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Bol raz jeden obuvník –
chudobný bol ako nik.
Chudobnejší bol než iní.
Schudobnel bez vlastnej viny.
Aj taká vec stať sa môže!
Ostal mu len kúsok kože
na jeden pár topánok…

Večer ich teda z tej kože vykrojil, aby sa 
hneď zrána mohol pustiť do šitia, a pretože 
už nemal inú robotu, ľahol si do postele, 
odovzdal sa do Božej vôle a spokojne zaspal.

No čo nezazrel ráno na svojom 
pracovnom stolíku, keď sa pomodlil a chcel 
si sadnúť k práci? Namiesto kože – už 
hotové topánky. Chytil topánky do rúk 
a musel uznať, že to bol naozaj majstrovský 
kúsok.

Čudoval sa obuvník,
keď sa zblízka pozrel na ne.
Krásne boli nevídane! 
Držal pevne každý švík! 
Komu má byť vďačný za ne?

Topánky predal a mal zrazu peniaze, za 
ktoré si mohol kúpiť kožu na dva páry 
topánok.

Znova ich večer vykrojil, aby sa už zavčasu 
ráno mohol pribrať do šitia – no znova 
sa priberal zbytočne. Na stolíku ho ráno 
čakali už ušité dva páry topánok.

Čudoval sa obuvník,
keď sa zblízka pozrel na ne. 
Krásne boli nevídane!
Držal pevne každý švík! 
Komu má byť vďačný za ne?

Obidva páry topánok predal a mal zrazu 
peniaze, za ktoré si mohol kúpiť kožu na 
štyri páry topánok.

Znova ich večer vykrojil, aby sa už 
zavčasu ráno mohol pribrať do šitia – no 
znova sa priberal zbytočne. Na stolíku ho 
ráno čakali už ušité štyri páry topánok.

Čudoval sa obuvník,
keď sa zblízka pozrel na ne. 
Krásne boli nevídane!
Držal pevne každý švík! 
Komu má byť vďačný za ne?

Všetky štyri páry topánok predal a mal 
zrazu peniaze, za ktoré si mohol kúpiť kožu 
na osem párov topánok.

A už viete, čo ho čakalo ráno – môžete si 
tú rozprávku rozprávať ďalej sami. 

Sami si ju rozprávajte 
doma –
naučíte sa násobiť 
dvoma.

Jednoducho – takto to pokračovalo 
deň čo deň. Vždy – čo ďalší deň, to ďalší 
dvojnásobok. Namiesto ôsmich párov 
v ďalší deň šestnásť párov. A v ďalší deň 
tridsaťdva párov namiesto šestnástich. 
A v ďalší šesťdesiatštyri namiesto 
tridsiatich dvoch. 

Ľubomír FeldekĽubomír Feldek

ŠKŠKRRIIAATTKKOOVVIIAA  
OOBBUUVVNNÍÍCCII

ilustroval VLADIMÍR KRÁL

parafráza rozprávky bratov Grimmovcov 
Die Wichtelmänner
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Čo večer vykrojil, to cez noc niekto zošil, 
čoskoro sa vďaka tomu zázraku obuvník 
pozviechal z biedy.

Tak z nešťastia šťastie vzniká,
tak sa život obráti!
Z chudobného obuvníka
bol obuvník bohatý.

Raz večer, práve sa blížili Vianoce, obuvník 
znova vykrojil večer topánky a povedal 
žene: „Žienka moja, čo keby sme dnes v noci 
ostali bdieť a pozreli sa, kto nám to vlastne 
pomáha?“

Žena súhlasila, a tak nechali cez noc 
svietiť, skryli sa a čakali. Keď odbila 
polnoc, objavili sa dvaja holí škriatkovia, 
sadli si k obuvníckemu stolíku a jemnými 
prstami začali z vykrojenej kože šiť 
topánky.

Obuvník i jeho žena od prekvapenia 
dobre že nestratili reč. Iba sa pozerali 
a žasli, ako ide škriatkom práca od ruky. 

Ráno obuvníkova žena povedala: „Tí 
uzimení holí škriatkovia nám tak veľmi 
pomáhajú – musíme sa im nejako odvďačiť. 
Ktovie, mužíček môj, či sa zohrejú aspoň 
pri tej usilovnej práci? Mám nápad! Ušijem 
im košieľky, vestičky aj kabátiky a ešte 
každému z nich upletiem pár ponožiek a ty 
im zas uši topánočky.“

Obuvník súhlasil: „Áno, žienka moja, 
urobme to!“ 

Pousilovali sa, tak aby do večera bolo 
všetko hotové. Darčeky pokládli tam, kde 
inokedy obuvník kládol vykrojenú kožu. 
Potom sa skryli pod stôl – chceli vidieť,  
čo na to škriatkovia.

