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2 ilustrovala MIROSLAVA RUDÁŠOVÁ

Náš dom má všakovaké miestnosti. 
Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám 
strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod 
policu s vajíčkami, sestru uložím do koša 
na bielizeň a čítam si. Naša izba, izba 
deduška a babičky aj izba mojich rodičov 
tvoria prízemie. A ešte veľká kuchyňa, aby 
sme sa tam všetci pomestili. 

Niekedy sa nepomestíme a vtedy 
ja, ocko, alebo hocikto iný, jedávame vo 
svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa 
hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí 
sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je 
málo a všetci sa tlačíme.

Raz som sa do kuchyne nezmestila, 
pretože som sa pobila o moje miesto 
na sedenie so Snožou. Teda ona sa pobila 
so mnou. Nasáčkovala sa tam. Ako vždy. 
Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila 
do vlasov svoju vyžuvanú žuvačku. Vždy, 
keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je 
strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro 
nikdy nevyhreší.

„Je to tvoja mladšia sestra, tak ustúp!“ 
povedala mama a tak na mňa pozrela, že 
som veru radšej ustúpila.

Snoža zažmurkala, spokojne sa 
zahniezdila na stoličke a pod stolom ma 
kopla. Kopla som ju naspäť. 

Veronika Dianišková

AKO SA DOM STAL AKO SA DOM STAL 
PLACHETNICOUPLACHETNICOU

V takýchto chvíľach sa mi chce plakať 
alebo kričať a mama sa potom len chytá 
za hlavu:

„Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, 
takú zlú povahu! A tieto dve – v jednom 
kuse sú spolu! Aj zuby si chodia spolu 
umývať, a aj tak sa neustále hašteria! Furt! 
Kto to má počúvať!“

Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem 
si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zasa 
primalá. Šla som do izby a schovala som sa 
pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som 
sa tvárila namosúrene.

Vtedy vošiel deduško. Nakukol 
do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som 
ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel 
ponožky, ktoré som zabudla vytriediť 
a poukladať. Zohol sa a zaklopkal na stôl. 

„Ty máš toľko ponožiek! Ty sa máš!“ 
povedal prívetivo. „Smiem vstúpiť?“

Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. 
Nemohla som odpovedať, len som prikývla. 
Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa.

„Vieš, už ste veľké,“ začal deduško.
Prevrátila som oči. Myslela som, že mi 

začne vysvetľovať, ako sa máme správať. 
Ale stalo sa čosi celkom, celkom iné. Zrazu 
do celej našej izby vstúpilo... ČARO.

„Viem jedno tajomstvo,“ pokračoval, 
„o ktorom ti musím porozprávať. Lebo ak to 
neurobím, zmizne.“

„Možno by si ho mal porozprávať mojim 
sestrám,“ zamrmlala som ešte stále trochu 
urazená. Ale zvedavosť ma premáhala.

„Nie, nie,“ pokrútil hlavou deduško. 
Ty si najstaršia, a preto toto tajomstvo 
odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš 
ho aj chrániť. Tvoje sestry by mu ešte 
nerozumeli a možno by sa mu aj smiali – 
a to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu 
niekto vysmeje, ČARO sa navždy stratí.“

Počúvala som so zatajeným dychom.
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otázky:otázky:

1. Prečo sa podľa teba 

chlapec z básne 

premenil na maličkú 

guľôčku?
2. Keby si mohol, 

na aké zvieratko by 

si sa chcel niekedy 

premeniť?

Poznámka:
Poznámka:
v básni Paviáni v dome je zámerne použité slovo paviáni s mäkkým -i, pretože ide o zosobnenie.

Zápisník jedného chlapca

Guľôčka v kúte
Keď sa to stane
tak sa začnem zmenšovať
nehýbem sa
mlčím
až sa scvrknem
na maličkú guľôčku
ktorá sa skotúľa
do kúta
Tam počkám
spomeniem si na môjho kocúra
postupne sa zväčším
zohrejem si mlieko s medom
a idem spať.

