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Lízička sa oboma labkami držala kresla 
a stále sa pýtala:

„Nespadneme? Nespadneme?“
„Čo by sme padali. Máme predsa riadne 

letenky na lietanie, nie na padanie.
„Ale čo keby sme padali?“
„Nič sa nestane! Keby lietadlo aj náhodou 

spadlo, mačky vždy dopadnú na všetky štyri 
labky. To predsa vie každý, nie?“

„Áno, áno!“
Lietadlo letelo ako anjel.  

Lu̓dia si odpútali pásy a chodili si dínom- 
-dánom po lietadle akoby nič. Za oblôčikmi 
sa rozprestieral modrý večer. Keď 
Princezka pozrela dolu, uvidela maličičké 
domy, stromy, cesty, polia. Chvíľami sa 
tam dolu váľali akési modré periny, čo boli 
v skutočnosti oblaky. A potom, aká krása!

„Pod nami je more!“
„Čo more, morisko! Tu ho máš,“ skríkla 

Lízička. „Keď lietadlo teraz spadne, čo si 
počneme? To by som rada vedela! Každý vie, 
že mačky nie sú žiadne mechúre! Mačky 
nie sú žiadne plachetnice! Mačky nie sú 
plav... plavkyne! A... a... my už vôbec plávať 
nemôžeme, pretože nemáme plavky!“

„Veď nespadne,“ smiala sa Princezka. 
A vtom už prichádzala pekná letuška 
a niesla im cukríky na miske. Len čo 
ich docmúľali, už im niesla limonádu 
so slamkou. A kurča s plnkou. A žĺtkové 
venčeky s krémom. A víno s ľadovými 
kockami. A kávu so smotánkou. A to všetko 
s úsmevom.

Len čo dojedli a dopili, letuška tam bola 
znova a niesla:

cukríky s miskou
slamku s limonádou
plnku s kurčaťom
krém so žĺtkovými venčekmi
ľadové kocky s vínom
smotánku s kávou,
a to všetko s úsmevom.
Keď všetko dojedli a dopili už piatykrát, 

Lízička sa prestala báť.
A Princezka povedala:
„Až teraz vidím, ako je tá Kanada 

ďaleko. Už sme zjedli piatu večeru 
a za oblôčikom je stále večer. Ktovie, 
na koľké raňajky tam my doletíme.“

„Už sa mi to aj sníva – tisíc kilometrov. 
Milión zlatých kukučiek s hodinkami – 
ÓÓÓÓÓ!“ zazívala Lízička a zaspala.

Musí sa jej to prepáčiť. Veď ona, chúďa, 
bola zvyknutá večerať nanajvýš trikrát. 

Princezka sa ešte pozrela na ten modrý 
večer a na to úžasné more dolu a zaspala tiež.

ilustrovala MARTINA MATLOVIČOVÁ

Jaroslava BlažkováJaroslava Blažková

Mačky letia 
do Kanady

Pasažieri sa ponáhľali po vysokých 
schodíkoch do obrovičizného lietadla. 
Ponáhľali sa po nich aj Princezka a Lízička – 
jeden, dva, tri... sedem. A už boli dnu. Letuška 
im ukázala, ktoré sú ich kresielka. Keď si 
všetci posadali, vpredu sa objavil nápis:

PRIPÚTAJTE SA!
Hneď sa všetci pripútali. A vtom už 

lietadlo zahučalo, zadunelo, zamávalo 
krídliskami.

A už letelo.

Knižku s veselými 
ilustráciami Martiny 

Matlovičovej pre vás 
pripravilo  

Vydavateľstvo 
BUVIK.

Jedného dňa dostali mačky Princezka a Lízička list od tety Jozefíny, aby ju prišli navštíviť.  
Čože prišli! Prileteli! Lebo teta bývala ďaleko za morom vo veľkej krajine, ktorá sa volá Kanada. 

Vo veľkej Kanade žila aj spisovateľka Jaroslava Blažková. Keď ešte bývala na Slovensku, napísala 
príbeh dvoch mačičiek, ktoré si kúpili televízor a zabudli pri ňom na celý svet. Tie mačičky odvtedy 

trochu povyrástli a aj ony sa vybrali do ďalekej Kanady. Pani spisovateľku tam už nenašli,  
ale verte mi, ona im po celý čas nazerala do okienok lietadla.
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Viete, čo je VERŠOPINKANIE? Náš kamarát 
Osmijanko si myslí, že je to hra, podobná 
bedmintonu, pri ktorej si spoluhráči navzájom 
pinkajú rýmy. Napríklad: vrana-hrana, 
veľkáči-nepáči, snívame-o mame... Skúste sa 
ju zahrať aj vy! 

