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ilustroval DAVID SOBOŇ

Lenka Šafranová
Nekonečný šál
Na Vianoce z celej šírej rodiny
dostal som šál od mamky ja jediný.
Mamka vraví: „Len sa netráp,
šál má cez pol kilometra.
Omotáš ním všetkých známych.
Uzol, ten už necháš na nich.“
Mamku, ocka, Mirka, dedov,
babky, psíka od susedov,
autá, bagre, lego, knižky,
ďalekých i srdcu blízkych,
všetkých som ich jedného dňa zavinul,
nech sú so mnou prichystaní na zimu.

Zababušená
zima

Sto otázok
o zime

Prečo zime nie je zima?
Lebo čiapku nosí.
„Z prvých vločiek upletenú,
moju veľkosť prosím!“

Ocko, mamka, poviete mi,
či sa vločky zbavia trémy,
keď prvý raz letia na zem
z toľkej výšky? V takom mraze?

Prečo zime nie je zima?
Lebo má šál z ľadu.
Omotá ho krížom-krážom,
nielen na parádu.

Čo ľadový medveď robí,
keď sa menia ročné doby?
Spraví leto z pólu trópy?
Medveď, ten sa neroztopí?
Existuje letný spánok?
A čo s kryhou polámanou?
Kam ju more uprace?
Zvolá mrože do práce?
Nestratí sa snežná sova,
keď ju sneh do dlaní schová?

Prečo zime nie je zima?
Lebo si dá kožuch.
Keď je do hmly zabalená,
nemá husiu kožu.
Do slova a do písmena
nikdy nie je uzimená.
Netrasie sa krutou zimou,
hoc má snehu po kolená.

Ošálil som polku sveta –
od Košíc až do Myšle.
Na tú druhú
šál mi, žiaľ, už nevyšiel.

Povedzte mi, ocko, mama,
čím je tráva cukrovaná?
Vedia to len prvé mrazy?
Kto ich tajný recept stráži?

Veľké sťahovanie
Keď severný vietor vanie,
čaká vločky sťahovanie.
Do kufrov si balia šaty,
čas čakania sa im kráti.
Nebo im dá biele krídla,
zletia tam, kde ľudia sídlia.
Usadia sa kade-tade:
na jazyku, na záhrade,
na čiapke i hebkej dlani,
na drevených rúčkach saní,
na strechách aj v pustých hniezdach,
na ramenách stromov hviezdia,
malé, veľké biele kopy,
kým ich slnko neroztopí.

Generál mráz
Mráz má veru ostrý jazyk.
Keď sa ozve, len tak mrazí!
Keď prikvitne,
len tak praští
ako oheň v suchom raždí,
na čo siahne, razom spáli.
Všetko sa mu, zdá sa, máli.
Až raz ráno zavelí,
zaraz vstáva
spiaca tráva.
Vyskočí na rovné nohy
v bielej nočnej košeli.
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ilustrovala KATARÍNA ILKOVIČOVÁ

Daniel Hevier

ROZPRÁVKA
O BIELOM KONI
maliarovi Sveťkovi Mydlovi

Zatúžili ste niekedy mať bieleho koňa?
Človeku je vtedy trochu smutno a je plný
nezvyčajného nepokoja. Veľmi dobre to
poznám, pretože som kedysi tiež túžil
po bielom koni.
Martinkin otec Svetozár bol maliarom.
A nie obyčajným maliarom – kreslil
obrázky do kníh pre deti. Preto bolo preňho
hračkou namaľovať Martinke bieleho koňa.
Uhádnuť však bielu farbu pre koňa – to
nie je len tak. Musí v nej byť trochu zelenej
z lúk a lesov, trochu belasej z oblohy, aj
zlatej zo slnka a červenej z vlčích makov.
Pretože je však maliar Svetozár
takým rozprávkovým maliarom, dokázal

namaľovať aj rozprávkového koňa. A keď ho
domaľoval, začali sa diať tie čudné veci:
Večer sa všetci pobrali spať a Martinka
sa ešte šla pozrieť na bieleho koňa. Veci sa
strácali v hĺbke miestnosti a zovšadiaľ sa
ozývalo hlboké ticho, aké vie vytvoriť iba
tma. Martinka zbadala, že sa v tom izbovom
šere čosi belie. Bol to biely kôň. Približovala
sa pomaly k plátnu a všimla si, že biely kôň
sa stále zväčšuje. Zastala a biely kôň prestal
rásť. Martinka znovu vykročila a biely kôň
ju už čakal. Bol celkom naozajstný a živý.
„Ako to, že si ožil?“ spýtala sa Martinka.
„To preto, lebo si ma veľmi chcela mať,“
povedal biely kôň. „Tak rýchlo vysadni.“
Martinka sa vyšvihla na koňa, chytila
sa jeho bielej hrivy a zatajila dych. Preleteli