Paviáni v dome
Keď sa z rodičov
stanú paviáni
premením sa
na rybu
plynulo plávam
v síce dravej rieke
ale aspoň mlčiaca voda
prenikne pod všetky moje šupiny
Keď sa hladina ako-tak utíši
vyskočím z rieky
priamo do postele
celý sa zakryjem paplónom
ako keby som bol pod vodou
a pomaly zaspím.

napísal DÁVID DZIAK ilustrovala KATARÍNA ILKOVIČOVÁ4

„ČARO? Ja sa mu nevysmejem,“ povedala 
som rozhodne.

 „Nuž,“ začal deduško opatrne, „náš dom 
je v skutočnosti pirátska loď.“

„Pirátska loď?“ až po chvíli som sa 
zmohla na slovo.

On však len potichu prikývol. „Volá sa 
Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť. 
Inak ju neuvidíš.“

„Veď ju ani nevidím,“ povedala som.
„Tak zavri oči.“
Zavrela som.
„Toto je pirátsky koráb, na ktorom som 

za svojich mladých liet brázdil celý oceán. 
Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci 
s niektorými sme sa skamarátili. Stretol 
som napríklad moreplavcov, o ktorých si 
sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil 
s námorníkom Cookom. Stretli sme sa 

na jeho ceste do vtedy ešte neobjavenej 
Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili 
bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo 
lode žijú, vieš?“

Prikývla som. To som si vždy myslela, 
len som sa to hanbila niekomu povedať... 
A teraz sa ukázalo, že mám pravdu!

„Teraz sedíš na prednej palube,“ 
pokračoval deduško. „V kuchyni je zadná 
paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej 
malej miestnosti pod schodmi je kajuta. 
Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je 
lodný denník. Budeš doň zapisovať každé 
vaše dobrodružstvo.“

„A teraz už môžem otvoriť oči?“ 
„Jasné,“ povedal deduško. 
Ale akosi sa mi nedalo. Bála som sa, že 

ak ich otvorím, ČARO zmizne, loď neuvidím, 
a bude tu zase iba naša izba a dom.

Vybrali sme z knižky Veroniky Dianiškovej Pirátske rozprávky, ktorá s ilustráciami Jarmily Sabovej Džuppovej vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter v Levoči. 
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Keď som bola malá, mala som dve babky 
a dvoch dedkov a bola som na to veľmi 
pyšná. Aby som ich rozoznala, mestského 
dedka a babku som volala jednoducho 
dedko a babka. Tých na dedine som volala 
stará mama a dedo. Práve pri starej mame 
a dedovi, vo Veľkej Lodine, som zvykla 
trávievať celé letné prázdniny.

Neďaleko dediny sa nachádza skala, 
ktorú, aspoň čo si ja pamätám, všetci 
volajú Jánošíkova bašta. Keď som sa na 
ňu postavila po prvý raz, tak som si hneď 
predstavovala, ako odtiaľ Jánošík skáče 
na vozy grófov a vôbec sa mi nezdalo čudné, 
že skala vytŕča z lesa a pod ňou nevedie 
žiadna cesta.

Keď som trochu povyrástla a zase sme 
sa ocitli na skale, už mi to vŕtalo v hlave. 
Nejako som nechápala, ako Jánošík okrádal 
grófov a hlavne, ako sa ocitol na východnom 
Slovensku blízko Veľkej Lodiny. Lenže hneď, 
ako som sa vrátila do mesta, na baštu som 
zabudla a ani mi nenapadlo ďalej po nej 
pátrať.

Potom som už celkom vyrástla 
a na Jánošíkovej bašte sa fotili aj moje deti 
na táborovom výlete. A ja som o nej písala 
do novín ako o mieste, ktoré zbožňujem. 
Jedného dňa mi však prišiel nečakaný list....

Bum! List mi napísal básnik, prozaik 
a novinár pán Ján Motulko. A v liste 
mi prezradil aj pôvodný názov môjho 
obľúbeného skalného útvaru – Havrania 
skala. A veľmi ma prosil, aby som urobila 
niečo pre to, aby si ľudia osvojili jej pôvodný 
názov. Ja som sľúbila, že sa pokúsim.

