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2 3ilustroval MIROSLAV REGITKO

Každý poriadny snehuliak má čierne oči. 
Ako uhoľ. Ľudia to tak vymysleli a doteraz 
sa toho držia. Keď sa raz môj syn Patrik 
zahľadel do takýchto očí, videli sa mu 
hlboké a nepreniknuteľné ako najčernejšia 
tma. Bál sa toho pohľadu a bol presvedčený, 
že sa v snehuliakovi ukrýva čert! 
Snehuliak, pred ktorého sa postavil Patrik, 
bol vysoký ako basketbalista a skladal sa 
z troch vydarených, dobre opracovaných 
gúľ. Patrik na jednej strane snehuliaka 
obdivoval, na druhej strane sa mu zdal 
akýsi odmeraný, chladný, neprístupný, 

hoci sa usmieval. Hneď vycítil, že s týmto 
snehuliakom to nebude také jednoduché. 
A mal pravdu. 

Nič také by som netvrdil, keby som 
nemal psa. Takého zvláštneho, čo cez deň 
drichme a v noci sa pýta von. No vďaka 
týmto nočným prechádzkam som zistil 
niečo výnimočné. Prišiel som na to, že 
snehuliaci sa v noci zobúdzajú rovnako 
ako môj pes. Riadna haluz! Na rozdiel od 
môjho psa, ktorý býva v noci čulý, ja chodím 
ako mátoha. S jedným okom privretým, 
druhým napuchnutým od únavy a hlavou 

napoly vypnutou. Ale aj tak som si teraz 
všimol, snehuliak-basketbalista s veľkou 
oranžovou mrkvou uprostred usmievavej 
tváre nebol na trávniku pred domom. Kam 
sa podel ten fešák?

V tú noc mal môj pes ešte viac síl a vôle 
túlať sa nočnými ulicami, a tak som musel 
chodiť za ním, akoby sme si vymenili 
roly. Akoby on bol môj pán a ja jeho pes. 
V susednej ulici, kde sme sa nevdojak ocitli, 
môj pes pribehol k akémusi snehuliakovi 
a chcel ho ocikať. Pokladal som to za úplne 
bežné, pretože psy, kade chodia, tade si 
značkujú terén. Lenže vo chvíli, keď to robil, 
spoza snehuliaka sa vynoril ďalší, oveľa 
vyšší snehový chlapík a z celej sily zrúkol 
na to úbohé zviera, ktoré pred ním uskočilo 
ako pred hladnou kobrou. Keby som to 
nevidel, neuveril by som. 

„A nech ťa tu už viac nevidím!“ zakričal 
za mojím psom snehuliak a ja som v ňom 
spoznal basketbalistu z našej ulice!

To bol šok! Privreté oko sa mi náhle 
otvorilo, napuchnuté oko samo odpuchlo, 
hlava urobila cvak a zapla sa do stavu 
najvyššej pohotovosti.

„Prepáčte, pane,“ podišiel som k tomu 
dlháňovi a normálne som mu vykal ako 
nejakému človeku, ktorý sa na fašiangovú 
zábavu prezliekol za snežného muža. „Čo 
také zlé urobil môj pes, že naňho kričíte?“

„A vám sa vidí normálne, aby váš pes 
ocikal moju priateľku?“ odpovedal mi 
otázkou snehuliak-basketbalista.

Vyvalil som naňho oči.
„Nehnevajte sa na Imriška,“ ozval 

sa menší zo snehuliakov, či vlastne... 
snehuliačka. „Je trochu prchký, nič sa 
nestalo.“ 

Snehuliak Imrich pristúpil k svojej milej, 
sklonil k nej hlavu a pošúchali si o seba 
snehové líca. 

Tak toto mi nikto neuverí! Asi som 
jediný človek na svete, ktorý na vlastné oči 
videl, ako sa bozkávajú snehuliaci.

Obaja sa primkli bližšie k sebe, otočili 
sa a pomalým šuchtavým krokom odkráčali 
k neďalekému parku. 

„Pekný zvyšok noci, pán sused!“ otočil ku 
mne hlavu snehuliak Imrich.

„Pekný aj vám!“ zakričal som do tmy. 
„Dobrú noc.“

Zapískal som na psa a rýchlym krokom 
som sa pobral domov.