oblokom a už sa vznášali vo vzduchu. Ako
tak leteli nocou, rozvirovali zlatý hviezdny
prach. Zachytával sa Martinke vo vlasoch,
padal jej na pyžamku – a už to nebola
pyžama, ale zlaté šaty.
„Kam letíííííme?“ zavolala Martinka.
Biely kôň odvetil: „Až na koniec nocííííí.“
To je dobre, pomyslela si Martinka,
pretože chcela letieť na bielom koni čo
najdlhšie.
A potom jej jedno zlaté zrnko padlo
do oka a Martinka videla všetko zlaté.
Hviezdy boli zo zlata, mesiac bol zlatý
a vtákom, ticho sa plaviacim povetrím,
šírila sa z očí zlatá žiara.
Aj oblaky boli zlaté, a keď leteli nad
jedným z nich, Martinka zrazu vykríkla:
„Pozri sa! Na oblaku kotví plachetnica
so zlatými plachtami!“
„Máš pravdu,“ prisvedčil biely kôň,
akoby to bola tá najobyčajnejšia vec
na svete. „Po oblohe pláva množstvo
plachetníc. Plavia sa na nich oblační
námorníci.“

„Oblační námorníci?“ začudovala sa
Martinka.
„Čo myslíš, prečo asi menia oblaky tak
často svoj tvar? Chodia po nich oblační
námorníci a dupocú nohami.“
Na jednom oblaku uvidela Martinka
pána s cylindrom na hlave. Cylinder bol
priesvitný ako sklo na petrolejovej lampe
a slabučko svetielkoval.
„To je pastier hviezd,“ vysvetlil jej
biely kôň. „Dáva pozor, aby sa ani jedna
nestratila. Keď sa však niektorá zatúla,
stane sa z nej svätojánska muška.“
Zrazu si Martinka všimla, že okolo
nej sa rozlieva bledučký svit, akoby sa
rozlievalo mlieko.
„Už sa blížime k svitaniu,“ pošepkal
biely kôň. Jeho hlas bol nezvyčajne tichý.
A hľa: aj jeho farba bledla, zanikala...
A biely kôň vošiel do zlatého slnečného
svetla. Rozpustil sa v ňom ako biela kocka
cukru v horúcom zlatistom čaji.
Martinka padala, padala, až sa znova
ocitla vo svojej postieľke.
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napísal PETER KARPINSKÝ
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ilustroval DANIEL RERKO

MRAKODRAP
NABLÍZKU
Viete, prečo sa mrakodrap volá mrakodrap?
Pretože mrakom, ktoré plávajú ponad
neho, driape päty. Aj v meste, v ktorom
žijem, máme mrakodrap. Vlastne... čo to
splietam... V meste, v ktorom žijem, máme
najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku.
Chcete vedieť, koľko meria? Skúste si to
vypočítať: 100 – 13 = ? Naša veža mraky
nedriape, len ich trochu pošteklí na päte
a ony sa potom smejú, až z toho občas
spŕchne.
Žijem v meste s dosť dlhým názvom:
Spišská Nová Ves. Raz, keď meno môjho
mesta chcela vysloviť istá zahraničná
turistka, tak sa jej pri tých hláskach „spšs“
zamotal jazyk, že ho má možno popletený
ešte stále a už nerozpráva po anglicky, ale
po španielsky. Kedysi sa moje mesto volalo
Igló, niektorí tvrdia, že je to podľa slova
ihla, lebo naše námestie má naozaj tvar
dlhej ihly.

