedna okrová krajina, v ktorej nerástlo 
nič. Skúste si to predstaviť : NIČ.

Celá tá krajina bola fádna, ba priam nudná: 
šíra a rovná, bez hôr a dolín, bez riek a miest, 
akoby ju prevalcoval parný valec a vysal z nej 
všetky tekutiny a život. Ak by ste sa však vy-
držali pozerať o trošičku dlhšie a pozornejšie, 
všimli by ste si, že v nej predsa len čosi rástlo: 
strom.

Pravda, nebol to bohvieaký strom, len taký 
cintľavý, nedorastený. Na tenučkých pahý-
ľoch sa mu nezelenal jediný lístoček. Kôra 
sa mu odlupovala a drevo sucho praskalo. 
Korene mal však ako veľ ké prežraté pytóny, 
ktoré sa na pražiacom slnku lenivo rozvaľo-
vali jeden cez druhého. Pod hadistými koreň-
mi toho stromu bola diera a v tej diere býval 
BLÖEGLÖEK.

Blöeglöek bol zlý. Strašne zlý. Chodil do-
kriva zlým krokom a rozprával zlým hlasom. 
Obvykle však čušky číhal v temnej diere, a keď 
sa niekto priblížil k jeho stromu, s vrčaním vy-
strčil svoj zlý nos a tak zle sa zaškeril, akoby 
chcel svojimi zlými zubiskami pohrýzť celý 
svet a ešte ho aj rozdriapať svojimi zlými pa-
zúrmi. A vôbec, Blöeglöek bol taký zlý, že vám 
o ňom chvíľu už radšej nič nepoviem, aby sa na 
vás tá zloba omylom nenalepila.

Poviem vám aj iný príbeh.
Bola raz jedna princezná. Taká normálna, 

princeznovská. Veď si ju pokojne predstav-
te sami: hlava, ruky, nohy, vlasy… a brucho, 
samozrejme. Tá princezná mala VŠETKO. 
Všetko, čo potrebovala aj nepotrebovala: se-
demdesiat sukní a sedem životov, hodinky 
s vodotryskom, aj keď tie boli len vyložené vo 
vitrínke. Princezná ich nepoužívala, tak ako 
nepoužívala ani zlatý rýľ vykladaný diamant-
mi, 5D fotoaparát so vstavaným eskalátorom, 
kartičky futbalistov s podpismi hokejistov, 
lietajúcu vodnú posteľ v tvare večného ohňa, 
súkromný slonovinový mrakodrap a štyritisíc 
kabrioletov s uniformovanými šoférmi - bolo 
jej to ľahostajné rovnako ako záhrada rajských 
rozkoší a blší cirkus, hovoriaci vták ohnivák… 
Princezná mala všetko, a predsa chcela viac. 
Ako sa však dá dostať viac, než je všetko?

Princezná z toho bolo úprimne nešťastná. 
Tak sa trápila, že nedokázala spať. Celé noci 
sa bezcieľne prechádzala nekonečnými zá-
mockými chodbami. Ako sa tak šialene una-
vená princezná potácala na hranici bdenia 
a spánku, hlavou jej prebleskla iskra. Nebola to 
žiadna maličká iskrička, ale prudký elektrický 
výboj, ktorý princeznej prepálil čelo a vystúpil 
na oblohu ako teplovzdušný balón.
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Výlet

So Slniečkom na výlete
Ak si myslíte, že skvelý výlet môžete zažiť len pri mori, na najvyššom 

štíte sveta alebo v najhlbšej jaskyni, nie je to celkom tak. Presvedčili nás 
o tom štvrtáci zo Základnej školy sv. Augustína v Považskej Bystrici s pani 
učiteľ kou Danielou Dzurnakovou, ktorí sa v minulom školskom roku stali 

výhercami predplatiteľskej súťaže Slniečka. Vybrali si výlet do Zábavného 
parku Liptov vo Vitálišovciach, kde sme spolu prežili zaujímavý deň.