Škriatkovia prišli, len čo odbila 
dvanásta, a chceli sa hneď pustiť do roboty, 
no nikde nijaká koža. Namiesto kože ich 

čakali pôvabné šatočky, nad ktorými najprv 
užasnuto zhíkli a potom si ich nadšene 
obliekli, navzájom si ich obdivovali 
a spievali: 

„My sme páni elegáni, 
nemá taký odev nik! 
Ani zo mňa, ani z teba 
nebude už obuvník!“ 

Poskakovali pri tom sem a ta, preskakovali 
stoličku aj stôl, pritancovali k dverám 
a viac ich nebolo.

Odvtedy sa už v obuvníkovom príbytku 
neukázali, ale obuvník ani jeho žena sa na 
nich preto nehnevali. A bodaj by aj, keď im 
boli vďační za všetko, čo mali.

Obuvník sám 
topánky šil odvtedy,
lebo nechcel 
zas upadnúť do biedy.

Rozprávka aj vďaka škriatkom
mala koniec šťastný.

V živote ti šťastným stať sa
pomôže len vlastná práca.

V živote si škriatok ty!
Svoj vlastný!
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otázKy:otázKy:

Biela šípka

1. Čo myslíš, prečo chlapcov 

otec z básne nie je doma?

2. Prečo chlapec podľa teba 

chce, aby otec prišiel 

domov? 
3. Čo by si ty nakreslil  

na nočnú oblohu?

otázKy:otázKy:
Biely motúz

1. Čo myslíš, prečo chlapec z básne hľadá nového kamaráta? 2. Prečo podľa teba priviazal motúz práve o mamin ukazovák?3. Ak by si letel do vesmíru, za kým a čím by ti bolo smutno?

Zápisník jedného chlapca
Na Vianociach je najkrajšie to, že sa v rodinách stretávajú všetci, ktorí sa 

majú radi. Našimi najmilovanejšími bývajú mama, otec, súrodenci, starí 
rodičia, ale aj kamaráti, či dokonca... Ak chcete vedieť, kto ešte, začítajte sa 

do chlapcovho zápisníka a skúste odpovedať na jeho otázky. 

Biela šípka
V noci sa mi zdalo
že som počul otca
tak som vyšiel po rebríku
až k hviezdam
Zobral som si vedierko
plné bielej farby
a namaľoval obrovskú šípku
smerom k mojej izbe

Snáď oco teraz
príde skôr domov.

Biely motúz
Vykročím do neznámeho vesmíru
budem tam hľadať
čo tu dole neviem nájsť
ale predtým priviažem
biely motúz
o mamin ukazovák
aby som sa nestratil
keď budem hľadať
nového kamaráta
mimozemšťana.

napísal DÁVID DZIAK ilustroval DÁVID POGRAN
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Celým doterajším životom ma sprevádzajú 
rieky a psy. Najprv Váh, potom Rimava 
a teraz Dunaj. Pri Váhu som prežila detstvo 
a mladosť. Z babkinho okna som vídala, ako 
sa Váh lenivo ťahá do Dunaja. Málokedy 
bol jeho tok prudký. No pamätám si aj 
dni, keď sa zdvihol tak vysoko, že hrozilo 
zatopiť štvrť, v ktorej som bývala. Pár 
centimetrov chýbalo a voda by pretiekla 
ponad hrádzu vysokú niekoľko metrov. 
Veľmi som sa vtedy bála, veď som mala len 
šesť rokov. Často som chodievala z našej 
štvrte do centra mesta cez most. Keď som 
sa pozrela dolu, videla som drevené stĺpy, 
na ktorých stál starý most. Drevený. To bol 
určite ten z pesničky o fialôčke, ktorá na 
ňom rastie. Na novom betónovom by sa jej 
nedarilo. Najkrajší pohľad na Váh a mesto 
bol zo starobylého hradu Matúša Čáka, 
ktorý je dnes už celkom pekne zrenovovaný. 
Za mojich detských čias sme s priateľkami 
chodili na Matúšovu vežu. Viedli na ňu 
také uzučké schodíky, že niekdajší hradní 
páni museli určite držať diétu. Sedávali 
sme až hore, na tom najvyššom bode 
v meste, a snívali o tom, čo z nás raz bude. 
Už vtedy som chcela byť spisovateľkou. 
Keď som sa z hradu vracala domov, išla 
som po tej krásnej hrádzi, ktorá zabránila 
dávnej povodni. Rástli na nej moruše, 

biele aj temnočervené. Asi najsladšie 
moruše, aké som kedy jedla. Dnes ich na 
hrádzi nenájdete, víchrica ich pred rokmi 
vyvrátila z koreňov, skazu dokončili píly. 
Kedykoľvek jem moruše, viem, že mi ich 
posiela moja hrádza pri Váhu. Dalo sa z nej 
zísť schodíkmi cez malú lúčku až k vode. 
Tam som sa naučila plávať. Jednoducho 
ma do tej vody hodili a bolo! Po ceste som 
sa zastavila pri zelenej bráničke, za ktorou 
ma čakala Terina – psík môjho detstva. 
Nepatril mi, ale mal ma veľmi rád.