Hoci žijem v Novejši, ako mesto
nazývajú domáci, narodil som sa v Gelnici,
čo je starobylé banícke mesto. Pobudol
som tam však len krátko a odvtedy som
Gelnicu navštívil iba (raz, dva, tri...) asi
päťkrát vo svojom živote. Cítim sa teda byť
Spišskonovovešťanom.
Nuž, keď som sa s rodičmi presťahoval
do Spišskej Novej Vsi, mal som vtedy asi
tri roky. Nasťahovali sme sa do domu
na ulici, ktorá nesie meno najznámejšieho
slovenského básnika Hviezdoslava,
a bývame tam dodnes. Pri činžiaku
máme veľký dvor. Kedysi na ňom rástla
stará hruška a hneď za tým dvorom stojí
základná škola, ktorú som navštevoval.
Opravoval ju môj otec, takže pri vstupe
do budovy bola mramorová tabuľa s jeho
menom. A keďže sa môj otec volá rovnako
ako ja, myslel som si, že je tam vlastne
napísané moje meno a škola je pomenovaná

podľa mňa. Ale to som sa mýlil, lebo
v skutočnosti sa volá Základná škola
na Levočskej ulici. Ulica, na ktorej stojí,
kedysi viedla do neďalekého kráľovského
mesta Levoča, a keby ste sa po nej vybrali
na opačnú stranu, došli by ste k Levočskej
bráne. Cez ňu by ste mohli vstúpiť priamo
na najdlhšie slovenské námestie a videli
by ste najvyššiu vežu na Slovensku.
Po skončení základnej školy som
začal chodiť do gymnázia len o ulicu ďalej
od nášho činžiaka. Mal som veľmi rád
hodiny literatúry a dejepisu. Aj ostatné
predmety sa mi páčili, len telesná výchova
mi akosi nešla, asi som bol drevo... Počas
štúdia som pomaličky začínal písať –
detektívky, vedecko-fantastické poviedky,
sem-tam nejakú básničku. Dokonca som
aj recitoval a prezradím vám, že vďaka
recitovaniu som sa občas „ulial“ z telesnej.
Tak uplynuli štyri roky, prišla maturita
a ja som sa mal rozhodnúť, čo budem
robiť ďalej. Chcel som byť všeličím –
kozmonautom, hercom, režisérom,
spisovateľom, poštárom, novinárom...
ale napokon som sa rozhodol, že budem
učiteľom. Odišiel som preto do Prešova
na filozofickú fakultu. Uhádnete, aké
predmety som chcel učiť? Správne –
slovenský jazyk, literatúru a dejepis.

Peter Karpinský je
vysokoškolský
pedagóg, spisovate
ľ a režisér. Pre
deti napísal už viace
ro kníh s veľmi
dlhými názvami, na
príklad Ako sme
s Ťukťukom ťukťuk
ovali, Rozprávky
z Múzea záhad a ta
jomstiev, Sedem
dní v pivnici, Adela
, ani to neskúšaj!,
Teta Agáta a jej ma
čacia sedmička,
Med z ľadových kv
etov. Okrem
literatúry má rád sv
ojich rodičov,
komiksy a divadlo.
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napísal DÁVID DZIAK

Od roku 1990 sa teda Prešov stal mojím
druhým domovom. Takže z jednej
polovice som Spišskonovovešťan,
z druhej Prešovčan a z tretej polovice
Staroľubovňan. Vlastne... tri polovice
asi neexistujú. Takže sa musím rozdeliť
na tretiny, pretože aj mesto Stará L̓ubovňa
mi prirástlo k srdcu. Žijú tam veľmi dobrí
a milí ľudia a už pätnásty rok tam na hrade
L̓ubovňa hrávame hradné rozprávkové
muzikály.
Joj, stále odbieham!
Vyštudoval som teda v Prešove
na univerzite, ktorá niesla meno
Pavla Jozefa Šafárika, no dnes sa volá

jednoducho Prešovská univerzita. Na tej
istej univerzite pracujem a prednášam
o dejinách slovenského jazyka, ale aj
o komikse. Keď tak nad tým premýšľam,
ja som mal stále všade blízko. Dokonca
aj teraz v Prešove bývam priamo oproti
Prešovskej univerzite, takže by som mohol
na vyučovanie chodiť v papučiach. No ako
by to vyzeralo – učiteľ v papučiach?!
Ale viete čo? Budem rád, ak ma niekedy
prídete do Prešova navštíviť, porozprávam
vám napríklad, ako to bolo s ypsilonom
a L ̓udovítom Štúrom alebo prečo sú
v komiksoch bublinky, prípadne vám niečo
prečítam zo svojich kníh.