Keď sme sa prvý raz rozhliadli okolo seba, upútala nás lanová prekážková 
dráha a veľ ký nafukovací bazén. To sme ešte netušili, že práve ten sa stane 
dejiskom napínavého akvazorbingového turnaja. Hneď na začiatku si totiž 

šikovné animátorky rozdelili deti do dvoch skupín, ktoré medzi sebou 
súťažili a zbierali body. „Aké ľahké!“ povedali si podaktorí, kým na vlastnej 

koži nepocítili, aké ťažké je správne napnúť  luk a trafiť  šípom do cieľa, 
spoločnými silami usmerniť neposlušnú guľôčku v obrom labyrinte či do-
siahnuť cieľ v popruhoch na elastickom lane. A čo bolo najdôležitejšie – 

spojiť svoje sily, navzájom si pomáhať, precítiť a zažiť nové veci. Výsledky 
oboch súťažiacich boli pomerne vyrovnané, a tak odmena neminula 

nikoho. Všetkých čakala jazda na terénnej motorke, 
ktorá bola naozaj tou správnou čerešničkou na torte!

Ďakujeme deťom a pani učiteľke z Považskej Bystrice za pekné spoločné 
zážitky a už teraz sa tešíme na víťazov tohtoročnej 

predplatiteľskej súťaže Slniečka!

Ilustrovala Marta Mesároszová

vý
let

Princezná neveriacky zízala na jasné živé 
svetlo. Bola to hviezda. Najžiarivejšia a najča-
rovnejšia hviezda vo vesmíre. Princezná hneď 
pochopila, po čom celý čas túžila a čo jej tak 
zúfalo chýbalo. Tú hviezdu musí mať! Ale ako 
dostať z oblohy hviezdu, ktorá je ako živé 
striebro a elektrina, a navyše je tak vysoko, že 
na ňu nedočiahne ani dlháň Dlhý z teleskopic-
kého rebríka?

V tú noc sa princeznej prisnila čudná okro-
vá pustatina, v ktorej rástol jeden-jediný za-
krpatený strom. No keď princezná vyliezla 
do jeho rázsochy, strom začal silnieť a rásť 
a rástol, a rástol, až kým nevyrástol do nebies. 
Princeznina jasná hviezda sa napichla na jeho 
najvyšší konár. Princezná ju už -už chytala za 
cíp, keď precitla zo sna. Bolo jej jasné, čo musí 
urobiť. Vyskočila z postele, prehodila si batoh 
cez plece a vydala sa na cestu.

Blöeglöek vystrčil hlavu z nory pod koreňmi 
stromu. Zavetril a zaostril svoj zrak: pustatinou 
sa motali čudné guľaté tvory. Ťarbavo sa knísa-
li zo strany na stranu, hrabali tučnými nohami 
a zadychčane pritom kotkodákali. Boli to akési 
prerastené nelietavé vtáky.

„Heš! Heš! Preč odtiaľ to, hydina jedna hlú-
pa!“ prskal Blöeglöek zlostne. Divoko mával 
rukami -nohami, ale vtákmi ani nehlo. Ďobali 
zobákmi do vyprahnutej hliny v márnej nádeji, 
že sa im z nej podarí vyloviť nejakú lahôdku.

Odrazu sa na obzore dvihol kúdol okrové-
ho prachu. Planinou sa rozľahol strašidelný du-
pot. No nebolo to stádo kopytníkov, ale svorka 
dvojnohých dravcov, čo sa valila vpred s bojo-
vým pokrikom:

„Ham, ham! Hamham!“
Kŕdeľ vtákov ovládla panika. Rozpŕchli sa 

všetkými smermi a na tučných nohách upaľo-
vali tak, ako len vládali, čiže veľmi, ale naozaj 

veľmi pomaly, asi ako zaspaté slimáky. Ďaleko 
neutiekli. Divokí dvojnožci ich poľahky zbiera-
li rovno do vriec, čo niesli na chrbtoch. Vrecia 
však boli staré a deravé, vtáky z nich s plesko-
tom padali naspäť na zem. Plesk! Au! Plesk!