Roman BratRoman Brat

SSNNEEHHUULLIIAACCII    
VV  NNOOCCII

Z najnovšej knižky Romana Brata Ja nechcem byť mimozemšťan a iné príbehy, ktorá vyšla vo vydavateľstve Perfekt.



Električky
Električka v modrom tričku
stretla žltú električku.
A hneď do nej takto vŕta:
„Ty si ako banán žltá,
istotne máš žltačku,
šepká sa to na Račku.“

Žltá skríkne: „Tvoje tričko
namaľoval boxer Kličko.
Veď si samá modrina,
čo sa o trať potkýna.
Naopak, môj žltý odev
vyhovuje dnešnej móde.“

Hádajú sa z celej sily,
tie sa teda vyfarbili!
Každá svoju farbu háji,
a to rovno na koľaji.

Dvojica sa mestom ženie
a vtom – aké rozuzlenie!
Na centrálnom námestí
došlo k premene –
obidve sú od zlosti
celé červené!

4 5ilustrovala HAN

František RojčekFrantišek Rojček Ján OndrušJán Ondruš

Báseň  
o modrom nebi

Modré nebo
je nádherne 

belasé,
lebo
nebo

zakladá si na kráse.
Fakt mu sekne
modrá farba,
žiaľ, básnik je

VEĽKÝ BARBAR.
Farba básne o nebi
na nebo sa nehodí.

Čo to vlastne znamená?
Kde sú modré písmená?

Farbu neba nezmení
žiadny básnik na Zemi!

SMS: 
Prišla správa od básnika,
že čo sa tej básne týka,
od hanby sa červená,
že báseň je – červená.

Páv
Páv
svoj chvost rozchvostuje,
okále na ňom rozokáli,
ligoce sa ligotancami,
mení sa meňavcami,
pýši sa pýšidlami,
obzerá svoje obzerance,
ukazuje svoje ukazovance,
na ktorých všetky farby rozfarbí,
farby sú dúhové a dúhujú,
okále okália a väčšmi sa rozokália,
páv je krásny krásotec.

Kade chodí 
mačka
Na košeli sa košelí,
na kožuchu sa kožuší,
v papuči sa papučí,

na verande sa verandí,
v kvetináči sa kvetináči,
cez plot sa preplotí,

cez rajčiny sa prerajčinuje,
cez papriku sa prepapričí,
pod kapustu sa podkapustí,

na slivku sa vyslivkuje,
na jabloň sa vyjabloní,
na orech sa vyoreší,

za vrabcom sa zavrabcuje,
za kuraťom sa zakuratí,
za holubom sa zaholubí,

na povale sa povaľuje,
na streche sa strechuje,
na slnku sa slnkuje.

Račko – Račianske 

mýto v Bratislave

Básne Jána Ondruša sme vybrali z knižky Kreslím koňo koňaté, ktorá s ilustráciami Daniela Heviera vyšla v Literárnej nadácii Studňa
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Keď pôjdete hore popri Váhu a potom 
ho prekročíte pri Súľovských skalách, 
dostanete sa do mestečka Bytča. Mesto to 
je nie veľké, keby tam nebolo pár panelákov 
a jedno námestie, možno by si aj pocestný 
povedal, že je to len dedina. 

Najprv prejdete po moste, čo má také tri 
oblúčiky. Ale nie! Veď ten vyletel do „luftu“ 
ešte na konci vojny. Veru tak! Dávno som 
v Bytči nebol a veľa sa tam pomenilo, teraz 
už tam je most len taký rovný, obyčajný. Ale 
je tam potom ešte jeden most a ten oblúčik 
má, aj keď iba jeden. Ale po ňom nechoďte, 
lebo ten ide z mesta von, smerom do 
Javorníckych vrchov. 

Keby ste si neboli istí, či to je skutočne 
Bytča, tak hľadajte starý zámok, lebo 
takého niet inde na svete. Tento bytčiansky 
má štyri vežičky v rohoch a jednu vysokú 
nad vstupnou bránou. A vedľa neho stojí 
Sobášny palác. To vám je unikátna stavba, 
ktorú postavil palatín Juraj Thurzo, lebo 
mal sedem dcér a chcel ich čím skôr vydať. 
A okolo zámockej studne len opatrne, lebo 
v nej spí starý drak. Sem-tam vraj vystrčí 
hlavu, „zblajzne“ nejakého ľudka a zalezie 
späť. Veru, tak sa to vraví.