Zahrali si ju aj dospeláci, ktorí radi 
vymýšľajú verše pre deti. Slniečko a Literárne 
informačné centrum pre nich vypísalo 
súťaž, ktorá sa volá presne ako táto hra – 
VERŠOPINKANIE. Básnici aj nebásnici, mladí 
aj starší, pustili sa do veršovania s takou 
vervou, že porota mala niekoľko dní hlavu 
zaborenú vo veľkej kope básničiek. Napokon 
z nich vybrala len tie najlepšie. 

Prvé miesto v súťaži vyhral Dávid Dziak, 
ktorého už zo Slniečka poznáte, druhé 
známa spisovateľka Marta Hlušíková a tretie 
miesto Zuzana Martišková. Jej verše boli 
uverejnené aj v knižke Kapitán Spomienka 
z vydavateľstva Perfekt. V súťaži sme objavili 
aj viacero ďalších talentov a s ich veršami sa 
budete stretávať na stránkach Slniečka.

Komínové 
snehuliaky
Tomu, kto by nevedel, 
bez problémov zopakujem:
v zime spia len medvede!
V lete je to o inom:
vtedy drieme, spí a sníva
celé mesto komínov!
Keď sa zjavia prvé mrazy,
komíny sa rozzívajú,
aby sa dym nepokazil:
echi, echi, echi, echi,
uá, uá, uá, baf,
až sa chvejú všetky strechy.
Potom pustia oblak dymu,
na oblohu povešajú
zadymenú pantomímu.
Zimný život je už taký –
z komínov nám vyliezajú
zadymené snehuliaky.

Naša mačka
Žije u nás zvláštna mačka.
Najprv bola potápačka –
s rybami karty hrala,
rieka jej bola malá.
Z potápačky sa stal pirát.
V papuľke kus syra,
cez oko čierna páska,
hotová plynová maska.
Čo to táram!
Pirátska maska!
Stále zle.
Pirátska mačka!
Mala k vode kladný vzťah, 
to sa musí nechať.
Potom sa tá naša mačka
naučila brechať.
Schovala si všetky kosti,
kto chce, nech sa postí!
Nebude trpieť od hladu,
na toto nemá náladu!
Teraz ako slávna hviezda
čviriká a vyspevuje
čáry-máry hav,
čáry-máry mňau!
Je to mačka mnohých tvárí
a stále sa jej darí!
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Veršopinkanie Marta HlušíkováMarta Hlušíková

ilustrovala HELGA PAVELKOVÁ
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na Sídlisku II. Vraj som si vždy chcel dať 
dole z hlavy prilbu (mama to volá čiapka), 
aby som poriadne na všetko videl. Keď 
som bol už troška starší, postupne som 
začal objavovať svoju domovskú planétu. 
Zaobstaral som si zápisník a ceruzku, aby 
som všetko, čo objavím, zakreslil do mapy.

Ako prvú ulicu som preskúmal tú, na 
ktorej bývam – Rombauerovu. Moja ulica 
je určite pomenovaná podľa nejakého 
známeho astronauta, ináč by som sa tu 
nenarodil. Opakujem, narodil som sa ako 
vy – v nemocnici, nie na ulici so zvláštnym 
menom. Rombauer bol dozaista objaviteľ 
ako ja a zakresľoval planétu Prešov.

Narodil som sa na planéte Prešov. Ako? Ja 
si to nepamätám. No v nemocnici, aspoň si 
myslím, tak sa hovorí. Jednoducho, celý svoj 
dlhý život, ktorý trvá už desať svetelných 
rokov, žijem na planéte Prešov. Niektorí 
si spočiatku mysleli, že Prešov je stredom 
vesmíru, ale potom priletel jeden významný 
objaviteľ z planétky 3393 Štúr a všetko 
vyvrátil. Vraj stredom našej galaxie je 
Slnko. Vtedy som si povedal, že chcem byť 
astronautom objavujúcim nové planéty 
a zapisovať ich súradnice. Najprv som však 
musel preskúmať svoju planétu.