Súťažná o
tázkA

Ak ste dobrí
matematikár
i, určite
nebude pre
vás ťažké vy
počítať,
koľko metro
v meria najvy
ššia
slovenská ko
stolná veža,
ktorá sa
nachádza na
Kostole Nan
ebovzatia
Panny Márie
v Spišskej N
ovej Vsi.
Odpovede p
osielajte na
adresu:
Slniečko, Lit
erárne inform
ačné
centrum, Nám
. SNP 12,
812 24 Brati
slava
alebo na e-m
ail:
slniecko-suta
ze@litcentru

m.sk.
Z autorov sp
rávnych odp
ovedí
vyžrebujeme
troch, ktorých
odmeníme ko
miksom Ilust
rované
dejiny Spišsk
ej Novej Vsi
a spoločensk
ou hrou Zlatý
poklad Spiš
skej Novej V
si.
Všetkých ost
atných zarad
íme
do koncoročn
ého žrebova
nia
o slniečkarsk
ý bicykel.

ilustrovala TEREZA DOSTALOVA

Zápisník jedného chlapca
Mlieko na Mesiaci
Nebaví ma to tu!
tresknem tak dverami
že rodičia uvidia slané hviezdy
Idem sa prejsť
ďalekou-preďalekou dráhou
až na odvrátenú stranu Mesiaca
aby ma nikto nevidel
a nepočul
Sadnem si na mesačný vrch
pozorujem padajúce kométy
pomaly vypijem mliečny pohár
a v tichosti pristanem
pod perinou vo svojej izbe.

Let balónom
Nasadím si kozmonautickú prilbu
a sadnem do balóna
vyhodím vrece s rodičovským krikom
a vyletím z okna svojej izby
Postupne si vyzlečiem skafander
a splyniem s tichým snom
mojej najlepšej kamarátky
na ktorej dome som práve pristál.

otázky:

esiaci

Mlieko na M

ba nazlostilo
Čo podľa te
ne?
chlapca z bás

Let balónom
tel balónom
Kam by si le

ty?

bonusová
otázka:

Prečo sa ľud
ia hádajú
a prečo krič
ia?
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ilustrovala
pripravuje MARTA
MÁRIA NERÁDOVÁ
ŠURINOVÁ
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ilustrovala DENISA KOLLÁROVÁ

Vinšujem vám nový rok,
aby ste mali šťastný krok!
Január býva najchladnejším mesiacom roka.
Preto sa kedysi vravievalo, že trojkráľovú
zimu vlk nezožerie. Aj keď sa na Nový rok
deň predĺži o slepačí krok, je stále krátky.
Nezabudnite na vtáčiky. Keď nemáte kŕmidlo,
postačí aj miska so semienkami či kúsok loja
na špagáte. Sýkorky, pinky, stehlíky i vrabce
sa prídu poďakovať. Drozd vám za kúsok
jabĺčka zaspieva na jar peknú pesničku.

Sviatok Troch kráľov
V tento deň si kresťania pripomínajú troch
mudrcov - Gašpara, Melichara a Baltazára,
ktorí sa prišli do Betlehema pokloniť Ježiškovi
a priniesli mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Na
ich pamiatku sa nad dvere zvyknú písať iniciály
G + M + B. Tieto písmená však v sebe skrývajú
aj požehnanie – Kristus nech žehná tento dom.
Počas sviatku Troch kráľov sa v kostoloch
svätí voda a krieda. Svätenej vode sa oddávna
pripisovala ochranná moc. Podobnú silu má
aj trojkráľová krieda. Ak ňou nakreslíme kruh,
ochráni všetkých v jeho vnútri pred nečistými
a zloprajnými silami.
Po sviatku Troch kráľov ľudia zvyčajne obrali
vianočný stromček a zavesili ho v záhrade
na ovocný strom, ktorý nechcel zarodiť.

Keď vlci a líšky
v januári vyjú,
znamená to
tuhú zimu
Kto pozná stopy zvierat,
ľahko zbadá na snehu, kade
prebehol vlk. Akoby ani nemal
štyri nohy! Zadnými labami
šliape do stôp po predných
labách. Keď v hlbokom snehu
beží za sebou viac vlkov, šliapu
do stôp toho prvého. Šetria
si tak energiu. Preto aj dobrý
stopár vlkov ťažko zráta.

Viete, čo je
mastné drevo?
Keď je všetko pod snehom
a prituhuje, dobre padne
zapáliť si ohník. Znalci prírody
nosievajú na zakurovanie
brezovú kôru alebo mastné
drevo. To je také, ktoré
obsahuje veľa živice. Najlepšie
je z najspodnejších červených
konárov borovice lesnej. Horí
v každom počasí.