Iste sa choď pozrieť, milý pútnik, aj 
na neďalekú synagógu. Židia už v Bytči 
nežijú, ale tá ich synagóga ešte stojí. Aj keď 
ešte nie je celkom opravená, je to mámivý 
pohľad pre umelecké oko. Dal ju postaviť 

barón Popper, čo hneď vedľa nej zbudoval aj 
pivovar. A tam sa varilo pivo také dobré, že 
človeku stačil z neho jeden glg – a mal dosť. 
Pivovar sa už celkom rozpadá, ale počul 
som, že sa vraj odtiaľ po nociach nesú tóny 
hudby. Ktovie, možno zas Bytča po dlhých 
storočiach ožíva.

Na námestí sa zastav v pekárni po 
sladký „rohlíček“, iste už budeš hladný. 
Ale konček z rožka si nechaj! Lebo ten je pre 
kačky, čo sa plahočia v rieke Petrovička. 
Iste ju neminieš, lebo sa hadí stredom 
námestia. Takto si kačky ucti, lebo ony sú 
patrónky pokojného života v tomto malom 
mestečku. Keby kačky nemali čo jesť, 
odleteli by, mesto by prepadli novoty a ten 
sladký opar zastavenia v čase by odvanul 
preč. A keď tam budeš v lete, iste si zájdi 
aj na slávnu bytčiansku zmrzlinu, ak máš 
jazýček maškrtný. 

MESTEČKO MESTEČKO 
MEDZI MOSTAMIMEDZI MOSTAMI

napísal PETER GÄRTNER ilustrovala LENKA ŠTURMANKINOVÁ

Spisovateľ, dramatik, scenárista a bábkoherec Peter Gärtner pochádza z Bytče. Je autorom detských kníh O čertovi Kolofónovi a Čakanie na sneh, a ešte jednej dospeláckej knihy Veľký román. Má svoje kočovné Bábkové divadlo Morgonrock.
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Za dúškom pramenistej vody choď 
na Kaplnku. Žiadna tam už síce nestojí, 
ale miesto, kde kedysi bola, Bytčania 
stále tak volajú. Pútnická kaplnka padla 
za obeť stavbe vodného kanála a na jej 
mieste zostal už len jeden múr. Tam sa 
trochu vo vodičke omáčaj. Keď si človek 
dobrodružný, tak kúsok vyššie sa cez vodný 
kanál klenie hojdací most, tam sa pohojdaj. 
A keď nie si človek dobrodružný, tak si 
v Bytči nájdi ženu či muža a zostaň tam 
žiť. Bytčania sa možno zdajú byť niekedy 
ufrflaní a premúdrelí, ale keď ich lepšie 
spoznáš, sú to milí ľudkovia. Všetkých ich 
tam pekne pozdravuj!

Súťažná otázka
Súťažná otázkaKeď sa pozorne začítate do rozprávania o Bytči, určite si všimnete, že rozprávač asi nebude z dnešných čias. Veď pozná mesto tak, ako by v ňom žil pred mnohými rokmi. Popustite uzdu 

svojej fantázii a napíšte nám, kto by mohol byť týmto záhadným 
rozprávačom. 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 Petra Gärtnera Čakanie na sneh, a všetkých ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel.

1111

otázky:otázky:
1. Čo znamená – brnkať niekomu na strunu?2. Čo by si ukázal 

mimozemšťanovi 
vo svojom meste 
alebo dedine?

Zápisník jedného chlapca

Domáci koncert
Vraj často brnkám rodičom na struny
tak som dostal zákaz vychádzania
husľovým kľúčom zamknem dvere
vo svojej izbe
pustím nahlas hudbu
mama začne vysoko spievať pred dverami
nasadím si slúchadlá
oco do toho začne bubnovať na dvere
a ja na gitarovom sóle
odletím von ku kamarátom.

Všetky skvelé veci
Prišiel ku mne mimozemšťan
bol troška smiešny
ukázal som mu všetky skvelé veci
drevené motokáry
predbehol som ho
čerstvo vystrúhaný luk
má presnejšiu mušku
zmrzlinu poliatu čokoládou
celý sa od nej zašpinil ako ja
ale otec vošiel do izby
a on zmizol
Vrátiš sa ešte?

napísal DÁVID DZIAK ilustroval DANIEL RERKO
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Viete, kto je krutá Marta? Dievčatko, ktoré prišlo 
k babičke na prázdniny a nevie sa pekne správať 
k zvieratám. Ale to ju predsa niekto musí naučiť! 
Budete to vy, alebo babičkine zvieratká? 