Netušila som však, čo urobiť. Písať 
všetkým turistickým skupinám? Osloviť 
tvorcov máp? Z bezradnosti som neurobila 
nič, ale na svoj sľub som nezabudla. 

Pán Motulko už, žiaľ, nežije. Ja som však 
dostala možnosť napísať o skale vám.

Ak teda niekedy pocestujete vlakom 
z Kysaku smerom na Poprad, všimnite si 
medzi Kysakom a Veľkou Lodinou vľavo 
v kopcoch veľkú skalu vytŕčajúcu z kopca. 

Milovaná malá 
Veľká rodina

napísala GABRIELA FUTOVÁ ilustrovala LUCIA ZEDNIKOVIČOVÁ

Každý, kto rád číta, určite pozná spisovateľku Gabrielu Futovú. Pre deti vraj píše preto, lebo na písanie pre dospelých je stále príliš veľké decko. Napísala už 26 kníh, v ktorých lietajú bosorky, zvieratá aj deti. Medzi nimi má aj svoju srdcovku. Je ňou kniha Štyri kosti pre Flipra. Vystupujú v nej jej najmilší ľudia a najmä psík, ktorý bol láskou jej detstva. Ak chcete vedieť, kde sa príbeh odohráva, prezradíme vám, že presne tam, kde má pani spisovateľka srdce na mieste. 

L
Vážená pani Futová,

ako prastarý Lodinčan som 

si s nesmiernym potešením 

prečítal Váš stĺpček o mieste, 

ktoré máte rada. Ale keď z času 

na čas niekde postrehnem názov 

Jánošíkova bašta, berie ma 

zrádnik. Tento termín vymyslel 

na prelome rokov 1939 – 40 

miestny učiteľ Kobulský či 

z recesie, či mu harašilo 

v hlave. Veď Jánošík tam nikdy 

nebol, nemohol byť, a o tej skale 

či bašte nemohol ani snívať...
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Tá skala sa nevolá Jánošíková bašta, ale 
Havrania skala. A aj keď vám všetky mapy 
budú tvrdiť, že sa volá inak, a jej názov sa 
v nich možno nikdy nezmení, vy budete 
vedieť, že pomenovanie po Jánošíkovi je 
omyl. A vy budete tí mudrci, ktorí budú 
poznať jej pravé meno.

A viete čo? Lesy pod Havraňou skalou 
bývajú niekedy strašidelné. Raz sme odtiaľ 
s mojou mamou a bratrancami odchádzali 
už takmer potme. Chlapci vymysleli, že sa 
spustíme strmo dole po vyschnutom lístí 
na zadkoch. Išlo im to perfektne, ale ja som 
zaostala a revala som ako tur, lebo som sa 
bála, že ma tam nechajú.

Veľká Lodina je dodnes naj... miestom 
môjho života. Raz za čas sa tam idem 
pozrieť. Keď ponad plot pozerám na dvor, 
ktorý bol kedysi náš, vidím tam seba ako 
malé dievčatko hrať sa a objímať obrovský 
orech. Aj keď sa tam už dávno mnohé 
zmenilo, ja stále vidím všetko tak, ako 
vtedy, keď som bola malá. 

Súťažná otázka
Súťažná otázka

Napíšte nám, ako sa volá dedina, v ktorej sa odohráva príbeh knižky Gabriely Futovej Štyri kosti pre Flipra. Odpovede posielajte do konca apríla na adresu: Slniečko, Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12,  812 24 Bratislava 
alebo na e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 

Z autorov správnych odpovedí vyžrebujeme troch a odmeníme ich knihou Gabriely Futovej, ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel.

1111

Milí naši čitatelia, 
rodičia, pani učiteľky 
a učitelia!
Je to už viac než rok, čo Covid 19 zmenil 
náš život. Akoby sme sa ocitli v zakliatej 
krajine, ktorá nemá konca-kraja. Škola 
sa stala vytúženým miestom, bežný 
výlet snom o exotickej krajine. Všetci si 
navzájom dodávame odvahu a spoznávame 
naozajstných hrdinov. Jedným z nich je 
aj mamička Sofie Lovásovej z Trebišova. 
Sofia o nej napísala peknú báseň, ktorou 
chceme poďakovať aj ostatným statočným 
a obetavým zdravotníkom. 