Rimava je oveľa menšia rieka. Pramení 
pod Fabovou hoľou a podľa povesti je 
zlatonosná. V Rimavskej Sobote, kde som 
bývala vyše tridsať rokov, tečie spokojne 
a nenápadne, v lete ju možno prebrodiť. 
Vlastne už iba oddychuje, lebo kým 
poberie na jar všetky topiace sa snehy 
z tisovských vrchov, poriadne sa vyzúri, 
pokrúti a poskáče po kameňoch. Lu̓dia radi 
chodia na prechádzku k Rimave, býva na 
nej veľmi veľa divých kačíc. Niekedy sa ich 
zlietnu stovky. Aj ja som často chodievala 
na prechádzku k rieke so svojimi psíkmi. 
Najprv s Donou a potom s Elinkou. Tu sa 
moje psíky cítili najlepšie. 

MOJE RIEKyMOJE RIEKy
napísala MARTA HLUŠÍKOVÁ ilustroval BYSTRÍK VANČO

Spisovateľka Marta Hlušíková píše aj pre dospelých, aj pre deti. Práve teraz dopísala pre vás dvadsiatu knižku o zaujímavom srdiečku a smole, ktorá sa niekedy lepí na päty. Mnohé jej knižky boli ocenené, knižka Môj dedko Rýchly šíp dokonca medzinárodne. Najlepšími detskými knihami sa stali jej knihy Neznášam, keď ma hladkajú po hlave a Stratená flauta pána Ananása. K najkrajším knihám patria jej knižky Čo baby nedokážu, Vežovníček, Mlynčeky tety Hrozienky, Starovek pod lupou či kniha veselých básničiek Aprílová brada. Príbehy Marty Hlušíkovej nájdete aj v zborníkoch poviedok pre deti z vydavateľstva Perfekt. 
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V Sobote sú aj iné krásne miesta – 
napríklad štvorcové námestie, na ktorom 
sú dva kostoly, jeden katolícky a jeden 
protestantský. Na námestí sú krásne 
honosné budovy a dá sa z neho zájsť 
do aleje dejateľov, ktorých muselo čosi 
k tomuto kúsku zeme priťahovať – veď 
ich bolo v Malohonte neúrekom. Cítila 
som sa poctená, keď som sa prechádzala 
po uliciach, po ktorých kedysi chodili 
Ján Botto, Ivan Krasko i ďalší velikáni. 
Rimavská Sobota v mojej duši zostane 
naveky pre svoju úžasnú atmosféru.

Teraz žijem v Trstenej na Ostrove so 
svojím psíkom Elinkou v žltom dome pod 
obrovskou dunajskou hrádzou. Tečie  
za ňou Dunaj, na ktorom občas plávajú 
labute.

Súťažná otázKa
Súťažná otázKa

Keď si pozorne prečítate rozprávanie Marty Hlušíkovej, určite nebude pre Vás ťažké zistiť, v akom meste trávila pani spisovateľka svoje detstvo. Môžete sa poradiť s vašimi rodičmi, starými rodičmi či učiteľmi. Odpovede posielajte na adresu: 
Slniečko, Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava 

alebo na e-mail:slniecko-sútaze@litcentrum.sk. 
Z autorov správnych odpovedí vyžrebujeme troch, ktorých odmeníme knihou. Všetkých ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel.

11ilustrovala MIROSLAVA RUDÁŠOVÁ

Dagmar WagnerováDagmar Wagnerová

Nový šport
Starý dedko mrož
fúz má ako nôž.
Čo ním krája?
Nanukovú tortu.
Je to nová disciplína športu.

Kto navštívi zamrznuté kraje,
tej torty sa s mrožom dobre naje.

Medveď 
v Tatrách
Medveď Mrmloš nemá strach,
sám chce loziť po skalách.
Skaly nie sú ako zamat,
mohol by si nohy zlámať 

Hnevajú sa záchranári:
„To si píš!
Nieže ani v januári
nezaspíš!“

Zamrznutá 
báseň
Boli ste už v Antarktíde?
Tam sa hrubý kožuch zíde.
Pod snehovou kopulou
je hlboko pod nulou.