Dozviete sa to, keď si prečítate obrázkovú knižku 
spisovateľa Mareka Vadasa a ilustrátorky Daniely 
Olejníkovej z vydavateľstva BRAK. 

Môžete sa s nami zahrať aj hru, ktorá vás zoznámi 
s výčinmi krutej Marty.

KRUTÁ MARTA

1. Marta chce pod lavórom uväzniť zajka 
a mačiatko. Pomôž im utiecť a skoč o dve 
políčka dopredu.

2. Marta núti kozliatko k akrobatickému 
kúsku. Spočítaj, na koľkých predmetoch 
kozliatko balansuje, a o toľko políčok  
sa vráť späť.

3. Daj krutej Marte frčku do nosa a poskoč 
o dve políčka dopredu.

4. Marta dostala trest za zlomyselnosť,  
stojíš jedno kolo.

5. Marta svojím nezvyčajným cvikom 
vystrašila vtáčatká v strome. Urob tri  
drepy a môžeš pokračovať.

6. Vymenuj názvy troch vtáčikov, ktoré žijú 
v našich záhradách, a môžeš skočiť o tri 
políčka dopredu.

7. Postupuješ o toľko políčok dopredu,  
koľko červených jabĺk nájdeš na strome. 
Daj si dnes čerstvé ovocie!

8. Babička prosí kozu, aby sa vrátila späť. 
Musíš sa vrátiť o dve políčka dozadu.

HRA!

Vyhráva ten, kto 
príde s obidvomi 
panáčikmi prvý  

do cieľa.



Prešli Hromnice  Prešli Hromnice  
- koniec sanice- koniec sanice
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Aj keď je február zo všetkých mesiacov 
najkratší, zdá sa nám pridlhý, pretože už 
čakáme jar. Druhého februára sú Hromnice 
a od tohto dňa je deň o hodinu dlhší. Prísľub 
jari prilákal z Afriky škovránky a trasochvosty. 
Objavujú sa snežienky i podbele – malé 
žlté slniečka s veľkou liečivou silou. Koniec 
zimy býva pre zvieratá ťažký. Hlad ich ženie 
k ľudským obydliam. Vtáky zdedili po rodičoch 
informáciu, že u ľudí nájdu kŕmidlá.

Hromnice – 
Svetový deň 
mokradí
Mokrade sú územia 
trvalo alebo čiastočne 
zaplavované vodou. Nielen 
močiare, rašeliniská, vlhké 
lúky, lužné lesy, ale každá 
tečúca či stojatá voda 
v prírode. Aj podzemné vody 
jaskýň. Ľudia, ktorí tieto 
mokrade vysušujú, zasýpajú 
a premieňajú na staveniská, 
nevedia, že aj to najmenšie 
jazierko má veľký význam. 
Nielen pre rastliny a živočíchy, 
ale aj pre náš život. 

Kde býval 
jaskynný 
medveď
Jaskyňa Domica patrí medzi 
najväčšie jaskyne Slovenského 
krasu. Je našou národnou 
kultúrnou pamiatkou 
a súčasťou svetového 
prírodného dedičstva 
UNESCO. Naši predkovia 
sa v tejto jaskyni ukrývali 
pred šiestimi tisícami rokov. 
Nevedno, či sa tam práve 
vtedy ukrýval aj jaskynný 
medveď, ktorého kosti sa našli 
v jednej z chodieb. Vo vodách 
jaskyne žije veľa druhov 
vzácnych drobných živočíchov. 
Aj kvôli nim Domicu zaradili 
medzi významné podzemné 
mokrade.