Niektorí divosi boli takí vyhladovaní, že sa 
do vtákov ihneď pustili. Fuj! Ani ruky si neumy-
li. Niet divu, že mali z takého stravovania poka-
zené žalúdky.

„Mäso treba upiecť!“ ozval sa múdry hlas. 
„Pamätáte sa ešte na oheň?“

Divosi nechápavo krútili hlavami. Málokto 
si už pamätal dávnoveké vynálezy.

„Oheň, to sú horúce plamene. Robia teplo, 
ktoré mäsu vylepšuje chuť.“

„Fíha, aká technológia!“ uznanlivo híkali di-
vosi. „A ako sa robí?“

„Z dreva a iskry.“
„Ale my nemáme drevo!“ pripomenul kto-

rýsi.
„Ale máme, tam!“ zvolal druhý a ukázal na 

vysušený strom.
„Bude oheň, budeme piecť!“ ryčali slintajú-

ci divosi a rozbehli sa k stromu.
Blöeglöekovi sa naježili ostne na tele. Vyta-

sil ostré pazúry, vyceril zuby, zavrčal a hrozivo 
zasyčal:

„Posledného stromu na svete sa ani nedo-
tknete! O to sa postarám ja, Blöeglöek!“

Pokračovanie nabudúce

Ilustrovala Martina Matlovičová

Poznámka k výslovnosti: Blöeglöek má čudné 

meno s ešte čudnejším písmenom ö. Číta sa tak, ako 

keby ti bolo trochu zle: blöööééé!
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Hrdina číslo 1
Nespravodlivosť vládne sve-
tom. Vedci delia dejiny na 
obdobia a uznávajú starovek, 
stredovek, novovek, spomí-
najú dobu kamennú, bronzo-
vú i železnú. Odohrali sa však 
aj mnohé iné udalosti, ktoré 
zvrátili dejiny. Napríklad ob-
jav ohňa, bez ktorého by ľud-
stvo neprežilo. Alebo čo taký 
chlieb?

Právom by sme dejiny 
mohli deliť na obdobie pred-
chlebové a chlebové. Veď 
chlieb nás živí celé tisícročia. 
V posledných desaťročiach 
v našich končinách už trochu 
menej, ale aj tak dodáva ľud-
stvu takmer polovicu potreb-
ných živín. V niektorých kraji-
nách ešte oveľa viac.

Dejiny chleba sa začali pí-
sať pradávno, keď náš prapre-

dok objavil nepatrné zrniečko 
istého druhu trávy. Zachutilo 
mu a zasýtilo ho. A aké bolo 
dobré, keď bolo upečené! 
Rodila sa mladšia doba pred-
chlebová. Keď náš prapredok 
rozdrvil suché zrnká pradáv-
nej pšenice, získal sivastý 
prášok – múku. Z tej si uvaril 
kašu a dobre sa zasýtil. V tých 
dávnych dobách ženy tretinu 
svojho života prežili nad plo-
chými kameňmi, ktorými drvili 
zrná a menili ich na múku.

Obilná kaša dlho a úspešne 
zaháňala našim predkom hlad. 
Ešte aj v Rímskej ríši bola spo-
čiatku najdôležitejším jedlom. 
Aj u nás, najmä na Orave, bola 
múková kaša (kuľaša) ešte 

pred polstoročím takmer kaž-
dodenným jedlom.

Z múky začali naši pred-
kovia piecť posúchy. Bol to 
chlieb? Znalci vravia, že áno. 
Bol to prachlieb, ktorý ľud-
stvo dlho sprevádzal dejinami. 
Vďaka obiliu sa naši predkovia 
zmenili z kočovníkov na roľní-
kov. Zistili, že keď upečú cesto 
v malých pieckach, chutí viac. 
Prachlieb sa zmenil na chlieb.

Doba chlebová už trvá pri-
najmenšom šesť tisíc rokov.