Hrdinka
Venované mojej 
mamke – sestričke.

Mám ja doma maminku
pre mňa veľkú hrdinku.
Robí vo dne, robí v noci, 
každému je na pomoci.
Svoju prácu obľubuje,
rada ľudí ošetruje.
Keď korona zasahuje, 
mamka ľudí zachraňuje.

Zamaskovaná je hneď zrána,
chodí v rúšku ako dáma,
príkladom je pre nás sama.

Druhá vlna zasa tu je,
mamka ľudí zachraňuje.
Skoro ráno ona vstáva,
do práce sa vychystáva.
Milý úsmev pre ňu mám,
pekný deň jej zaželám.
Chráni seba a aj nás,
Covid sa nám vyhol zas.

Sanitky zas húkajú,
mame ľudí zvážajú.
Unavená, otlačená,
po celých dňoch utrápená.
Moja drahá mamička 
– usilovná sestrička.
Často bez nej zaspávam,
pusínky jej posielam. 
Už vieš, kto je hrdinka?
Predsa moja maminka! 

ilustrovala HAN
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Silvia Kaščáková

z rodinného z rodinného 
albumualbumu

Pani Biela
Pratetu si zobral
za ženu pán Biely.
Odvtedy ich nikto
nikdy nerozdelil.
Nečudo, veď teta
iba jedno chcela,
navždy sa už volať
po ňom pani Biela.
Strážila si muža 
ako oko v hlave,
vravela, že ona
je preňho to pravé.
Strážila mu spánok
v noci, na svitaní,
chodila po byte 
ako Biela pani.

Muž 
s hviezdou
V obchode mal spočítané
gombíky aj vzácne látky.
Nerátal s tým, čo sa stane,
odmeral kabát príliš krátky.

A možno preto...
Bože! Veď už kvôli čomu?!
Vysťahovali mu 
látky z domu.

Hoci tu býval veľmi rád,
musel sa zbaliť na úsvite.
Spadla mu hviezda na kabát,
rozkotúľali sa mu tenké nite.

Zmizol. 
Zostala po ňom v nebi diera
a nitky, čo nik nepozbiera.

Amerikán
Každý mal v rodine Amerikána,
to vravieval môj pradedo.
Bola to móda nevídaná,
pán Chudoba ju zaviedol.

Odišiel ujco z našej zeme
za veľkú mláku stavať mrakodrap.
Siahal do neba, toľko vieme...
A ty sa, tetka, sama doma tráp! 

No raz sa k tetke ujco vrátil
spoza mrakov a veľkých riek
a priniesol liek na jej smútok –
farebný zázrak žuvačiek.

Odvahu mal a mocné ruky,
čo siahali až na stožiare.
Tie zmenil ujco v Amerike
pre svoju ženu za doláre.

Celebrity
Moji praprapraprarodičia Adam a Eva
si užívajú slávu, 
neviem, či iba vymyslenú 
alebo zaslúženú pravú.

V raji si žili spolu božsky, 
boli z tej slávy celí paf,
iba si posielali bozky,
pod jabloňou ich fotil fotograf.

Keď nebol anjel strážny v práci,
odfotili ich paparazzi.
Fotka je trošku rozmazaná:
Adam a Eva majú hlad,
po jabloni im čosi lezie
a vyzerá to ako had...

Pristihli vtedy prarodičov,
no dodnes nie je jasné, pri čom...
Možno len pri tom: 
najradšej 
jedli jablkové koláče. 

Slovan
Môj predok Slovan miloval pohyb,
namiesto bytu mal rýchle nohy.

V páľave, v daždi kráčal svižne,
na cestách trávil celé týždne.
Keď cestári zavreli hlavný ťah,
hneď dostal otlaky na nohách.

Neváhal dlho, bol to muž činu,
spravil si steak, zbalil batožinu,
vzal si stan, zaťal zuby a päste
a zostal bývať na tom našom mieste.