Zabudnuté 
remeslo
Poviete si, že ľadári sú majstri, 
ktorí upravujú ľadovú plochu 
pre hokejistov. Od stredoveku 
až do minulého storočia 
však ľadári pracovali na 
zamrznutých jazerách 
a riekach. Pílami vyrezávali 
veľké kusy ľadu a na vozoch 
ich rozvážali do pivníc 
reštaurácií, výrobní potravín 
aj pivovarov. Uložené v slame 
vydržali do konca leta. Ľad 
bol potrebný aj do ľadničiek 
v domácnostiach. Boli 
to pevne uzatvárateľné 
kuchynské skrinky 
izolované pilinami a korkom. 
Od dnešných elektrických 
chladničiek sa teda trochu 
líšili.

pripravuje MARTA ŠURINOVÁ ilustrovala ALŽBETA BOŽEKOVÁ

Lieska je 
jednodomá
Liesku si najčastejšie 
všimneme, keď kvitne, alebo 
keď dozrievajú lieskovce. 
Jahňady sú však na lieske 
už v zime. V teplých dňoch 
ožívajú už aj koncom februára. 
Predĺžia sa a vytvorí sa v nich 
sírovožltý peľ, ktorý sa vznáša 
nad kríkom. Je veľmi výživný 
a včely ním kŕmia svoje 
potomstvo, ktoré sa vyvíja už 
koncom zimy. Na tom istom 
kríku, čiže v jednom dome, 
sú aj piestikové kvety. Sú 
ukryté v púčikoch, z ktorých 
vyčnievajú červené čnelky. 
V septembri sa premieňajú 
na oriešky.

Nestrieľajte na 
ondatru
Ondatra pižmová pochádza 
zo Severnej Ameriky, ale 
už vyše sto rokov žije aj 
u nás na brehoch stojatých 
a tečúcich vôd. Veľkosťou 
pripomína zajaca. Má 
hrdzavohnedú, hustú mäkkú 
srsť. Lysý chvost má asi taký 
dlhý ako telo. Medzi prstami 
má plávacie blany. V mäkkom 
brehu si vyhrabáva chodby 
s niekoľkými východmi pod 
hladinou. Žijú v nich celé 
rodiny. Ak je breh príliš tvrdý 
alebo plytký, stavia si z kúskov 
vodných rastlín aj meter 
vysoké obytné kopy. Hoci 
sa živí vodnými rastlinami, 
rozrývaním hrádzi spôsobuje 
škody. Jej lov je povolený iba 
v zime, aj to len odchytom.

sanica = sánkovačka



LEBOPREtoLEBOPREto

som dátumy, keď máme Alma, Edita a ja 
narodeniny. Zapálil som sviečku, aby videla, 
ako sa postupne topí vosk. Kreslili sme 
si, kde je slnko na nebi ráno, kde večer, aj 
kedy vychádza mesiac. Pripomenul som jej, 
ako sa striedajú ročné obdobia. Jar, leto, 
jeseň, zima. Vonku na zastávke som jej 
ukázal rozpis trolejbusov. Čas nám pomáha 
orientovať sa, vytvoriť si rytmus dňa a jasné 
pravidlá. Strávili sme spolu pekné chvíle. 
Navrhol som jej, aby si všetko zaujímavé, čo 
sa stalo za jeden deň, namaľovala.

Alma lepšie chápala, čo sa stalo pred 
hodinou, ráno, prípadne včera. Mesiac alebo 
rok zostávali však pre ňu nepredstaviteľné. 

„Pamätáš si letné prázdniny na chalupe? 
Boli sme tam týždeň a vrátili sme sa domov. 
V pondelok sme začali, v nedeľu skončili. 
Tak je to so všetkým. S dňom, mesiacom, 
rokom aj so životom. Každý sa narodí, strávi 
na svete istý čas a raz zomrie.“ 

„Ja nezomriem, to je nuda!“ zvolala Alma. 
„Netráp sa už ,“ poklepala ma po pleci 

mama, keď videla, že strácam trpezlivosť. 
„Niektoré veci sa nedajú urýchliť, potrebujú 
svoj čas...“ 

„Nakresli, čo ti na chalupe urobilo 
radosť,“ navrhol som Alme. 