Svet dnes pozná nie stov-
ky, ale tisícky druhov chleba. 
Pekári sa vo vymýšľaní nových 
receptov priam pretekajú…

Zaobídeme 
sa bez chleba? Určite nie! 
Ale ani bez zemiakov, ryže, 

kukurice, syra, jabĺčka, kakaa, čaju, 
polievky, kaše či halušiek… V jednotli-
vých kapitolkách nášho seriálu sa po-
rozprávame o ich pozoruhodnej histórii, 
o tom, ako nás sprevádzajú dejinami 

a ako nám neraz zachraňujú 
životy.

pripravil
Ladislav
Švihran

 
Z najstarších jazykov sa dozvedáme, že slovo 
chlieb sa už kedysi dávno podobalo na to naše 
dnešné. Veď posúď te sami – hleib, laib – ne-
znie to podobne ako chlieb? Tieto starodávne 
slovíčka pochádzali zo slov, ktoré označovali 
lámanie alebo polámané kúsky. Chlieb v po-
dobe okrúhlych placiek naši predkovia pri je-
dení naozaj lámali.

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

slovo ›chlieb‹ príslovia o chlebe
 

Reči sa hovoria, chlieb sa je.
Toto príslovie nám chce povedať, že skutky 
a činy sú vždy dôležitejšie ako zbytočné reči.

Skúste porozmýšľať s rodičmi, starými rodič-
mi aj pani učiteľkami o tom, čo znamenajú 
ďalšie príslovia o chlebe. Možno sa dozviete, 
ako im podaktoré príslovia už niekedy po-
mohli v živote.

Spojte každé „chlebové“ slovíčko s jeho 
významom:

chlebáreň

chlebodarca

pochlebovač

človek, ktorý dá druhému prácu

úlisný, zaliečavý človek

veľ ké ústa (žartovne)

Bez nich 
katastrofa

Tak žime, aby bolo aj chleba, aj neba.

Kto do teba kameňom, ty doňho chlebom.

Ilustroval David Soboň
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Galéria slniečkaTvor!úlo
hy Štefan Cpin rád pracoval s fa-

rebnými obláčikmi, do ktorých 
pomocou svojej fantázie po-
stupne pridával detaily a vy-
tváral tak krásne ilustrácie. 

Skúste aj vy nakresliť do fa-
rebných obláčikov očká, vlás-
ky  alebo  čokoľvek  iné,  čo 
vám príde na um. Pokúste 
sa porozmýšľať, ako by mala 
vyzerať vaša vysnívaná roz-
právková postavička. Svoje 
obrázky alebo ich fotografie 
nám môžete poslať do redak-
cie Slniečka na známu adresu. 
Najkrajší obrázok odmeníme 
knižkou.
Pripravila Kristína Kubáňová

1918

V našej malej galérii sa stretávame 

s ilustráciami najvýznamnejších 

maliarov, ktorí svojimi obrázka-

mi dlhé desaťročia skrášľovali 

Slniečko.

Štefan cpin
1919 – 1971
Strieborná kniha rozprávok 
1968

Prvé ilustrácie Štefana Cpina 
sa objavili už v starodávnom 
časopise Priateľ dietok, ktorý 
čítali vaše prastaré mamy. 
Svojimi krásnymi obrázkami 
privítal aj prvý ročník obno-
veného časopisu Slniečko 
a zostal dlhé roky jeho ver-
ným kamarátom.

Zdroj: TOTO! je galéria
Ilustráciu nájdete na:
www.totojegaleria.sk
© Štefan Cpin (dedičia)/ LITA 2018

Štefan Cpin ilustro-
val viac než stovku kníh pre 

deti. Ešte dnes nájdete v knižniciach 
Striebornú i Zlatú knihu rozprávok Boženy 
Němcovej, Janka Hraška Márie Ďuríčkovej, 
Prvý a Druhý venček Márie Rázusovej 
Martákovej, Prázdniny so strýcom 
Rafaelom Vincenta Šikulu, Čenkovej 

deti či Jana Fraňa Kráľa.