Spočiatku som ju pozoroval z kočíka, 
ale ani to si nepamätám. Mama vravela, 
že sme lietavali pomedzi paneláky 

Pri druhom objavnom lete som pristál 
na Nábrežnej ulici. Hneď ma zaujal dom, 
okolo ktorého boli všakovaké kamene, asi 
meteority, pričom tam nebol žiadny plot. 
Tak sme sa tam niekedy chodievali hrať na 
schovávačku. Najzvláštnejšie na tom dome 
však boli vstupné dvere, ku ktorým viedli 
neviditeľné schody. Ak by som chcel ísť dnu, 
musel by som si doniesť rebrík. Neskôr 
som zistil, že ten dom patril sochárovi 
Františkovi Patočkovi. Zaiste za tými 
tajnými dverami bez schodov vytváral 
okrem sôch aj nejakých robotov.

Raz som sa počas výpravy stratil 
a dostal som sa na Požiarnickú ulicu. 
Hneď som sa zľakol, lebo na budove starej 
detskej nemocnice sú dve obrovské jazvy. 
Pravdepodobne z boja s mimozemšťanmi. 
Okamžite som sa vrátil domov. Z čias 
boja proti mimozemšťanom sa v Prešove 
zachoval podzemný kryt, ktorý sa nachádza 
pod budovou autobusovej stanice. Tam, 
kde pristávajú aj kozmické lode. Rovnako 
sa zachovala aj dlhá úniková podzemná 
chodba z Hlavnej ulice až na Šarišský hrad, 
odkiaľ sa dá dobre pozorovať vesmír.

Ta TAKÉ MeSTo  Ta TAKÉ MeSTo  
–– preŠOV preŠOV

napísal DÁVID DZIAK ilustrovala KATARÍNA ILKOVIČOVÁ

Dávid Dziak, víťaz súťaže Veršopinkanie, je vysokoškolský učiteľ na Prešovskej univerzite, kde sa venuje detskej literatúre. Pripravuje zbierku rozprávok a zbierku básní. Verše pre deti mu vyšli v časopisoch Slniečko a Vertigo, v zborníku vydavateľstva Perfekt Kapitán Spomienka a na portáli 
knihynadosah.sk. 



BOnuSOVá 
BOnuSOVá 

ÚlohAÚlohA

Prejdi sa panáčikom 

na Google Street View 

po Požiarnickej ulici v Prešove 

a nájdi dve jazvy, o ktorých 

hovoril chlapec v texte.

mi vtedy povedala, že pri veľmi dlhých 
misiách vesmírneho letu astronautom 
klesá imunitný systém. Tá choroba sa asi 
volá Urbex. Veľa si z toho nepamätám, 
zápisník ostal doma v skafandri, ale zato 
si pamätám chuť mliečneho pohára, keď 
som sa vrátil na svoju domovskú planétu. 
Ta také mesto, či vlastne planéta, je Prešov.

V spolupráci s časopisom Ta Take Town, 
v ktorom sa píše o Prešove, o jeho zvláštnych 
miestach, zákutiach a neznámych príbehoch.
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Najkrajšia budova, akú som 
doposiaľ objavil, je akýsi zámoček 
za hypermarketom na Bardejovskej ulici. 
Navrchu má vežičku, v ktorej by som raz 
chcel bývať. Vraj to bola vodáreň, ale takej 
somarine sa mi nechce veriť. Určite sa tam 
robili všakovaké experimenty.

Jeden experimentálny liek som raz 
potreboval aj ja. Tak som ochorel, že ma 
museli superrýchlou vesmírnou loďou 
Eperjes odviezť na takú planétu, kde 
ma takmer dva mesiace liečili. Mama 

Súťažná oTázkaSúťažná oTázka
Napíšte nám, čo je podľa vás v texte skutočné a čo vymyslené? Odpovede posielajte na adresu: 

Slniečko, Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12,  
812 24 Bratislava 

alebo na e-mail: 
slniecko-sútaze@litcentrum.sk. 

Z autorov zaujímavých odpovedí vyžrebujeme troch, ktorých odmeníme knihou. Všetkých ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel. 

11

ÚlohyÚlohy
1. Skús vymyslieť, akými inými fantastickými nástrojmi by mohol chlapec z básne pritiahnuť nebo.