Nečaká vás sanica,
ale riadna zimnica.
Utekajte stade,
nezmrznite v ľade!

So spisovateľkou Dagmar Wagnerovou, ktorá písala pekné a vtipné básne pre deti, sme sa v jeseni nečakane rozlúčili. Odišla do krajiny večných štvorlístkov, odkiaľ vám dnes svojimi básňami posiela zimný pozdrav. Je z jej poslednej knižky Štvorlístky, ktorá vďaka jej priateľom a známym vyšla vo Vydavateľstve MAYOR. Ak chcete mať túto knižku doma aj vy, objednajte si ju na e-mailovej adrese: mayor.kon@gmail.com.
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Zábavné oriešky 
pre bystré 
hlavičky
Ktoré naše rieky šli takými cestami, 
že sa stali mestami?

Čo nemôže vrch?

Ako sa volá hlučná reštaurácia?

Jozef PavlovičJozef Pavlovič

O NAJVÄČŠOM  
a Najmenšom
NAJVÄČŠÍ je najväčším človekom na svete. 
Na obrovskej hlave má obrovské oči. Tak sú 
od seba ďaleko, že prvé nevidí na to druhé 
a naopak. 

Nos má dlhokánsky, dlhý. Stačí slabý závan 
vetra a kláti sa mu z boka na bok. Keď spí, 
nepotrebuje periny. Na jedno ucho si ľahne 
a druhým sa prikryje. Aj bradu má neúrekom 
dlhú. Často sa na nej od rána do večera hojdá, 
držiac sa rukami jej konca.

Najväčším priateľom NAJVÄČŠIEHO 
je Najmenší. Je taký malý, že ani sám seba 
nevidí. Ak sa chce predsa len vidieť, hľadí 
na seba cez zväčšovacie sklo.

NAJVÄČŠÍ vraví Najmenšiemu:
„Keby si bol ešte o kúštilinček menší, už by 

ťa vôbec nebolo.“
Pýtate sa, kde NAJVÄČŠÍ býva? 
Nikde.
A Najmenší? Hneď oproti NAJVÄČŠIEMU. 

Guľovačka
Padá sniežik
zhora
do tichého
dvora.

Letia gule,
chichi — chichi,
už ten dvorček
nie je tichý.

Zlý zimný 
briežok
Rozbehli sa sánky z briežka,
do cesty im lezie briezka.

Idú ďalej sánky zrezka,
zavadzia im druhá briezka.

Zasa sánky kúsok letia,
zasahuje briezka tretia.

Nechajte si taký briežok,
keď je na ňom toľko briezok!

Hádanky
Nie je to tekuté, a predsa tečie. 
Čo je to?

Má otec synov tisíce,
daroval všetkým čapice.

Prešmyčky
Hádaj, ktorá slovenská hora 
vraví svetu vetu
BUĎ MIER!

Kto mal tú odvahu
a v noci na Váhu
VESLOVAL?

Hádaj, Ema,
ktorá Katka
rada nemá
REČI TATKA?

Spisovateľ Jozef Pavlovič bol veľkým kamarátom detí. Napísal pre ne neskutočné množstvo rozprávok a básničiek. Mojimi najobľúbenejšími boli Roztopašné rozprávky, Lov slov, Z košíčka a Jožko Mrkvička, s ktorým niekoľko rokov vymýšľal spoločné šibalstvá 
v Slniečku. 

Nie je to tak dávno, keď ma zavolal do svojej záhrady nazbierať si opadané marhule. Veľmi som sa im tešila a popri veselom rozhovore som raz-dva mala plný košíček. Doma som z nich uvarila džem a fľaštičky som označila nálepkou Džem Jožka Pavloviča. Ešte prednedávnom som ho natierala na palacinky svojej vnučke. Jeho som už nestačila ponúknuť. Odišiel od nás v ten istý októbrový deň ako spisovateľka Dagmar Wagnerová, akoby sa boli dohodli. Možno tam hore veslujú na oblakoch a nazerajú, či sa už z nich na nás sype sneh.

(Nitra, Myjava. Poprad, 
Revúca, Jelšava)

(ĎUMBIER)

(LEVOSLAV)

(TRETIAČKA)

(deravý hrniec)

(dub a žalude)

(Sánkovať sa dolu brehom.)

(Vreštaurácia.)
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Zima sa u nás začína zimným slnovratom 
21. decembra. Vtedy máme najkratší deň 
a najdlhšiu noc. Zároveň je predzvesťou, že dni 
sa začnú predlžovať. December má z celého 
roka najmenej slnečného svitu. Má však aj 
svoje svetlé dni, keď čakáme na Mikuláša 

a pripravujeme Vianoce. V obchodoch je zhon, 
doma vianočné upratovanie a pečenie. Len 
v lese je ticho a pokoj. V horách už šliapeme 
po čerstvo napadanom snehu. Zimní spáči 
spia, krajinou preletujú len kŕdliky malých 
spevavcov, ktoré hľadajú posledné semienka. 