Vrtkavý mesiac
14 15ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ

V apríli sa teplo strieda so zimou, dážď so snehom. Nadarmo sa 
nevraví – bláznivý apríl. Do lesa môžeme ísť, aj keď popŕcha. Zeleň je 
voňavejšia a v jemnom daždi pekne spievajú vtáky. Zo zimoviska sa 
vracajú bociany, lastovičky, brehule, kúdeľníčky, pŕhľaviare i dudky. 
Keď priletia koncom mesiaca kukučky, vieme, že je už po zime.

Pralesy v minulosti pokrývali väčšinu dnešného 
Slovenska. Zopár sa ich zachovalo dodnes. 
Dobročský, Badínsky či Stužica... Menšie 
zvyšky pralesov nájdeme aj inde, napríklad 
v Malých Karpatoch na svahoch Zárub, Vysokej 
a Vápennej, v strmých svahoch medzi skalnými 
hrebeňmi. Rastú tam buky, duby, javory, jasene 
či lipy, ktoré majú aj viac ako stosedemdesiat 
rokov. Prales či les netvoria len stromy. Je to 
spoločenstvo stromov, bylín, húb, živočíchov aj 
mikroorganizmov, ktoré žijú v pôde v dokonalej 
harmónii. Sú domovom mnohých vzácnych 
a ohrozených druhov. 

Kalvária nie je 
len utrpenie
Na mnohých vŕškoch ľudia 
vybudovali kalváriu ako 
spomienku na utrpenie 
Ježiša Krista, ktorý na Veľký 
piatok niesol kríž na horu 
Golgota. Na krížovej ceste 
sa štrnásťkrát zastavil. Preto 
býva na kalvárii zvyčajne 
štrnásť kaplniek.

Keď si prejdete Kremnickú 
kalváriu až na vrchol Šturec 
vo Veľkej Fatre, môžete sa 
potešiť krásnym výhľadom na 
okolité vrchy. Na lúke sa od jari 
do jesene zvyknú pásť ovečky 
zo salaša pri Kremnických 
Baniach. 

Majster bleskových útokov
Všimli ste si, že zvieratá sú tvarom tela dokonale prispôsobené 
prostrediu, v ktorom žijú? Jastrab lesný má iný spôsob lovu ako 
dravce žijúce na rovine. Má krátke široké krídla a dlhší chvost. Tie 
mu dovolia obratne kľučkovať medzi stromami, kríkmi a vyhnúť 
sa prekážkam. Lesný jastrab loví sojky, straky, bažanty, veverice, 
ale aj domácu hydinu. Neraz vletí za holubom až do holubníka. 

pripravuje MARTA ŠURINOVÁ ilustrovala ZUZANA ŠEBELOVÁ

Zabudnuté remeslo
Bez debnárov sa voľakedy nezaobišla 
domácnosť ani hospodárstvo. Drevené 
nádoby potrebovali vinohradníci, pivovarníci, 
bryndziari, garbiari... Sudy a veľké kade sa 
vyrábali z tvrdého dubového dreva. Z mäkšieho 
smrekového alebo jedľového dreva boli zas 
šafle s dvomi držadlami, menšie sudy – bočky, 
vedrá, putne, v ktorých sa nosilo hrozno, 
šechtáre na podojené mlieko, múteľnice 
na mútenie masla i soľničky. Debnári si drevo 
pripravili v zime, keď mali stromy najmenej 
miazgy. Nerezali ho, ale po dĺžke štiepali, aby 
zachovali štruktúru dreva. Z naštiepaných 
dúžok skladali steny nádob. Sudy spájali 
kovovou obručou a iné nádoby pásmi z lyka 
liesky, brezy či javora. Do geletky vložili tenkú 
bukovú dyhu, aby bryndza dlhšie vydržala.

Viete, čo znamená pranostika Mokrý apríl, suchý jún?

Kto do Veľkej noci vyčistí studničku, bude po celý rok zdravý.