Výlet do
Hervartova
V zime môžete navštíviť náš
najstarší a najzachovalejší
drevený Kostol svätého
Františka z Assisi
v Hervartove pri Bardejove.
Je našou národnou kultúrnou
pamiatkou a patrí do Zoznamu
svetového dedičstva
UNESCO. Postavili ho
pred päťsto rokmi z tisového
a smrekovcového dreva
bez jediného klinca. Strecha
je z dreveného šindľa.

(Ne)Zabudnuté remeslá
Šindliarstvo je staré remeslo. Drevenými
žliabkovými šindľami sa pokrývali strechy
domov v krajoch, kde bol dostatok smrekov,
jedlí či smrekovcov. Šindliari ich stínali v zime,
keď boli bez miazgy a mali hustejšie drevo.
Brali len prvé metre od pňa, kde neboli suky.
Zoťatý strom napílili na klátiky, sekerou a klinmi
naštiepali na trojhranné latky a opracovali
obojručným nožom. Sedeli pri tom na drevenej
lavičke – „baranovi“. V súčasnosti sa šindle
vyrezávajú strojmi, ale nie sú také trvanlivé ako
tie tradičné. Ručne štiepané šindle sú potrebné
aj dnes na vzácne stavby ľudovej architektúry.

vené, do
šindle – dre
úce latky
seba zapadaj

suk – tvrdá
uzlina v dreve

14

napísal MICHAL HVORECKÝ
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ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ

LEBOPRETO

Nový rok sa začal zubom.
„Rozkýval sa mi!“ rumázgala Edita hneď
ráno. Najprv som netušil, čo sa stalo. Sestra
si skoro celú dlaň vložila do úst a niečo v nich
hľadala. Žeby minulý rok? Hurónsky krik
privolal ospalých rodičov. Suseda vľavo už
svedomito klopala na stenu. Zjavne sme
pobudili pol domu. Chýbalo len zvonenie na
dverách ujka Pajka z vedľajšieho vchodu.
Všetci zrejme dospávali dlhú silvestrovskú
noc, ale už nemali šancu. Edite totiž čoskoro
vypadne prvý mliečny zub. Najprv sa jej
jednotka dole vpravo kývala sporadicky.
Edita si ju kontrolovala každých päť minút,
ba aj častejšie.
„Už mi čoskoro vypadne?“ pýtala sa ma.
Babky a dedkovia jej sľúbili prílet zúbkovej
víly a darčeky.
„Čo ja viem? Nie som zubár,“ odvrkol som
„Tebe už nejaký mliečny zub vypadol?“
dobiedzala.

„Skoro všetky,“ priznal som.
„Aj mne sa už rozkýval!“ pridala sa Alma.
„Už len to mi chýbalo!“
„To sa ti len zdá, lebo si to želáš,“
vysvetľoval som jej.
„Neželám si to, je to naozaj,“ povedala
a hlasno sa rozplakala.
„Tebe sa ešte nemôžu kývať mliečaky,
veď ti ani všetky nenarástli,“ vysvetľoval
som jej trpezlivo. „Si ešte malá.“ To som však
nemal hovoriť.
„Ja nie som malá!“ hulákala Alma. „Však
sa mi kýve, kukni!“ ukazovala vytrvalo.
Chodila za všetkými členmi rodiny
a doširoka otvárala ústa, aj keď práve
jedla piškóty alebo jablko. Aj susedovi
Pajkovi ukázala pusu, len čo zazvonil,
oblečený v pásikavom pyžame. My ostatní
sme sa tvárili, že nie sme doma. Pohľad
na rozžuvanú potravu mu asi neurobil
najkrajší Nový rok.

Edita však mala naozajstné starosti: zub
sa jej najprv kýval, potom kolembal, neskôr
plantal a nakoniec sa hompáľal na takom
tenučkom vlákne, až sa mi nechcelo veriť,
že sa ešte v ďasne udrží. Trčal nakrivo
a vyzeral trocha strašidelne.
Potom Edita zahryzla do jablka a medzi
zubami jej ostala diera. Pochopiteľne,
Alma tvrdila, že aj jej vypadol zub, ale
neviditeľný, a preto ho my nevidíme, ale ona
áno. Dokonca jediná zbadala zúbkovú vílu,
od ktorej vraj dostane sladkosti. Ja som prvý
mliečny zub stratil v bazéne na plaveckom
kurze a druhý mi spadol do snehu. Môj
chrup pomaly pokryl celé územie Bratislavy.
Práve sme na online biológii preberali
čeľusť, tak sa mi poznatky z prvej ruky
hodili. Pripomenul som sestrám, že či už
sú zuby mliečne alebo trvalé, treba sa o ne
vzorne starať. Vyhlásil som, že som zúbková