Čas adventu,  
čas čakania
Advent sa začína štyri týždne pred Vianocami. 
Každú nedeľu zapaľujeme jednu zo štyroch 
sviečok na adventnom venci. Pripravujeme 
darčeky aj ozdoby na vianočný stromček. 
Jedným z vianočných tajomstiev je, že 
z darčeka možno vycítiť, či ho niekto robil 
s láskou. Hreje, aj keď je skromný.

Novinu radostnú oznámim vám,
že sa nám narodil dnes Kristus Pán.
To dieťa krásne, nad slnko jasné.
Anjeli spievajú, slávu mu vzdávajú pri 
Betleheme.

Drevený 
betlehem 
s muzikou
Ľudové betlehemy majú 
na Slovensku veľkú tradíciu. 
Veľmi pekný je v Kostole 
sv. Cyrila a Metoda 
v Terchovej. Nájdeme v ňom 
nielen jasličky s Ježiškom, ale 
aj tradičných terchovských 
remeselníkov a mesto 
Jeruzalem. Pohyblivý 
betlehem je vyrezaný 
z dreva. Vyhráva v ňom pravá 
terchovská muzika. Tú v roku 
2013 Unesco zaradilo do 
Reprezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho 
dedičstva ľudstva.

Štedrovečerný 
stôl 
Ak bola na štedrovečernom 
stole hojnosť jedál, tak 
mala byť aj hojná úroda 
na nasledujúci rok. Takto 
sa to voľakedy tradovalo 
na dedinách. Jedlá bývali 
jednoduché, z domácich 
surovín. Polievky aj kaše 
z prosa, jačmeňa či ovsa, 
koláče makové, orechové 
či tvarohové. Nechýbali ani 
ozdobené medovníky. Kapor 
s majonézovým zemiakovým 
šalátom sa začal objavovať 
na stole až v časoch vašich 
starých rodičov. 

Tajomstvá zimného 
slnovratu

pripravuje MARTA ŠURINOVÁ ilustrovala BARBORA KMECOVÁ 

Hosť do domu, 
Boh do domu 
Veľa vianočných zvykov už 
zaniklo. V mnohých rodinách 
sa však zachovalo pridať 
na štedrovečerný stôl jeden 
tanier navyše. Vraví sa, že 
pre pocestného. Viac ako 
v dnešných časoch bolo 
kedysi samozrejmosťou 
podeliť sa aj s ľuďmi, ktorí 
na Vianoce zostali sami 
a nemali čo do úst.

(Ne)zabudnuté 
remeslá 
Mnohé starodávne remeslá 
zanikli, niektoré sa zachovali 
dodnes. Napríklad také 
voštinárske remeslo. Voštinári 
boli vandrovní obchodníci. 
Od včelárov vykupovali 
včelie plásty – voštiny, ktoré 
doma spracovávali na vosk. 
Roztápali ich na slnku, uložené 
na site, alebo na plachte 
natiahnutej nad vriacou 
vodou. Ak si chcete sami 
vyrobiť sviečku z včelieho 
vosku, môžete si vosk kúpiť 
od včelára.

Kto vyrába 
vosk?
Šupinky vosku vznikajú 
v špeciálnych žľazách 
na zadočku včelích 
robotníc. Včely staviteľky 
z nich postavia plásty zo 
šesťuholníkových buniek. 
Takýto plást je pevný, zaberie 
menej miesta a zmestí sa doň 
viac medu. Odkiaľ to tie včely 
vedia?

UNESCO – Organizácia 

Spojených národov pre 

vzdelávanie, vedu a kultúru.
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večer všetky mobily, pravdaže vypnuté, 
povinne odkladali! Oco pre istotu vypínal 
wifi. Naši mali dojem, že som od mobilu 
závislý a prst mi nonstop kĺže hore-dolu, 
doľava-doprava po displeji. Kdeže!

Utrpenie sa začalo, keď som zostal 
odrezaný od sveta. Akoby mi uťali dlaň. Čo 
ak mi dakto napísal? Alebo sa zverejnila 
superfotka či memečko. Neuvidím video, 
ktoré si pozreli úplne všetci?! Občas som 
nenápadne nakukol na chodbu, ale do 
škatule som sa nedostal. Naši ju prísne 
strážili. Raz, keď som už bol v pyžame, 
prichytil som mamu, ako si vybrala svoj 
smartfón a písala esemesky. Pokúsil som 
sa vyvolať aféru. No šlo o súrnu vec, mama 
riešila problém v práci.