Hneď si zobrala farbičky a papier.
Podarili sa jej prekvapivo pekné farebné 

machule. 
„To je čo?“ spýtal som sa. 
„Toto červené je Edita a toto veľké zelené 

si ty.“

mOtivačnémOtivačné
otázky:otázky:

1. Máš pocit, že máš dosť 
voľného času?

2. K čomu by si vedel 
prirovnať čas? Myslíš si, že naozaj letí?

3. Skús vysvetliť príslovie: 
„Trpezlivosť ruže prináša.“

Ako letí čas
Prezerali sme si rodinný album. Listovali 
sme od nedávnych fotiek k starším a ešte 
starším. Tu Alma nastúpila do škôlky, 
tam Edita chodila na balet. Jedna aj druhá 
sa učili chodiť. Dupačky a podbradníky. 
Nasledovala mladšia sestra v maminom 
brušku. Potom tehotenstvo s Editou a so 
mnou. Potom rodičia ešte bez nás, ako sa 
držia za ruky v meste, kráčajú po horách 
s ruksakmi alebo si obzerajú obrazy 
v galérii. 

„A kde sme boli my?“ spýtala sa Alma. 
„Ešte sme nežili,“ odvetil som. 
„To nie je pravda! Ja som žila!“ kričala 

Alma rozčúlene. 
„Nie, ja, ty, ani Martin sme neexistovali. 

Narodili sme sa až neskôr,“ vysvetľovala jej 
aj Edita.

„Klamete! Ja som žila. Naozaj!“ Alma sa 
ani za svet nedala presvedčiť. 

„A kde si bývala?“ spýtal som sa.
„S maminou a ocinom!“ nedala sa Alma. 

„Aj vtedy, keď ešte nežili ani oni?“ 
pokračoval som. „Aj vtedy, keď ešte neboli 
na svete ani babka s dedkom?“

Ukázalo sa, že Alma bola pri všetkom. 
Prežila celú históriu ľudstva. Existovala, 
keď panovala Mária Terézia, keď Kolumbus 
objavil Ameriku, aj keď Ježiš kázal. 

Alma si nevedela predstaviť, že by 
niekedy nebola. 

Ako jej to vysvetlím? 
„Predstav si jeden deň,“ povedal som. 

„Ráno vstaneš, naraňajkuješ sa, ideš 
von a zahráš sa na ihrisku, potom sa 
naobeduješ, poobede si pospíš, zájdeš 
na návštevu k babke, popoludnie ti ubehne 
ako blesk a zrazu je večer. Umyješ si zuby 
a ideš spať. Prešiel celý deň! Nasleduje 
druhý, tretí. Tak plynie čas.“

„A teraz je už včera?“ spýtala sa Alma. 
„Nie, ešte je dnes. Keď sa prebudíš, bude 

zajtra.“ 
Ukázal som jej presýpacie a ručičkové 

hodinky, aj kalendár a vysvetlil som jej, 
ako čas rátame a delíme. Zakrúžkoval 
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Raz naše mamy upratovali kabinet. Bola 
to hrozná otrava. 

„Ako sa odtiaľto dostaneme?“ drgol som 
do Števa.

„Akože ideme na vécko,“ vynašiel sa 
pohotovo.

„Ideme na vécko!“ oznámili sme nahlas 
a mamy súhlasili.

Len čo sa za nami zavreli dvere 
kabinetu, rozbehli sme sa po chodbe. 

„Chyť ma!“ skríkol Števo a už aj trielil 
rýchlejšie ako blesk. Trielil som za ním. 
Chodbu križovala ďalšia chodba. Videl 
som, ako chcel Števo odbočiť doľava, keď 
tu zrazu plesk! Rozpleštil sa na zemi ako 
placka. Šmykom som pri ňom zabrzdil 
a bola to paráda! 

„Ja urobím dlhší šmyk!“ vyskočil 
odrazu Števo a chvíľu sme sa pretekali, kto 
spraví na zemi dlhšiu stopu. Práve som sa 
rozbehol, že Števa tromfnem, keď sa na 
konci chodby zjavila Kikirikí. S buchotom 
položila na zem vedro a nahlas zafučala.

„Skryme sa!“ potiahol som kamoša 
za rukáv. A kým sa Kikirikí stihla na nás 
pozrieť, stáli sme za rohom a pritisnutí 
o stenu sme sa pridusene smiali.

„Buď ticho!“ chechtal sa Števo.
„Ty buď ticho!“ chichotal som sa aj ja.
Po chvíli sme nenápadne vykukli, aby 

sme Kikirikí skontrolovali. A dobre, že 
sme sa pozreli. Kikirikí umývala podlahu 
a pomaly sa blížila k našim šmýkancom. 
Urobila krok dozadu a stuhla.