víla a daroval som im medzizubné kefky –
šabličky, s ktorými som ich naučil šermovať
v chrupe.
Krásne štrbavá Edita ešte občas spievala
koledy. Stromček sme zatiaľ nespratali.
Dojedali sme s Almou posledné vianočné
koláče a potom sme si spolu poriadne
umyli zuby. Užíval som si záverečné dni
dlhočizných prázdnin a čítal nové knižky.
Čoskoro sa konečne vrátim do školy. Starý
rok sa skončil a niečo úžasné a nové sa
práve začína.

otázky:
1. Prečo sú
zdravé zuby
dôležité?
2. Čo by si ch
cel tento rok
zažiť?
3. Predsavz
al si si niečo
na rok 2021?
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napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ

Zázračné
divadlo
Začiatkom jari Mestská knižnica mesta
Piešťany v spolupráci s LIC a Slniečkom,
BIBIANOU – medzinárodným domom umenia
pre deti a vydavateľstvami kníh pre deti, VŠMU
v Bratislave a Městskou knihovnou v Praze
vyhlásili medzinárodnú výtvarnú súťaž pre vás,
deti. Vašou úlohou bolo namaľovať alebo inak
stvárniť váš zážitok z ľubovoľného divadelného
predstavenia.
Zákerný Covid všetko zamotal, ale vy ste sa
nevzdávali. Spolu s vašimi učiteľmi a rodičmi
ste posielali do súťaže pekné kresby, maľbičky,
ba dokonca i bábky.
A tak sa stalo, že v jeden novembrový
deň sa nad vašimi prácami v Piešťanoch
zišla odborná porota. Tvorili ju ilustrátori,
ktorých poznáte zo Slniečka a z knižiek pre
deti – Simona Čechová, Martina Matlovičová
a Bystrík Vančo. Spomedzi tej maľovanej krásy
porota vybrala len niekoľko víťazov, ale všetky
obrázky boli odrazom vašich jedinečných
zážitkov a najmä talentu.

prišlo
Š, do ktorej
U
Z
v
o
k
ia
ž
i
V kategóri
miesta,
elila tri prvé
d
u
ta
ro
o
p
,
30 prác
ktoré získali:
ici,
UŠ v Žarnov
1. detí zo Z
zo SZUŠ
Habániková
2. Alžbeta
ej Teplej,
v Trenčiansk
raneckého
zo SZUŠ J. B
á
v
o
k
in
rt
a
3. Ema M
ej Teplej.
v Trenčiansk

Spomedzi 61 prác,
ktoré boli zaslané do
kategórie ZŠ, špec
iálnych škôl a školsk
ých
klubov, porota vybr
ala troch víťazov:
1. Lilianu Kováčovú
zo ZŠ s MŠ
v Sedliciach,
2. kolektív detí 5.
C zo ZŠ v Huncovci
ach,
3. Kiaru Ferkovú zo
ZŠ s MŠ v Sedlicia
ch.
Do súťaže sa zapo
jilo aj 19 detí zo ZŠ
Resslovej a oddele
nia detí Městskej
knihovny v Prahe.
Tímea Kovačičová
ZUŠ – MAI Hurbanovo
Cena Vydavateľstva Slovart

Ema Sklenárová, SZUŠ Trenčianska Teplá
Cena Mestskej knižnice mesta Piešťany

Lukáš Pipka, CZUŠ
sv. Mikuláša, Prešov,
Cena Slniečka

Alžbeta Malá, SZUŠ
Trenčianska Teplá
Cena vydavateľstva Perfekt
Benjamín Môc, ZUŠ Žarnovica
Cena Geniuso hovoriace knihy

Ema Martinková

Mnohí súťaži
aci boli
ocenení špec
iálnymi
cenami vydav
ateľstiev
a organizáto
rov súťaže
a s ich dielkam
i sa budete
stretávať v ď
alších
číslach Slnie
čka.

Nataša Betáková, SZUŠ Trenčianska Teplá
Cena Medzinárodného domu umenia
pre deti Bibiana

Paula Matušeková, ZUŠ Svit
Cena Vydavateľstva Buvik
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ilustrovala KRISTÍNA SOBOŇ

ilustrovala MARTA MÉSZÁROSOVÁ (MATUS)

Veršopinkanie
Zuzana Martišková
Z denníka neúspešného básnika...