„Nezakazujeme ti mobil, iba určujeme 
pravidlá,“ vysvetľoval oco. „Plavidlá!“ 
doplnila Alma.

„Načo mi je vianočný stromček, keď ho 
nemôžem odfotiť a šíriť na profile?“ 

„Aby si si ho užíval naozaj!“ hovorila 
mama. „Naozaj!“ dodala Alma. 

Tak sme si so sestrami vyrobili jedličku 
z kartónu a vyzdobili sme ju. Premýšľali sme, 
aké darčeky dostaneme. Sestry spoločne 
navrhli, že moje dary budú spoločné, ale tie 
ich budú patriť iba im.

Na Štedrý deň sme si po dohode vložili 
mobily do škatule už ráno. V ten deň som si 
po dlhom čase na telefón ani nespomenul. 
Rok bol ťažký, ale koniec dobrý, všetko 
dobré!

otázKy:otázKy:
1. Ako dlho vydržíš bez mobilu?

2. Mal si niekedy na internete zlú skúsenosť?3. Aký darček si najviac želáš?

Mobilné Vianoce
Najzvláštnejší rok môjho života sa blížil ku 
koncu. Asi všetci dúfali, že sa od januára 
začnú lepšie časy. Ešte nikdy nezneli želania 
„Veselé Vianoce a šťastný nový rok!“ tak 
ozajstne. Novú pani učiteľku som osobne 
stretol iba raz. Obávam sa, že v povinnom 
rúšku by som ju na ulici ani nespoznal. Ale 
najviac mi chýbali kamoši, spolužiaci! Síce 
som ich skoro denne videl na smartfóne, ale 
to nebolo ono. Naučili sme sa občas tajne 
četovať počas vyučka, ale aj tak sme si nikdy 
nestihli povedať nič dôležité. Ešteže som 
už mal svoj mobil. Dostal som ho od rodičov, 
aby som sa dokázal všade pripojiť do online 
triedy. V škole už nevládol taký zmätok ako 
na jar, už sa počítali vymeškané, dokonca aj 
neospravedlnené hodiny!

Smartfón som síce mal, ale rodičia mi 
začali vymýšľať obmedzenia. Sestry Edita 
a Alma nadobudli mylný dojem, že telefón 
patrí aj im. Keď sa im to hodilo, vykrikovali:

„U nás je všetko spoločné!“ „Spoločné!“ 
zopakovala Alma, ktorá teraz fungovala 
ako ozvena posledných slov vo vete. 
„V detskej izbe sa o všetko delíme!“ „Delíme!“ 
pokračovali ségry. No len čo som schytil 
bábiku alebo sa nebodaj dotkol dákeho 
náhrdelníka, zaznelo rázne: 

„To je iba moje!“ „Iba moje!“
Edita a Alma túžili vidieť každé video, 

ktoré som si pustil, zahrať si všetky hry, 
vypočuť si každú pesničku a najradšej by sa 
nonstop fotili s rozprávkovými filtrami. 

„Urob nám foto!“ „Foto!“
„Požičaj nám mobil!“ „Mobil!“
„Čo je tam nové?“ „Nové?“
Jedného dňa mama zháňala škatuľu od 

topánok. Keď ju našla, zriadila na chodbe 
miesto na odkladanie všetkých telefónov 
v domácnosti. Aj môjho! Márne som 
vysvetľoval, že ho potrebujem na štúdium. 
Chcú azda, aby som odteraz dostával 
zlé známky? Aby som nebodaj prepadol? 
Nepomohlo, od decembra sa u nás po šiestej 

16 17napísal MICHAL HVORECKÝ ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ
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Keď Matúš jedného dňa doniesol pred 
bytovku plnú náruč starých dosák, vedeli 
sme, že je čas postaviť hokejové bránky.

Zbehli sme do pivnice, kde má tato 
vercajch. Vercajch – to je všelijaké náradie, 
v debničke sú kladivá, pílky, kliešte, 
rozsypané klince a skrutky. Prvá bránka sa 
nepodarila, hegala sa zo strany na stranu.

Našťastie prišiel Karol a ten všetko 
premeral, dosky nám pomohol odrezať môj 
starší brat Tomáš a potom už boli bránky 
parádne. Mama nám na ne ušila sieťky 
zo starých vriec na zemiaky.

Len čo sme bránky vyniesli na cestu 
pred bytovku, zhŕkli sa tam krpci z celého 
okolia. Povyťahovali sme hokejky, niektorí 
mali len také zlomené, jeden chlapec hral 
dokonca s veľkou varechou. Hrali sme až 
do úplnej tmy. A vtedy sa to stalo. V svetle 
pod lampou sa začali znášať prvé vločky. 