Prales je zabývaný les, v ktorom 

sa všetci poznajú a navzájom si 

vychádzajú v ústrety. Nepotrebujú 

človeka, aby ich usmerňoval.
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„Pichla ťa včela? Preto plačeš?“ spýtala 
sa jej Alma. „Mám tvrdé pančuchy. Hneď ti 
ich ukážem. Pozri!“

Dedko a babka nepovedali nič. V očiach 
mali slzy, no aj tak v tej chvíli vyzerali ako 
najšťastnejší ľudia na svete.

Tvrdé pančuchy
Ešte aj v apríli nás občas prekvapili 
mrazíky. Už som sa nevedel dočkať 
naozajstnej jari. Nielen kvôli krajšiemu 
počasiu. Zima pre mňa znamenala zdĺhavé 
obliekanie oboch sestier. A mladšej Almy 
zvlášť. Najnovšie si znechucovala všetko 
vyprané.

„Nechcem tvrdé pančuchy!“ kričala 
na mňa, keď som jej ich podával rovno 
zo sušiaka na bielizeň.

Mne pripadali mäkučké. 
„Nie! Sú tvrdé!“ protestovala Alma 

s revom. „Neoblečiem si ich!“
Edita sa pokúsila Alme vysvetliť, že 

tvrdý je stôl alebo stena, ale určite nie šaty. 
Márne.

Doniesol som jej radšej ďalšie kusy, aby 
sme sa trochu rozhýbali. Nepomohlo.

„Aj tielko je tvrdé! Aj gaťky! Aj tričko!“
Skúšal som veci ešte voňavé z práčky 

pohúžvať v dlaniach, ponaťahovať, jemne 
povystierať, ale pre Almu aj tak stále neboli 
dosť mäkké.

napísal MICHAL HVORECKÝ ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ16 17

motivačnémotivačné

otázky:otázky:

1. Ako zvládaš odlúčenie 

od starých rodičov?

2. Dodržiavaš dohodnuté pravidlá?

3. Na čo sa najviac tešíš 

po pandémii?

„Ak sa neoblečieš, nejdeš s nami k babke 
a dedkovi,“ varoval som ju.

„Tam sa aj tak nesmie chodiť!“ odvrkla.
„Práveže sa dá! Obaja sú už zaočkovaní.“
„Čo sú?“
„Pichli im injekciu proti korone. 

Dokonca dve dávky. Teraz sú lepšie 
chránení. Takže ich smieme konečne 
navštíviť.“

To som mal povedať hneď. Alma 
vyštartovala ako raketa. Zrazu sa jej 
pančuchy už nezdali také tvrdé. O tri 
minúty stála obutá, v bunde, s čiapkou 
na hlave a mierila k výťahu.

Celé mesiace sme si starých 
rodičov chránili ako oko v hlave. Patrili 
do ohrozenej skupiny a nechceli sme 
riskovať, že ich nechtiac nakazíme. 
Chodievali sme len raz začas pod okná ich 
domu a vykrikovali sme na seba, aby sme 
sa dozvedeli, ako sa majú. 

Teraz sme tam išli s Almou na čele, 
hneď za ňou kráčala Edita a dozor som 
vykonával ja.

Cestou som stále musel Alme 
vysvetľovať, čo je vlastne to očkovanie. 
Chcela to počúvať stále dookola. Pich- 
-pich do ramena. Ako keď ťa bodne včela. 
A hotovo! Veľká pomoc.

Tentoraz sme sa nezastavili pod 
balkónom, ale zamierili rovno k dverám 
a zazvonili na zvonček. Babka otvorila.
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Sila plátenného 
vrecúška

ilustroval DAVID SOBOŇ

HRA!
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Boli ste už niekedy v skleníku? Ak áno, dobre 
viete, že je tam veľmi teplo, vlhko a dusno. 
Rastlinkám to vyhovuje, ale aby sa nezadusili, 
treba skleník aj pravidelne vetrať.
Keby sa však naša Zem mala zmeniť 
na obrovský skleník, zvieratá, rastliny 
a ľudia by v ňom nedokázali žiť. Pokrievka 
zo skleníkových plynov by držala teplo 
v atmosfére a asi si viete domyslieť, čo by to 
pre nás znamenalo. 