Pohádaná
báseň

Zožraná
báseň

Rozbitá
báseň

Pobili sa strofy tri,
ktorá z nich sem nepatrí.

Kto tušil, že čierna diera
z básne rýmy povyžiera
v mojom starom počítači?
Žerie všetko, čo len stačí!

Rozbila sa báseň
na desiatky slov.
Nesmútim už za ňou,
bola
básňou
zlou...

Prvá strofa pyšne volá,
(veď tu predsa najskôr bola!):

S tlamou plnou slovných kazov
„Iba tie tu obstoja,
nechala mi iba názov...
čo sú také ako ja!
Ktorá z vás má iné perie,
nech sa hneď pod gumu berie!“
Druhá rýchlo sklopí uši,
že má zlý rým,
dávno tuší.
Obracia sa k tretej strofe,
tá si však na čelo klope:
„No tak, sestry, dosť už hádky,
každá máme pekné riadky.
Tak sa mi zdá, že len v rýme
spolu
trochu
neladíme.
A na toto liek je jasný:
Buďme každá
v inej básni!“

VERŠ – jeden
ni
riadok v bás

STROFA (ale
bo aj sloha)
– časť básne
, ktorá sa
skladá z dvo
ch alebo
z viacerých
veršov

Etiketa
Ahojte, som medveď. Hoci som považovaný
za nemotorného cicavca, rád by som sa
s vami podelil o svoje poznatky, postrehy
a skúsenosti, ktoré som získal pozorovaním
slušných i menej slušných ľudí. Súhrn pravidiel
slušnosti v ľudskom svete sa volá ETIKETA.

Napríklad také stolovanie. Patrí sem
servírovanie jedál a nápojov, používanie
príborov a pravidlá, ako sa správať za stolom,
aby sme sa pri jedení dobre cítili.

Nelepte ju,
prosím!
Poberte len slová.
Možno
s iným tmelom
raz
ožijú
znova...

Zuzana Martišková
je
úspešná poetka, kt
orá
získala tretie miesto
v súťaži
LIC a časopisu Slnie
čko
VERŠOPINKANIE.
Keďže
súťažila s letnými bá
sňami
a teraz je už zima, vy
brali sme
pre vás jej verše oc
enené
v celoslovenskej lite
rárnej
súťaži O dúhovú lam
pu
z krajiny Zázračno,
ktorú
organizuje Krajské
kultúrne
stredisko v Žiline.

Súťažná ú
loha

Napíšte nám
, kde a ako zv
yknete
stolovať a ak
o sa pritom
správate.
Zaujíma nás
, aké nevhod
né prejavy
ste už zažili
pri stolovan
í.
Z vašich odp
ovedí vyberie
m tri
najzaujímav
ejšie, ktoré o
dmeníme
knihou Etike
ta ilustrátork
y
a autorky M
arty Mészár
osovej
(Matus) z Vyd
avateľstva S
lovart.

19

22

23

ilustrovala KATARÍNA SLANINKOVÁ

Slniečko č. 3

Stromáčik je jediný slovenský časopis
pre menšie deti, pripravený odborníkmi
na environmentálnu výchovu. Celým
časopisom čitateľov sprevádza Stromáčik,
dobrý lesný duch, ktorý sa stará o zvieratká
a rastliny v lese-nelese. V každom čísle
prináša zaujímavé nápady, úlohy a hry.
Jednu z nich si môžete hneď vyskúšať!

Živé sochy
Bájne bytosti vyzerali podivne. Niektoré z nich
mali iba jedno oko, iné nemali žiadne. Ďalšie
mali množstvo hláv, niekoľko nôh či rúk.
Zahrajte sa s kamarátmi a vytvorte si vlastnú
bájnu bytosť. Pri každej časti tela hádžte
kockou a číslo zapíšte do tabuľky. Bytosť si
potom nakreslite na papier. Nezabudnite ho
pomenovať.

SR DC E NA M IE ST
E
Z tých, ktorí dokáza
li rozoznať,
čo v rozprávaní Dá
vida Dziaka
o Prešove bolo prav
dou a čo nie,
sme vyžrebovali tro
ch výhercov,
ktorým posielame
pekné knižky.
Sú to Peťka Ďurčeko
vá z Veľkého
Košeckého Podhra
dia, Peťo
Gottschal z Ivanky
pri Dunaji
a Dávid Klačanský
z Urminiec,
ktorý nám napísal:
Bol som veľmi zved
avý na
zranenú budovu v
Prešove.
Rodičia mi pomohli
s hľadaním
na Google Street Vie
w. Je mi
jasné, že jazvy nevz
nikli po boji
s mimozemšťanmi.
Pripomínajú
mi moje rany po dv
och
operáciách pruhu.