„Ja vášho oného, ktorý chuligán sa mi 
tu neprezul?“

Pretrela šmyky mokrou handrou 
a rozčertila sa ešte viac.

„Ja to kašlem! Tisíckrát som hovorila 
direktorovi, že keď sa tí sopliaci nebudú 
prezúvať, prestanem to umývať!“

Kikirikí hromžila a hromžila, a čím bola 
rozčúlenejšia, tým viac sme sa so Števom 
chechtali. A vtom zrazu, neviem, čo to do 
mňa vošlo, hlasno som zakikiríkal.

„Kikirikí!“
„Ty blbec!“ vytreštil Števo na mňa oči 

a plesol ma po chrbte. Okamžite sme sa 

pratali preč. Ibaže chodba, do ktorej sme 
zaliezli, nemala východ. Na konci bola len 
zamknutá hudobná trieda. 

Bolo jasné, že nás Kikirikí odhalí. A keď 
nás odhalí, za uši nás dovlečie k mamám. 
A mamy nás potom za uši odvlečú domov. 
Hrozila nám katastrofa!

A zrazu som to zbadal. Drevené dosky 
pod parapetom, ktoré skrývali radiátory. 
Medzi doskami medzery. Ani neviem ako, 
nasúkal som sa do tej najväčšej. Števo 
ma splašene tlačil a rýchlo sa nasúkal 
za mnou.

Bolo to tesné. Len čo zmizol, do chodby 
nakukla Kikirikí. Keď nikoho nezbadala, 
obrátila sa a odišla. 

„Kikirikí!“ vykríkol Števo a mňa skoro 
porazilo. Rýchlo som mu ústa prikryl 
dlaňou.

Kikirikí sa, samozrejme, vrátila. 
Nahnevaným pohľadom preskenovala celú 
chodbu, ale nič nezbadala a odkráčala.

„Ty somár!“ vynadal som pošepky 
Števovi.

„Aj ty,“ rozchichotal sa kamoš.
A potom sme sa už nevedeli zastaviť. 

Niekto má mamu predavačku, iný 
športovkyňu. Moja mama je učiteľka. Aj 
Števova. Obe pracujú v tej istej škole, kam 
chodíme aj my dvaja. A keďže sa naše mamy 
kamošia, so Števom sa poznáme odmalička. 

Kým naše mamy schôdzovali, my sme 
sa vždy hrávali v nejakej triede. Sem-tam 
k nám nakukla teta upratovačka Julka, 
alebo tetka Kikirikí. Tú však neľúbime. Volá 
sa Kohútová, ale Števo ju raz premenoval 
na Kikirikí, lebo dosť kričí, a keď upratuje, 
veľmi hromží. Dokonca som ju počul 
povedať aj škaredé slovo!

Čo učky nevediaČo učky nevedia
ilustrovala EDITA HAJDU

Z knižky  

Čo učky nevidia 

z vydavateľstva 
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napísala a ilustrovala SIMONA ČECHOVÁ

SlniEčkO č. 4SlniEčkO č. 4
SRDCE NA MIESTE
Z tých, ktorí nám správne napísali, že Marta Hlušíková prežila svoje detstvo v Trenčíne, sme vyžrebovali troch šťastlivcov, ktorým posielame jej knižku. Sú to: Eliška Magočová zo Strečna, Johan Vančo zo Zvolena a Júlia Kahaníková z Trnavy.

O PEKNEJ KNIŽKE
V tajničke doplňovačky ste sa dozvedeli, že princezná, ktorá zastavila vojnu, sa volá Karolínka. Z úspešných lúštiteľov sme vyžrebovali Dávida Flora zo ZŠ Vajanského v Skalici, deti 3. B zo ZŠ v Novákoch a Peťku Schudichovú z Belej-Dulíc. Výhercom posielame knihu Pavla Rankova Princezné a princovia z vydavateľstva ARTFORUM.

FRANTIŠEK 
Z KOMPOSTU

otázky:otázky:
1. Čo baví teba? Čím chceš byť, keď vyrastieš?
2. Napíš nám, aký rozdiel 

je medzi kompótom 
a kompostom.