2. V čom sú tvoji starí rodičia pre teba výnimoční? 

Zápisník jedného chlapca
November je zádumčivý mesiac. Hmlisté 
sychravé dni a dážď nás zaháňajú do teplých 
domovov a útulných zákutí, v ktorých sa dobre 

sníva a o všeličom rozmýšľa. S básnikom 
Dávidom opäť nazrieme do chlapcovho 
tajomného zápisníka... 

Poriadny luk
Vystrúham si poriadny luk
k šípu priviažem lano
a vystrelím ho do neba
a tak nebo pritiahnem k zemi
aby aspoň na chvíľku
prišli dedko s babkou
na návštevu.

Snáď sa ten 
hore nebude 
hnevať
Idem odrezať kúsok zo slnka
ale nie pre seba
dám ho mame
aby prestala pršať
Snáď sa ten hore nebude hnevať.

ÚlohyÚlohy
1. Čo znamená, keď 

o niekom povieme,  
že prší?

2. Pre koho by si odrezal kúsok zo slnka? 

napísal DÁVID DZIAK ilustrovala EVA ŠKANDÍKOVÁ



deti vybrali Tajomstvo príborníka podľa 
kanadskej spisovateľky slovenského pôvodu 
Kathy Kacer v dramatizácii Timotey Vráblovej 
a v kategórii rozprávkových hier zvíťazil 
Hlavička Juraja Raýmana. 

Na festivale boli rozdané ešte dve 
mimoriadne ceny: Cena Márie Ďuríčkovej od 
LIC spisovateľke Jane Bodnárovej a Zvláštna 
cena RTVS herečke Božidare Turzonovovej. 

Tak... vďaka za rozprávky. Ak ste to ešte 
nestihli, rozlúsknite si aj vy Zázračný oriešok 
a započúvajte sa do jeho tajomstiev.
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K orieškom, aj k tým zázračným, patrí 
STROM. Aj strom, ktorý zo všetkých síl 
chránil tvor s prečudesným menom Blöeglöek 
v šírej okrovej pustatine v knižnom príbehu 
spisovateľky Alexandry Salmely a ilustrátorky 
Martiny Matlovičovej. Tak sa totiž volá knižná 
novinka z Literárneho informačného centra, 
ktorú na Zázračnom oriešku v Piešťanoch 
privítali deti zo Základnej školy Dubovany. 
Tromi zlatými orieškami a dobrými želaniami 
ju vyprevadili na cestu medzi čitateľov. 

Nie je festival ako festival. Ten, ktorý sa volá 
Zázračný oriešok, má ešte jeden podnázov: 
kniha v rozhlase – rozhlas v knihe, čo znamená, 
že dobrá rozhlasová hra pre deti často kráča 
ruka v ruke s dobrou knihou. Sú to nerozlučné 
kamarátky. Piešťany v septembri už po 
jedenásty raz otvorili svoje brány všetkým, 
ktorí sa k týmto dvom kamarátkam pridali. 
Mestská knižnica mesta Piešťany a Rozhlas 
a televízia Slovenska pre nich pripravili 
stretnutia so spisovateľmi, rozhlasovými 
tvorcami, hercami, tvorivé dielne s ilustrátormi 
a výstavy ilustrácií z najkrajších kníh pre deti. 

Festival má ešte jednu zvláštnosť – 
rozhlasové hry a rozprávky tu súťažia 
o prvenstvo. Detská porota rozhodla, že 
v kategórii monologických rozprávok vyhráva 
Líza, mačka z Trojice Jána Uličianskeho. 
V kategórii rozhlasových hier pre celú rodinu 

Spolu s nimi mu popriali šťastnú cestu 
aj bábkoherci Lukáš Tandara a Mariana 
Bódyová v divadelnom predstavení Košatý 
príbeh o strome, ktoré vzniklo v spolupráci 
s Mestskou knižnicou mesta Piešťany 
a neziskovou organizáciou Osmijanko. A aby 
Blöeglöekovi nebolo smutno, na putovnej 
výstave ilustrácií Martiny Matlovičovej sa 
stretol s hrdinami českého spisovateľa Tomáša 
Končinského. Blöeglöekova cesta z Ošemetna, 
ako sa výstava volá, poputuje priamo do Prahy.