„Úplne prvá knižka, na ktorú si pamätám,
bola Zlatovláska, ktorú ilustroval Štefan Cpin.
Tá Zlatovláska mala vtáčiky vo vlasoch…“

Verona Šikulová, spisovateľka

„Z obláčikov farieb vytváral postavy
rozprávok a príbehov. A tak deti vedeli, ako

vyzeral starý Bodrík, čo verne sprevádzal svojho 
baču, aké vlasy mala princezná, čo hovorila, že soľ 
je nad zlato, aj to, ako srdnatý Janko zatínal

päste, keď sa diala krivda.“
Ida Želinská, TOTO! je galéria
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Farebný svet – Coloriskeri  luma

výsledky súťaží
slniečko č. 9 — Najzaujímavejší  člen  rodiny Z tých, ktorí nám opísali alebo nakreslili najzaujímavejšieho člena svojej rodiny, sme vybrali štyri ko‑

lektívy detí, ktorým posielame knihu Eleny Elekovej Môj brat nemá brata z vydavateľstva Q111. Ostatným deťom ďakujeme za krásne nápady, z ktorých vy‑

berieme aj do Slniečka. Knižku posielame štvrtákom ZŠ s MŠ zo Zázrivej – Martinke, Barborke, Martinovi, Lucke a Anetke, ďalej Dianke, Veronike, Tomášovi 

a Natálii zo 4. C ZŠ  Zarevúcej v Ružomberku, žiakom 2. A pani učiteľky Mgr. Eriky Bobotovej zo ZŠ na ulici L. Novomeského v Trenčíne a žiakom 

3. C zo SŠ Sv. Rodiny na Gercenovej ulici v Bratislave.

Naše divy Mnohí z  vás nám veľmi pekne vysvetlili, čo znamenajú dve cudzie slová – fauna a flóra. Z úspešných bádateľov sme vyžrebovali troch, ktorým 

posielame peknú knižku. Sú to: Laura Bognerová z Urminiec, Igor Szetei z Tomášova a David Pinter zo Zálesia.

Slniečko o peknej knižke V májovom čísle sme vám predstavili novú knihu Ondreja Sliackeho Rozprávky nad zlato s ilustráciami Kristíny Šimkovej, 

ktorú vydalo Vydavateľstvo Matice slovenskej. V doplňovačke ste si vylúštili názov známej rozprávky Janko Hraško. Z autorov správnych odpovedí sme 

vyžrebovali troch, ktorým táto pekná knižka spríjemní jeseň. Sú to: Viktorka Šrajerová z Novák, Matej Knoško z Hamuliakova a Ľubomír Škultéty z Horných 

Ozoroviec.

Slniečko č. 10 — Naše divy Známy slovenský spisovateľ a prírodovedec Miroslav Saniga vám predstavil neobyčajného vtáčika murárika červenokrídleho. 

O tom, že autora dobre poznáte, svedčia aj názvy jeho kníh, ktoré ste nám napísali a poslali do redakcie. Z množstva správnych odpovedí sme vyžrebovali 

tri, ktorých autorov čaká milé prekvapenie – pán spisovateľ im venoval knižky zo svojho vlastného archívu. Výhercami sa stávajú : Bianka Gvotová z Diviny, 

Ema Fačková z Dolného Kubína, Anežka a Tomáš Vlčkovci z Topoľčian. Pánovi Sanigovi srdečne ďakujeme.

 Hurá do školy na bicykli Kenzel! V školskom roku 2017 – 2018 sme spomedzi množstva súťažiacich, ktorí mesiac čo mesiac správne odpovedali na 

úlohy vlastivednej súťaže Naše divy, vyžrebovali Zojku Tomadíkovú z Krompách. Víťazke srdečne blahoželáme a v októbrovom Slniečku prinesieme repor‑

táž z odovzdávania jej novučkého bicykla. Odovzdávať ich bude šikovný bicyklista psík Kenzlík zo sponzorskej firmy Kenzel. 

www.kenzel.sk
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Obrázky detí sme vybrali spomedzi víťazov 10. roč‑

níka výtvarnej súťaže Farebný svet - Coloriskeri 

luma, ktorú organizuje občianske združenie 

Romano Kher – Rómsky dom. 