3. Pozri sa na nasledujúce 
obrázky a napíš, ktoré 
veci patria do kompostu 
a ktoré nie.

V komposte na konci záhrady má svoj domov 
maličký tvor. Volá sa František. František je 
veselá dážďovka, no jedna vec ho predsa 
trápi. Všetci jeho kamaráti v niečom vynikajú, 
len on ešte nevie, čo ho baví. Čím bude, keď 
vyrastie?

František sa teda vybral do záhrady  
priučiť sa nejakému remeslu. No v ničom  
sa mu nedarí...

Simona Čechová rada ilustruje knihy pre 
deti, chová včely a s obľubou pracuje 
v záhrade. Možno aj preto pre vás napísala 
a nakreslila knihu, z ktorej sa dozviete, prečo 
sú dážďovky užitočné a čo všetko robia preto, 
aby sa nepotrebné zvyšky zeleniny, ovocia či 
vajíčkových škrupín premenili na kompost. 

Ak nám napíšete odpovede na nasledujúce 
otázky, vydavateľstvo Monokel, ktoré túto 
knihu vydalo, z vás vyžrebuje troch, ktorým 
ju pošle. Dozviete sa z nej, prečo je pre našu 
planétu dôležité kompostovať. Stačí, keď 
odpoviete aspoň na dve otázky.

mäso, kosti

lieky

plast

uvarené  
zvyšky jedál

rúrky od 
toaletného 
papiera

kávová 
usadenina

listy, 
konáriky

zvyšky zeleniny  
a ovocia

vaječné škrupiny, 
papierové obaly

Milí slniečkari,

stalo sa niečo nepredstaviteľné! Z poslednej strany 

januárového Slniečka nám tlačiarenský škriatok ukradol 

obálku knižky spisovateľky Dany Podrackej Strážca zadných 

dvier! Alebo to bol len sliedivý démon zo samotnej knižky? 

Aby ste však vedeli, ako knižka v skutočnosti vyzerá, 

prinášame vám jej obálku, ktorú už hádam nikto neukradne. 

Mnohí z vás sa rozhodli, že nám pomôžu a prázdne miesto 

v januárovom Slniečku vymaľovali podľa vlastných predstáv. 

Ak patríte k nim, svoj obrázok naskenujte a pošlite do našej 

redakcie na e-mailovú adresu slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 

Tri najkrajšie odmeníme knižkami.

Žitnoostrovské Žitnoostrovské 
pastelkypastelky

21. medzinárodná súťažná 
prehliadka výtvarnej tvorivosti 
detí v Žitnoostrovskom múzeu 

v Dunajskej Strede

Napriek zložitej situácii sa aj 
tento rok zapojili do súťaže 

nielen deti zo Slovenska, ale 
aj z ďalších trinástich štátov 

Európy a Ázie. Obrázok 
Viktórie Kochanowskej 

z Poľska sa volá Anjel strážny. 
Vyjadruje nádej a vieru, 

že nás vždy niekto chráni 
a že náš svet bude opäť 

zdravý a krásny.



Slovenská rozprávková klenotnica je jednou 
z najbohatších na svete. Ľudia si podávali 
rozprávky z úst do úst po celé stáročia. 
A potom prišli prví zberatelia, ktorí si rozprávky 
zapisovali, aby sa ich krása zachovala až do 
dnešných čias. Spisovateľ Ľubomír Feldek 
siahol do tejto vzácnej klenotnice a vybral 
z nej 55 najkrajších. Vyšperkoval ich krásnymi, 
múdrymi slovíčkami a vtipnými veršami. 

Túto kráľovskú knihu bohato ilustroval 
majstrovský ilustrátor – Peter Uchnár, ktorý 
nás svojimi obrázkami i obrazmi preslávil po 
celom svete. Keďže nedávno oslávil životné 
jubileum, srdečne mu blahoželáme a tešíme sa 
na jeho ďalšie krásne obrázky.

Keď vylúštite tajničku doplňovačky, 
dozviete sa, ako sa volá náš najznámejší 
rozprávkar, ktorého volajú slovenským 
Homérom. Z autorov správnych odpovedí 
vyžrebujeme troch, ktorým Vydavateľstvo 
Slovart venuje túto peknú knižku.
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1. meniny má 18. 3.2. 365 dní
3. zvieracia packa4. víril prach

5. prelomila
6. vraný koník
7. žijúci v lese
8. orgán zraku
9. zvuková zhoda 

slabík na konci 
veršov
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