STrOMSTrOM
„Oriešok v rozprávkach sa nikdy nechrumká pri telke ani sa z neho nepečú koláče. Zásadne predstavuje tajomstvo, nádherné prekvapenie, hviezdičkové, mesiačikové či slniečkové šaty pre Popolušku alebo skvostný dar pre statočného popolvára.“

Toňa Revajová, 
spisovateľka

rozhlasová monologická rozprávka  –  je krátka rozprávka, ktorú zvykne rozprávať iba jeden herec

Ak sa chcete dozvedieť viac a spoznať príbeh o strašne zlom Blöeglöekovi a o Princeznej, ktorá mala všetko, objednajte si knihu STROM za cenu 13 Eur na e-mailovej adrese distribucialic@litcentrum.sk.

Túto stranu ilustroval Juraj Martiška – tvorca Ceny 
Zázračný oriešok

Viac sa dozviete na  
www.zazracnyoriesok.sk 

Podujatia festivalu 

Zázračný oriešok 

podporil z verejných 

zdrojov hlavný 

partner festivalu Fond 

na podporu umenia.
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Novembrové dni sú krátke, zvyčajne chladné, 
hmlisté a upršané. Pre väčšinu rastlín sa sezóna 
skončila. Koruny stromov sú bez lístia, ale na 
konároch sú už zárodky púčikov pripravených 
na jar vykvitnúť. Byliny stiahli svoje zásoby do 
koreňov a hľúz. Bylinkári vyberajú zo zeme tie 
liečivé: púpavu, lopúch, kostihoj. 

November voľakedy volali aj vlčím mesiacom. 
S príchodom zimy sa vlčie svorky čoraz častejšie 
približovali k ľudským sídlam. Vlky sú plaché 
a človeku sa radšej vyhýbajú. Hlad je však silnejší 
ako strach. Ovce sú pre vlky odjakživa lákavou 
korisťou. Najlepšou ochranou salaša sú dobre 
vycvičené strážne pastierske psy. Tie považujú 
ovčie stádo za svoju svorku a statočne ho 
ochraňujú. Podobne ako vlk svoju svorku. Ak hus na Martina 

po ľade chodí, okolo 
Vianoc sa v kaluži brodí
Niektorí ľudia si nevedia predstaviť november 
bez pečenej „martinskej husi“ s kapustou 
a lokšami. Nás však oveľa viac potešia tie 
živé. Najmä divé husi, ktoré u nás pravidelne 
hniezdia iba na Záhorí. Koncom jesene ich však 
môžeme pozorovať takmer všade. Sťahujú 
sa cez naše územie zo severu. Keď vody 
zamrznú, odletia južnejšie. Niektorí chovatelia 
spozorovali, že domáce husi a kačice 
znervóznejú, keď nad nimi letí kŕdeľ ich divých 
príbuzných. Prudko mávajú krídlami, stavajú sa 
na „špičky“, naťahujú krky a odpovedajú na ich 
gagotanie. Ožívajú v nich staré inštinkty – 
prichádza zima, treba sa sťahovať.

Stromy smrti
Tisy sú vždy zelené vysoké stromy, ale aj nižšie 
kríky. Sú to žijúce „starožitnosti". Rovnaké 
stromy rástli už v dávnych treťohorách 
pred šesťdesiatimi miliónmi rokov. Preto sú 
chránené vo väčšine európskych štátov. Mäkké 
ihličie, semená aj kôra stromov sú prudko 
jedovaté. Len v oplodí – červenej bobuli, 
ktorá obaľuje semeno, nie je jed. Bobuľa je 
pochúťkou pre drozdy. Keď prejde ich črevom, 
semienka sa s trusom dostanú von a „vysadia“ 
tak v lese nové stromy. Kôra tisu je taká 
jedovatá, že otrávila aj kone z Napoleonovej 
armády, ktoré obhrýzali v parku tisový živý plot.

Harmanecká tisina 
Je to národná prírodná rezervácia, ktorá 
je súčasťou národného parku Veľká Fatra. 
Rastie tam takmer dvestotisíc prirodzene 
vyrastených tisov. Takých, ktoré nesadili 
ľudia, ale vtáky. Najstaršie tisy majú okolo 
päťsto rokov. V doline Harmanca sa nachádza 
Harmanecká jaskyňa, ktorá je najvýznamnejším 
zhromaždiskom netopierov na Slovensku. 