Jednou z najhorších príšer, ktorá sa pokúša 
zatvoriť Zem do nebezpečného skleníka, je 
plastová obluda. Ustavične sa premieňa. Raz 
vyzerá ako plávajúci ostrov uprostred oceánu, 
inokedy ako potrava pre morské živočíchy, ba 

niekedy ako vzduch či pôda, v ktorých už nikdy 
nevyrastú zdravé rastlinky. 

Ak sa chcete premeniť na rytierky 
a rytierov, ktorí sa pustia do plastovej obludy, 
nepotrebujete žiadne nebezpečné zbrane. 
Stačia vám obyčajné textilné vrecúška. 
Do vytrvalého boja zapojte aj vašich rodičov. 
Poproste ich, aby vám ich ušili čo najviac. Keď 
sa s nimi vyberiete do obchodu, nahraďte nimi 
bežné plastové vrecká. Je celkom jedno, či ich 
naplníte zemiakmi, cibuľou či pečivom. 

 Ale nezabudnite nám napísať svoje zážitky 
a skúsenosti s plátennými vrecúškami v našich 
obchodoch. Najzaujímavejšie z nich uverejníme 
v Slniečku. 

atmosféra = ovzdušie, plynný obal Zeme

Pripravené v spolupráci s EDUVISION, s. r. o., a jej školským projektom Zachráňme našu planétu!

Pomôžte dievčatku zbaliť sa ekologicky do školy. Označte v krúžkoch všetky neekologické predmety.





Milé deti, učitelia 
a rodičia!
Spoločnosť EDUVISION a OZ EUROARCH 
vytvorili digitálny edukačný projekt, ktorý má 
naučiť deti vnímať dôležitosť témy klimatickej 
zmeny. Je dostupný bezplatne pre všetkých 
žiakov a učiteľov 4. – 7. ročníka základných 
škôl na Slovensku. Ponúka viacero zaujímavých 
aktivít, ktoré spestria vzdelávanie školákom aj 
učiteľom. 

Vzdelávanie a zábava 
v jednom
Interaktívny e-learning prináša modernú formu 
vzdelávania. Kurz obsahuje okrem detailne 
rozpracovanej témy klimatickej zmeny aj 
vedomostný kvíz, zábavné hry a ďalšie aktivity, 
ktoré môžu riešiť učitelia so žiakmi priamo 
na hodine a posunúť tak zážitok z vyučovania 
ešte ďalej.
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SlniEčko č. 6SlniEčko č. 6
SRDCE NA MIESTE
Z tých, ktorí nám napísali, kto je rozprávačom o Bytči, vyžrebovali sme troch šťastlivcov, ktorým posielame peknú knihu. Sú to: Ella Lokajová z Bytče, Zuzana Jašková z Pravenca a Dorotka Kočišová zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi.

O PEKNEJ KNIŽKE
V tajničke doplňovačky ste si vylúštili meno nášho najznámejšieho rozprávkara Pavla Dobšinského. Z úspešných lúštiteľov sme vyžrebovali Jakuba Rooba zo ZŠ Medňanskej v Ilave, Michala Porubského z Bratislavy a Julku Majerovú z Giraltoviec. Výhercom posielame Veľkú knihu 

slovenských rozprávok Ľubomíra Feldeka z Vydavateľstva Slovart.

FRANTIŠEK Z KOMPOSTUPekné odpovede na súťažné otázky nám poslali Lily a Linda Liberčanové z Bratislavy a Matej Toth z Janíka. Vydavateľstvo MONOKEL obom tiež posiela peknú knižku Simony Čechovej.

Kreatívna súťaž 
Budeme radi, ak sa po absolvovaní kurzu 
zapojíte do výtvarnej súťaže s názvom  
PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ ZEME.

Vašou úlohou bude akoukoľvek výtvarnou 
technikou na výkresoch formátu A2 stvárniť 
jednu z nasledujúcich tém:

• Zachránenú planétu Zem alebo proces, 
ktorým sa k tomu vieme spoločne 
dopracovať.