To sme m
y

Martinka
Samajov
á z Berno
príspevo
lákova ná
k o neoby
m napísa
čajnej rod
E. J. Publi
la pekný
ine, za kt
shing pos
orý jej vy
iela svoju
d
avateľstv
knižnú no
o
vinku.
Naša rod
ina je nao
zaj veľmi
a dvaja ro
netypická
dičia. Nar
. Je nás p
odili sme
tvoríme s
äť, tri det
sa vždy p
uper part
i
o
d
v
iu
o
ch rokoch
. Spolu sa
a hneď n
, takže
hráme, sp
ato udob
olu sa aj p
ríme, aj k
sa do spo
eď Peťko
ohádame
rov ešte n
,
n
á
š
štvorročn
ezapája.
z nich ná
ý braček,
Máme ba
s navštev
bku aj de
uje inoke
dávať po
d
k
a
dy. Nežijú
, ale každ
zor, aby s
ý
spolu, a t
a nestret
doma no
a
k
m
li
usíme
a
ni u nás d
vú tetu, a
oma. Ded
le keďže
chodiť len
ko má
ľúbime b
sám, tetu
a
b
ku, dedko
musí nec
jednu pra
k
nám môž
hať vždy
vú babku
e
doma. M
, tú našu.
y chceme
len

O PE KN EJ KN IŽ KE
Šikovní lúštitelia sa
dozvedeli,
že chlapec Hlavičk
a sa
v skutočnosti volal
Milanko.
Peknú knižku Juraja
Raýmana
z Vydavateľstva Slo
vart
posielame Matejov
i Dzurovi
z Ratnoviec, Patriko
vi Levickému
z Červeného Hrádku
a Barborke
Filipovej z Východne
j.

1. miesto v súťaži Zázračné divadlo v kategórii ZUŠ
získali žiaci zo ZUŠ v Žarnovici so svojimi bábkami

bonusová
otázka:

skupine
Dokážete v
sochu,
vú
ži
ť
vytvori
ako
ktorá má viac
h?
šesť nô
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Tých, ktorí majú radi záhady a tajomstvá,
zavedie spisovateľka Dana Podracká do
Banskej Štiavnice. Pozýva vás do rozprávky,
v ktorej sa ocitla aj ona sama. Uprostred búrky
stretla chlapca, ktorý mal v ústach svietiaci
korálik a ukázal jej mapu poslania. A tá mapa
poslania bola o dôležitých stretnutiach s tými
najčudesnejšími bytosťami a ľuďmi, ktorých
si viete predstaviť. Pustovník, ktorému z čela
vylietal jastrab, pútnik s oslnivou tvárou,
démon, ale aj dievčatko Miladka, jej mama
fotografka, majster sklár i krajčírska panna - tí
všetci boli pospájaní putovaním za spoločným
tajomstvom. „Dobro je mlynček, ktorý melie
dokola zlo,“ povedal pútnik s oslnivou tvárou
a ja verím, že každý, kto si prečíta túto knižku,
sa stane takýmto mlynčekom.
Obrázky do knižky plnej svetielok
namaľovala Jana Bálik, ktorú poznáte aj
z nášho Slniečka – robí v ňom grafickú úpravu.
Keď vylúštite tajničku doplňovačky,
dozviete sa, ako sa volá posol so svietiacim
korálikom v ústach. Z autorov všetkých
správnych odpovedí vyžrebujeme troch,
ktorým vydavateľstvo PERFEKT venuje túto
peknú knižku.
1
2
3

je
Aj táto doplňovačka
vá
slo
á:
dn
ha
zá
u
ch
tro
vať
do nej budete vpiso
jej
na
a
a
ľav
sprava do
lé
ma
ká
ča
s
vá
i
konc
prekvapenie.

4
5
6
7
8

1. rímsk
a číslica 5
2. druhá
solmizač
ná slabik
3. sníva
a
nie
4. sídlo
kráľov
5. viace
ro ďatlov
6. hovor
il lož
7. opak
nešikovn
ých
8. menin
y má 20.
októbra