V lesoch pri Dolnom Harmanci sa zachovala 
výnimočná technická pamiatka – funkčný 
vodný žľab. Voľakedy slúžil na splavovanie 
vyťaženého dreva z neprístupného lesného 
terénu. Žľab pripomína pospájané drevené 
korýtka. Je celodrevený, vyrobený zo smreka 
a jedle. Spojovacie kliny sa vyrábali z tisu, ktorý 
je veľmi tvrdý a trvácny. Vodný žľab Rakytovo 
je naša národná kultúrna pamiatka. Miesto ako 
stvorené na rodinný výlet. 

Vlčí mesiac
pripravuje MARTA ŠURINOVÁ Pripravené v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie Daphneilustrovala HAN
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ne mi prišlo ťažko. No sestry sa rozosmiali, 
lebo ich to šteklilo. Tĺklo mi srdce a potil 
som sa. Určite mám koronu! Prečítal som 
si o príznakoch. Problémy s dýchaním, 
únava – oboje na mňa stopercentne platilo. 
Doma som si každých desať minút tajne 
meral teplotu, či nestúpa. Naozaj sa mi 
večer o pol stupňa Celzia zvýšila. Onedlho 
zomriem! Nos sa mi od žiaľu tak zapchal, 
že som stratil čuch – definitívny dôkaz 
diagnózy. Na druhý deň čakal test aj mňa. 
Kozmonauti mi strčia paličku až do mozgu 
a vysajú mi ho. Je koniec. Plakal som už 
cestou. Pri testovaní ma oco a mama držali 
a pomáhal im aj ošetrovateľ. Na pozitívny 
výsledok som odovzdane čakal v posteli. Keď 
sa na maminom displeji ráno zjavil nápis 

NEGATIV, ožil som. Ľahšie sa mi dýchalo, 
srdce sa upokojilo. Dokonca sa mi zázračne 
vrátil čuch. Nadýchol som sa a omámila ma 
voňavá neskorá jeseň.

oTázky:oTázky:
1. Dáš sa očkovať proti chrípke?

2. Ako si zlepšuješ imunitu?3. Vieš, ako sa dá chrániť pred Covidom-19?

Jesenné testovanie
Ani na jeseň sa trampoty s koronou 
neskončili. Lu̓dia na uliciach viac kašľali 
aj smrkali a vírus sa šíril rýchlejšie. Počty 
nakazených rástli. Viaceré školy sa znova 
zatvorili a žiaci sa učili z domu. Znepokojene 
som s rodičmi a sestrami sledoval krivku, 
červenú čiaru, ktorá hrozivo stúpala. Len 
Alma sa zabávala a ukazovala, že graf 
sa skončí na strope. To nebola radostná 
predstava.

Príroda si chorobu nevšímala. Pagaštany 
padali a vykúkali z pichľavých obalov. Listy 
zožltli a vietor ich usilovne roznášal po 
okolí. Slnko zoslablo a z rýchlych oblakov 
veľa pršalo.

Dlho sme nikoho s koronou nepoznali. 
No teraz sa už v okolí sotva našiel niekto, 
kto s ňou nemal do činenia. Prekonali ju 
susedia v byte pod nami, vyliečila sa z nej 
naša teta. Prvý prípad sa objavil v Editinej 
škôlke. Nakazila sa vychovávateľka, bola 
pozitívna, ako sa hovorilo. Testovanie 
čakalo aj Editu a Almu. Zašli sme s nimi 
celá rodina na MOM, čo znamená mobilné 
odberové miesto, aby sme ich povzbudili. 
Držal som sa v odstupe, presvedčený, že 
sestry začnú revať tak, že ohluchnem. 
K dievčatám pristúpili lekárka a lekár 
v skafandroch, v bielych ochranných 
oblekoch. Vyzerali skôr ako kozmonauti než 
zdravotníci. Edite a Alme strčili do hrdla 
a do nosa dlhé vatové tyčinky. Pri pohľade na 

16 17napísal MICHAL HVORECKÝ ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ
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Prezradil som Majke náš tajný bunker, 
a tak som si teraz musel vytrpieť trest 
na opustenom ostrove z vysokej kopy 
panelov. Matúš s Karolom zatiaľ dumali, čo 
s nepriateľským agentom, teda s Majkou.