• Čo by mohla v rámci opatrení na záchranu 
našej planéty urobiť naša krajina a ako by 
Slovensko mohlo prispieť k zmierneniu 
tempa a dôsledkov klimatickej zmeny.

• Ako vieme znížiť tempo klimatickej zmeny 
a globálneho otepľovania.

Víťazné práce budú ocenené! 

Pre lepšiu budúcnosť Zeme

Vaša škola, ale aj vy sami môžete poslielať svoje výkresy, kvalitne  odfotené alebo naskenované, do 15. 5. 2021 na adresu:  sutaz@prelepsiubuducnostzeme.sk
Vyhodnotenie súťaže zverejníme 1. 6. 2021 na webe  www.prelepsiubuducnostzeme.sk, facebooku, kde sa dozviete aj viac podrobností o projekte.

Slniečko na youtube
Všetkým našim čitateľom dávame do pozornosti, že sme vám pripravili zaujímavé autorské a dramatizované čítania, rozhovory s ilustrátormi a spisovateľmi, z ktorých sa dozviete to, čo inde nenájdete. Môžete si s nimi osviežiť hodiny slovenského jazyka, výtvarnej a etickej výchovy či vlastivedy. Novinkou je čítanie obľúbenej herečky Zuzany Kronerovej z najnovších čísel Slniečka. 

Nájdete ho na youtubovom kanáli LIC_online, našom facebooku a instagrame.
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Prihlás sa do tuctového ročníka Medziriadkov.

Básne, prózu aj dramatické texty prijímame do 2. 4. 2021.

#12Medziriadky

letná škola literatú ryNa fi nalistov súťaže čaká

a v priebehu roka čítačky.
s porotcami a lektormi,
knižné odmeny 

Zasielaním odpovede dáva 

účastník súťaže súhlas 

so spracovaním svojich osobných 

údajov pre potreby vyžrebovania 

a zasielania výhier. Šesť 

mesiacov po žrebovaní budú 

korešpondenčné lístky a listy 

s odpoveďami na súťažné otázky 

skartované a e-maily vymazané.

V Slniečku č. 7 nám pri rozprávke Ruda Morica Materinská láska vypadla jedna dôležitá veta. Ospravedlňujeme sa LITE – autorskej spoločnosti a dodatočne dopĺňame: Rudo Moric (dedičia) / LITA, 2021.

ilustroval DAVID SOBOŇ



Druhého apríla, v deň narodenia veľkého 
dánskeho rozprávkara Hansa Christiana 
Andersena, si pripomíname Medzinárodný 
deň detskej knihy. O tento sviatok sa zaslúžila 
IBBY – Medzinárodná únia pre detskú knihu. 

V detských knižniciach sa zvykol tento deň 
netradične sláviť Nocou s Andersenom. Kvôli 
Covidu 19 to nie je možné, ale spisovateľka 
Kristína Baluchová a ilustrátorka Hedka 
Gutierrez pre vás pripravili prekvapenie 
v podobe novej knižky. A to je dobrý dôvod 
na oslavu. Okrem dobrodružného pátrania 
po stratených písmenkách v nej vzdávajú hold 
všetkým láskavým a činorodým knihovníčkam, 
knihovníkom a nadšeným čitateľom. 

Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete 
sa, ako sa volá škriatok, ktorý spôsobil 
obrovský rozruch. 

Odpovede nám pošlite do konca apríla 
na adresu Slniečko, Literárne informačné 
centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava 

alebo na e-mail: 
slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 
Troch vyžrebovaných šťastlivcov 

vydavateľstvo PLUTOŠOP s.r.o. odmení  
touto peknou knižkou.

49 602

1. obľúbený dopravný prostriedok 

detí s dvomi kolesami

2. zakry

3.  jedna z disciplín jazdy na koni, ale 

aj obľúbený šport tínedžerov

4. opak neba 

5. jedna z 32 častí ľudského chrupu

6. austrálsky vták podobný 

pštrosovi

7. hranatá obdĺžniková batožina

8. malý palec

9. modrý povlak na pokazených 

potravinách

10. hudobný nástroj saxofonistu
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