Na druhý deň sme v škole všetci hľadeli 
z okna a pozorovali sedliakov. Tak hovorí 
moja mama, keď padajú veľké vločky. Keď 
mi taký sedliak sadol na ruku, zakryl 
polovicu dlane. 

Po zvonení sme bežali k veľkej kaluži 
na dvore, tam je vždy parádne klzisko. 
Po obede pani učiteľka vyrábala v triede 
vianočné ozdoby. Boli tam skoro samé 
dievčatá, ale ja som sa pridal, lebo 
zbožňujem ručné práce. Sadol som si 

k Majke a spolu sme vystrihovali nádherné 
papierové reťaze. 

Cesta domov zo školy nám nikdy netrvá 
tak dlho ako v zasneženej zime. Musíme 
vyliezť na každú kopu odhrnutého snehu, 
guľujeme sa, postavíme pri preliezačkách 
snehuliaka.

„Si mokrý ako mača!“ karhá má staršia 
sestra Erika. „Tu si sadni, donesiem ti deku 
a teplý čaj. A nohy si daj na radiátor.“ To 
mám najradšej, nohy si strčím medzi rebrá 
radiátora a hrejem si ich. 

Večer sme ešte hrali hokej. Prišiel som 
domov veľmi unavený. Mama mi priložila 
ruku na čelo.

„Veď ty horíš ako kachle!“ skríkla. 
Strčila mi teplomer pod pazuchu a mal 
som vyše tridsaťosem. Do rána to bolo ešte 
horšie, hrdlo ma tak bolelo, že som nemohol 
ani prehĺtať. Mama ma posadila na sane 
a išli sme k doktorke.

Zistila, že mám angínu. Dostal som 
lieky a musel som týždeň ležať v posteli. 
Hrozné utrpenie! Stále som chodil nazízať 
do okna, ako ostatní hrajú hokej, ako 
pribúda snehu a mama ma len zaháňala 
do postele.

„Doniesla som Oliverovi domáce úlohy,“ 
zjavila sa po troch dňoch u nás Majka. Je 
veľmi príjemné mať spolužiačku vo vchode. 
Majka ma potom každý deň prišla doučovať 

a aj sme spolu mastili karty. Musela mi 
rozprávať, čo sa deje vonku a v škole.

„V triede už máme malý vianočný 
stromček.“

Srdce mi pišťalo, keď som to všetko 
počúval.

Po piatich dňoch v posteli som sa už 
cítil celkom dobre. Prisunul som si stoličku 
k oknu a v deke som pozeral, ako hrajú 
krpci hokej. Najviac gólov dával Matúš, raz 
bude z neho určite šampión. 

Posledný deň prišiel na návštevu 
Karol. Vytiahol zrolovaný výkres. „Urobil 
som návrh,“ povedal pyšne. Na výkrese 
bol načrtnutý snehový megabunker. 
„Keď v januári ešte prisneží, pozri, čo si 
postavíme! Tento bunker bude ešte väčší 
ako ten, čo mali chalani z vedľajšej bytovky.“

Celú noc sa mi snívalo len o bunkri. 
Ráno mi mama odmerala teplotu a usmiala 
sa na mňa. 

„Obliekaj sa, ide sa do školy.“
Vyskočil som z postele rovno do 

pančúch a do školy som utekal, až sa mi 
za pätami prášilo.

napísal PETER GÄRTNER

Krpci z tretieho 
vchodu 44

ilustrovala MARTA MATUS

Ak sa vám rozprávanie Petra Gärtnera páčilo, máme pre vás dobrú správu: v októbri mu vyšla knižka pre deti Čakanie na sneh s ilustráciami Marty Matus.  Všetko o nej nájdete nawww.petergartner.sk
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Milí Osmijankovi kamaráti,
ako osmičitatelia určite poznáte Osmijankov 
životopis a viete, že jedného dňa sa vybral do 
sveta hľadať rozprávky. Nakoniec ich našiel 
2 x 64 a ešte jednu navyše. Všetky vyrozprával 
v rozhlase herec Ctibor Filčík. A potom ich 
Osmijankova mama, spisovateľka Krista 
Bendová, vložila do Osmijankových kapsičiek 
– osmičiek. A aká to bola sláva, keď sa 
jedného dňa ocitli v knižkách pre deti! 

Od marca až do letných prázdnin chodil za 
mnou Osmijanko aj so svojím verným psíkom 
Osmidunčom, že sú smutní, lebo nemôžu 
chodiť po Slovensku do škôl a knižníc pomáhať 
deťom sadiť čitateľské semienka zo súťažných 
kapsičiek. A tak sme vám niektoré semienka 
predstavili „onlajn“, aby ste na Osmijankovu 
literárnu záhradu nezabudli. 