„Necháte si ma tu!“ Prehlásila rozhodne 
Majka. „Musím vám to tu aj tak dať do 
poriadku. Táto kosť pôjde preč a treba 
zohnať niečo na sedenie.“

Majka doniesla staré behúne, to sú také 
dlhé koberce, čo našla u nich v pivnici, a tak 
bola do spolku prijatá a ja som sa mohol 
vrátiť z opusteného ostrova. Keď sme prišli 
na druhý deň do bunkra, tak už tam bola 
aj Monika a Zuzka. Doniesli vystrihnuté 
ozdoby z papiera a vyzdobili nimi celý 
bunker. Monika dokonca doniesla záclonku 

a zavesila ju nad dvere. Matúš najskôr frflal, 
že baby vždy všetko pokazia, ale nakoniec 
bol spokojný, pretože s nimi bola väčšia 
zábava. My sme vyrážali na prieskum 
do okolitých húštin a dievčatá zveľaďovali 
naše táborisko. Bunker sme zväčšili 
o ďalšiu miestnosť a zalátali sme diery, cez 
ktoré pršalo. Pred bunkrom sme si postavili 
lavičku a malý stolík. Hrali sme sa tam celú 
jeseň, až sa nám pomaly začalo pariť z úst, 
lebo vonku už bola poriadna zima. 

Veľmi som túžil zostať v bunkri aj cez 
noc. Všetci sme o tom snívali. Mali sme tam 
už svoje hračky – a vôbec všetko, čo človek 
potrebuje k životu. A tak sme sa raz večer 
rozhodli, že tam všetci zostaneme spať. 
Počuli sme, ako mamy kričia z okna, aby sme 

sa išli navečerať, ale my sme nešli. Políhali 
sme si na behúne a napchávali sme sa 
chrumkami. Keď však padla noc a dohorela 
posledná sviečka, všetci sme sa k sebe 
zomkli. Zvonku sa ozvalo čudné šuchotanie. 
Vtedy sme si spomenuli na besnú líšku, čo 
sa raz zatúlala až na sídlisko. 

„Minulú jeseň som ju videl snoriť okolo 
smetiakov, keď som sa večer pozeral 
z okna,“ rozprával potichu Karol a rukami 
sa snažil naznačiť, aká veľká asi bola líška. 

Šuchotanie sa ozvalo znova a všetci 
sme sa zhrčili do jedného klbka. Potom 
sa odhrnula záclonka na dverách a my 
sme si už mysleli, že je s nami amen. Ale 
vo dverách stála moja mama s baterkou. 
Všetci sme sa na ňu zavesili. Kým sme sa 
nevrátili do svetla pod lampami sídliska, 
ani jeden z nás sa jej nechcel pustiť. 

Celú jeseň sme sa ešte hrávali v bunkri. 
Jedného rána som k nemu pribehol a bolo 
všetko inak. Na bunkri a na steblách trávy 
bola inovať. Pri dýchaní mi vychádzala para 
z úst a ruky mi poriadne krehli. 

Keď sa takto zmení počasie, my krpci 
z tretieho vchodu už nemyslíme na nič 
iné, len na sneh. Každým dňom je ho čoraz 
viac cítiť vo vzduchu. Na stromoch sa 
držia už len posledné listy a na rybníku 
za sídliskom sa zlietajú divé husi pred 
odletom do teplých krajín.

Pred bytovkou sa zrazu objavil Matúš 
s plnou náručou starých dosák. Všetci sme 
na neho vyjavene hľadeli. 

„Je čas postaviť hokejové bránky.“ 

Pokračovanie nabudúce

napísal PETER GÄRTNER

Krpci z tretieho 
vchodu 33

ilustrovala MARTA MATUS
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V školskom roku 2019/2020 čitatelia 
Slniečka každý mesiac súťažili a objavovali 
divy Slovenska. Zo správnych odpovedí 
všetkých desiatich vlastivedných úloh sme 
vyžrebovali štvrtáka Jakuba Pecháča zo ZŠ 
s MŠ v Ludaniciach, ktorý získal hlavnú výhru 
– slniečkarský bicykel. Zástupcovia redakcie 
časopisu Slniečko mu ho odovzdali 21. 9. 
priamo v škole a pre Jakuba to bolo naozajstné 
prekvapenie. Nechýbala pri tom jeho pani 
učiteľka Mgr. Janka Šipeková, ktorá už roky 
tvorivo využíva Slniečko pri vyučovaní, a pán 
riaditeľ Mgr. Vladimír Káčer. Jakubova mamička 
nezabudla ani na jeho spolužiakov a pripravila 
pre všetkých malú oslavu. Ku gratulantom 
patrili aj jeho súrodenci – šiestačka Barborka 
a trojročný Matejko.