Letím domov – tak nazval svoj obrázok Alex Sumaj 

z OZ Gaštanový koník v Snine.

Danka Lakatošová zo ŠZŠ s vyučovacím jazykom 

maďarským na Košickej ulici v Komárne nám na‑

kreslila obrázok, ktorému dala názov Fotografia.

Umelecký mesačník pre žiakov 1. – 5. ročníka 

2018/2019
Vyplnenú objednávku zašlite distribučnej firme ARES: ARES, s. r. o., 
Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava, 

          Bezplatná telefónna linka: 0800 141 911, mail: ares@ares.sk

meno a priezvisko V dňa

presná adresa školy

platba faktúrou - IČO

Milé pani učiteľky,

všetky triedy, ktoré si do 10. 10. 2018 objednajú na školský rok 2018 – 2019 v plnom počte časopis 

Slniečko, zaradíme do žrebovania o výlet do Bojníc alebo Banskej Štiavnice. Zo spoločného 

podujatia pripravíme fotodokumentáciu a reportáž do Slniečka. Pani učiteľka, ktorá odoberie 

nad 20 kusov Slniečka, dostane jeden výtlačok zdarma. Na objednávke nesmie chýbať 

potvrdenie učiteľa o počte predplatiteľov.

Milí slniečkári,

naďalej budeme uverejňovať vaše literárne a výtvarné práce a určite vás potešia aj súťaže 

s knižnými cenami. V seriáli 10 divov Slovenska opäť zabojujete o slniečkarský bicykel! Jožko 

Mrkvička si s vami opäť precvičí svoj bezchybný krasopis a porozpráva vám nové príhody.

Okrem tradičných rubrík, ako je Etická výchova, Deti v zelenom, Pre bračeka, pre sestričku, 

budeme uverejňovať rozprávky, povesti a príbehy zo života súčasných detí v čitateľsky príťaž-

livej úprave, vhodné na recitačné súťaže. Nezabudneme ani na dlhšie básne a čítanie na 

pokračovanie. V Slniečku už tradične nájdete krásne obrázky najlepších slovenských 

ilustrátorov a nový komiksový seriál!

Vaše Slniečko

Danka Lakatošová Alex Sumaj

Kto sa povezie na slniečkarskom bicykli? 
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Slniečko o peknej knižke
Bol raz jeden Cyril, ktorý rád objavoval. A tak jedného dňa, keď dedko nebol 
doma, rozhodol sa, že preskúma povalu jeho domčeka. Lákali ho najmä ded‑
kove tajuplné reči o akýchsi zázračných cukrových topánkach, ktoré sú tam 
odložené. Ale akéže zázračné, akéže cukrové. Keď ich Cyril v tom haraburdí, 
čo je na každej povale, objavil, vôbec ho neupútali. Topánky ako každé iné. 
Napriek tomu si obul jednu, obul druhú. Topánky sa zrazu zaligotali a „bum“. 
Cyril padol na zadok. Chvíľu klipkal očami a nemohol uveriť tomu, čo vidí… 
Ak ste, deti, zvedavé, čo Cyril videl, prečítajte si knihu CUKROVÉ TOPÁNKY. 
Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete sa i meno maliarky, ktorá do knihy 
Adely Režnej namaľovala pekné obrázky. Nezabudnite nám to napísať do 20. 
septembra. Naša adresa je Slniečko, P. O.BOX 307, 810 00 Bratislava alebo 
slniecko ‑sutaze@litcentrum.sk. Trom z vás vydavateľstvo Zum Zum production, 
ktoré knihu vydalo, pošle topánky z cukru, vlastne Cukrové rozprávky.

DOPLŇOvačka

1. Kráľ vtákov 2. Skala 3. Padá z dažďových mračien 4. Sopka na talianskom ostrove Sicília 5. Mocná 6. Podarúnok
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