Pustili sme sa do vymýšľania a v novom 
súťažnom zošite vám predstavujeme 8 nových 
súťažných kapsičiek so semienkami. Čakajú 
na vás, ako ich zasadíte a budete sa o ne starať. 
Pridajte sa k Osmijankovi aj vo vašej škole, 
knižnici či rodine. Tešíme sa na vás!

Za celú osmiredakciu vám želá veselé 
záhradníčenie Mirka Biznárová.

Osmijanko hľadá čítajúce 
školy a čítajúce rodiny!
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Vianočné želanie
Veľa detí si na Vianoce želá šťastie, zdravie, lásku a peniaze pre svojich rodičov. Ale polovica z nich si želá len prepychové veci ako mobily alebo televízory. Podľa mňa tí skromní by si mali vyskúšať, ako je to byť bohatými, a tí bohatí by mali skúsiť, ako sa žije chudákom. Viem, že u niektorých je rodina zdravá, ale aj v takej by si stále mali priať, aby boli zdraví aj naďalej. Aj ja si želám zdravie pre rodinu, ale pre seba by som chcela logické hry. Nechcem toho veľa, či? Všetko dobré chcem aj pre kamarátky, pani učiteľky a pre všetky zvieratá, ktoré sú na celom svete. Aj pre choré deti. Na Vianoce chcem, aby bolo všetko v úplnom poriadku.Laura Graňáková, ZŠ Svit

literárna práca z celoslovenskej súťaže Škultétyho rečňovanky, ktorú organizuje Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho vo Veľkom Krtíši

SlniEčKO č. 2SlniEčKO č. 2

SRDCE NA MIESTE

Z tých, ktorí ste správne 

odpovedali, že najvyšší 

vrch Malých Karpát sa volá 

Záruby, sme vyžrebovali troch 

šťastlivcov, ktorým posielame 

pekné knižky. Sú to: Markus 

Petrek zo ZŠ Medňanského 

v Ilave, Ninka Motýľová zo 

Stupavy a Kristína Barošová 

z Považskej Bystrice.

O PEKNEJ KNIŽKE

Z krásnej knihy Vincent 

z vydavateľstva Egreš sa budú 

tešiť traja vyžrebovaní lúštitelia 

tajničky, z ktorej sa dozvedeli, 

že najväčším bohatstvom je 

podzemná voda. A tu sú naši 

výhercovia: Matúš Ondrejka 

z Bratislavy, Janka Režnická 

zo Spišskej Novej Vsi a Oliver 

Vidiečan z Málinca. 

Autorkou 
obrázkov 
je Slávka 
Slobodníková, má 7 rokov 

a býva 
v Horných 
Orešanoch.

17. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže

Školský rok 2020/2021

Všetky informácie o projekte, 

kreatívnych programoch na podporu 

čitateľstva detí mladšieho  

školského veku, propozície, pravidlá 

a prihlášku nájdete na  

www.osmijanko-ba.sk.

ilustroval MAREK MENKE



Vianočné sviatky sú časom rozprávok. 
Môžete si ich čítať sami, alebo spolu s 
rodičmi a starkými. Šesť rozprávok z knižky 
Pavla Rankova Princezné a princovia 
hovorí o najkrajších a najdôležitejších, ale aj 
najsmutnejších a najvážnejších veciach na 
svete. Hrdinovia rozprávok vám dovolia vstúpiť 
do svojich príbehov a vám je zrazu nad slnko 
jasnejšie, že múdrosť bez srdca nie je pravou 
múdrosťou, dokonalosť bez lásky nie je úplnou 
dokonalosťou, i to, že chamtivosť nie je cestou 
k bohatstvu, ale k ešte väčšej chudobe. 
Obrázky do tejto výnimočnej knižky 
namaľovala Japonka Shiho Dono, ktorá 
študovala na Slovensku u svetoznámeho 
majstra knižnej ilustrácie Dušana Kállaya.

Keď vylúštite tajničku doplňovačky, 
dozviete sa, ako sa volá princezná, ktorá 
obyčajnou detskou loptou zastavila vojnu. 
Z autorov všetkých správnych odpovedí 
vyžrebujeme troch, ktorým vydavateľstvo 
ARTFORUM venuje túto peknú knižku.
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1. biely prášok, z ktorého sa robí cesto na chlieb a koláče
2. samec ovce
3. vodná nádrž Liptovská...4. chrám
5. ukryla
6. korenisté medové pečivo, na ktoré lákala ježibaba Janka a Marienku7. miesto, kde sa premietajú filmy8. modrina

7. oblak
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