Kto sa bude voziť na 
slniečkarskom bicykli?

SLNIEČKO
UMELECKÝ MESAČNÍK 
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Slniečko už dlhé roky robí spoločnosť žiakom tretieho a štvrtého ročníka z Ludaníc. Každý mesiac netrpezlivo čakajú na nové číslo. Hneď v ňom listujú a hľadajú obľúbeného Jožka Mrkvičku, povesti, príbehy, komiksy, súťaže. Celý mesiac čítame a pracujeme s textami. Slniečko nás sprevádza na hodinách slovenského jazyka, za čo mu ďakujeme a prajeme mu veľa, veľa spokojných čitateľov.
Mgr. Janka Šipeková

Keď má niekto srdce na 
mieste, je dobrý, nerobí ľuďom zle. Pomáha, je milý. Má rád aj zvieratká. Keď sa človeku všetko podarí a je spokojný s tým, čo urobil, a dokončí, čo chcel, tak má srdce na mieste.

Napísala Adrianka Plotas

napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ ilustroval DAVID SOBOŇ

SlniečkO č. 1SlniečkO č. 1

SRDCE NA MIESTE

Ďakujeme za krásne slová o tom, 

čo znamená, keď má niekto 

srdce na mieste. Vyžrebovať 

sme však mohli iba troch, 

ktorým posielame knižku 

Jany Bodnárovej Sabínkine 

prázdniny. Sú to: Adrianka Plotas 

zo Skačian, Monika Keményová 

z Bratislavy a Aleško Miniarik 

z Lovče.

JAŠO NA JARMOKU

Milo nás prekvapil váš záujem 

o remeslá, o ktorých napísala 

Soňa Uriková vo svojej knižnej 

novinke. Už teraz sa na ňu 

môžu tešiť traja vyžrebovaní 

súťažiaci: Patrik Gajdošík 

zo Stupavy, Ninka Marková 

z Rybníka a Barborka Paučeková 

zo Soblahova.

O PEKNEJ KNIŽKE

V doplňovačke ste sa dozvedeli, 

že krajinou tisícich jazier, v ktorej 

býva spisovateľka Alexandra 

Salmela, je Fínsko. Jej krásna 

kniha STROM s ilustráciami 

Martiny Matlovičovej bude 

čoskoro patriť aj trom 

vyžrebovaným víťazom: Karmen 

Kelementovej z Klenovca, 

Miškovi Haluškovi z Kysuckého 

Lieskovca a Patrikovi Hallerovi 

z Meleka.

Jakub Líška

Nikol Mošaťová

Adela Frišťáková

Pekné obrázky nám poslali žiaci zo ZŠ s MŠ v Ludaniciach



Dobre viete, že všetky rodiny nie sú rovnaké. 
V tej Alicinej sa všetko točí okolo jej brata 
Hlavičku. Lenže ten žije vo svojom vlastnom 
svete. Vzruchy zvonka doň prenikajú 
niekoľkonásobne silnejšie a zmietajú ním 
ako burácajúce morské vlny. Iba najbližší 
vedia, ako si s ním poradiť. Rodičia však od 
starostí niekedy už nevedia, kde majú hlavu. 
A tak neobyčajný rodinný príbeh prerastie do 
napínavého dobrodružstva, v ktorom zohráva 
najdôležitejšiu úlohu priateľstvo a láska. Knihu 
pre vás vytvorili dvaja Jurajovia: spisovateľ 
Juraj Raýman a ilustrátor Juraj Balogh. Podľa 
knihy vznikla rozhlasová hra, ktorá na festivale 
Zázračný oriešok v Piešťanoch získala 
ocenenie od detskej aj odbornej poroty.

Keď vylúštite tajničku doplňovačky, 
dozviete sa, ako sa volá chlapec, ktorý má 
prezývku Hlavička. Z autorov všetkých 
správnych odpovedí vyžrebujeme troch, 
ktorým Vydavateľstvo SLOVART venuje túto 
peknú knižku zo svojej vydavateľskej dielne.
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1. meniny má 30. 1.
2. príjemný, láskavý 
3. kaluž
4. šťastný pocit z niečoho dobrého5. pôvodní obyvatelia Ameriky6. opak pasivity

7. obľúbený dvojkolesový dopravný prostriedok pre deti i dospelých 
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2.

3.

4.

5.

6.

7.


