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2 ilustroval IVAN POPOVIČ

Na sídlisku medzi panelákmi rástol jeden 
strom. Bývala v ňom víla. Mala dlhé svetlé 
vlasy, čokoládové oči a pehavý noštek. 
Vyzerala ako malé dievčatko. Nikto by 
nepovedal, že má tristo rokov. V zelenom 
svetri, ktorý jej uplietla pani Pavúčica, 
a v nohaviciach ušitých z farebných 
jesenných listov vyzerala nezvyčajne. 
Obyvatelia sídliska si z nej preto urobili 
turistickú atrakciu.

Vrabec, ktorý nocoval na konári stromu, 
v jeden deň vílu upozornil: 

„Moja milá,“ začal dôverne. „Mala by si 
sa odtiaľto čo najskôr odsťahovať. Začína 
to tu vyzerať nebezpečne...“

„Nebezpečne? Prečo?“ zatvárila sa 
nechápavo víla. 

„Počul som, že sa tento strom chystajú 
spíliť. Vraj je veľmi starý. Mohol by spadnúť 
a niekomu ublížiť,“ pošepol zasvätene 
a odletel na najbližší balkón dozvedieť sa 
ďalšie novoty.

Víla zosmutnela. Za tristo rokov 
poznala ľudí veľmi dobre. Nesprávali sa 
vždy príkladne, ale aj tak dúfala, že sa 
zmenia k lepšiemu.

„Žijú tak krátko,“ povzdychla si, 
„a predsa sú takí ľahostajní. Niektorí ani 
nevedia, že ak zomrie strom, jeho víla 
sa premení na vtáčika. A lieta po svete 
dovtedy, kým pre ňu človek nezasadí taký 
istý strom, v akom bývala predtým.“

Víla premýšľala o čase, keď sa tu ešte 
rozprestieral hustý les. Ani si nepamätala, 
prečo sa zachránil iba tento jediný strom. 
Vtedy možno nikomu neprekážal.

„Ale teraz prekáža!“ vyhŕkol ďateľ, 
ktorému sa zdôverila so svojím trápením. 
„Zo zdravotného hľadiska nevidím dôvod, 
prečo by ho mali spíliť,“ vyhlásil ďateľ 
učene, keď strom odborne prehliadol. 
„Z vysokých kruhov som sa však dozvedel, 
že na tomto mieste má stáť dôležitá 
budova. Tak sa mi zdá, milá víla, že 
prídeme o strechu nad hlavou.“

„Nie, to nemôžeme dopustiť!“ vykríkla 
víla. „Musíme napísať do novín alebo do 
časopisov, určite nám pomôžu...“ dúfala.

Márne. Hoci sa novinári predbiehali 
v kritizovaní nezmyselného rozhodnutia, 
strom sa zachrániť nepodarilo. Prišli 
robotníci a spílili ho. 

Obyvatelia stromu – vrabce 
a drozdy – sa odsťahovali na balkóny 
zapratané haraburdím. Sýkorky sa stali 
nájomníčkami domu číslo 5 a trpezlivo 
čakávali na odrobinky zo stolov. Ježko 
sa odsťahoval do panelákovej pivnice 
a ďateľ odletel do parku uprostred mesta. 
Pani sova sa rozhodla požiadať o miesto 
v zoologickej záhrade. 

Starý strom ležal na zemi a nešťastná 
víla mu hladkala zelené listy, kým sa 
nezošúverili. Potom sa zmenila na zeleného 

vtáčika. Bol takej istej farby ako teplý 
svetrík, ktorý víle uplietla pani Pavúčica. 
Po chvíli sa obyvateľom sídliska stratila 

Maja Miková

SÍDLISKOVÁ VÍLA
z očí. Lu̓dia hovoria, že sa presťahovala 
k iným vílam a že spolu s nimi čaká na svoj 
nový strom.
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Bledozelená rozprávka o strome,  
ktorý musel ustúpiť ľudskej hlúposti

Z knihy Maje Mikovej Farebné rozprávky, ktorá s ilustráciami Ivana Popoviča vyšla vo vydavateľstve 
D. Orys, s.r.o.
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Básne z knižky Pauly Sabolovej Jelínkovej  Čo je nové v Básničkove, ktorá s ilustráciami Martina Kellenbergera vyšla vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov.

Z knižky Jany 
Šimulčíkovej Básničky pre šikovné jazýčky, ktorá vyšla vo vydavateľstve 

Perfekt

Čo je nové Čo je nové 
v Básničkovev Básničkove

Paula Sabolová Jelínková

Jana Šimulčíková
Porucha
V uchu
mám muchu – 
poruchu sluchu.
Nie ja, ale mucha
mamu neposlúcha.

Líčka
Líčka sú jabĺčka
na zjedenie,
pýtajú od mamy
pohladenie.
Volajú na ocka,
aby ich pobozkal.

Mamin 
kamarát
Čože, čože?
Beda, beda,
mama vraví, že ma predá.

Viem, že si to rozmyslí,
nebol som až taký zlý.
A s kým by sa potom hrala?
Sestrička je ešte malá,
veľký brat sa nevie hrať.
Ja som mamin kamarát!

Skrývačka
Svoje prsty
držím v dlani,
v zatvorenej pästi.
Všetkých päť sa zmestí!
Keď otvorím dlaň,
vejár prstov mám.

Trma-vrma
Školník Mrva
na tom trvá,
že v triedach je trma-vrma.
A to v škole nemá byť!
Treba tie dve rozsadiť!
Hneď by bolo po kriku a po bitke,
trma s vrmou držia iba na nitke.

Babka a vnuk
„Prečo je tu toľko hluku?
Nemám obraz na fejsbuku.“
Pohotovo babka radí:
„Pozeraj sa do záhrady,
vypočuj si štebot vtáčí,
nenájdeš ho v počítači.
To mi, vnúčik, to mi ver,
čaká ťa tam orchester.“

Mesiac a slnko
Z mesiaca sa slnko smeje,
že len svieti, a nehreje
nocou ako obluda!
Chvíľu chudne,
chvíľu pribúda.
Mesiacu sa posmech nezdá:
„Som družica, ty len hviezda,
čo sa iba kotúľa
ako žltá cibuľa!“

Mrak
Chce byť hasič z povolania,
príde aj bez zavolania.
Vždy so sebou vodu nosí,
netreba ho dlho prosiť.
Okrem toho hasí rád,
vie spustiť aj vodopád.

5ilustrovala ZUZANA ŠEBELOVÁ
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Katovice 
Viac ako môj rodný dom na Poniatowskiego 
23 si pamätám parčík, ktorý bol hneď 
vedľa. So sestrou sme sa tvárili, že sa 
hráme, ale v skutočnosti sme dávali pozor 
na pestúnku Mariu. Len čo sa s niekým 
dala do reči, zdrhli sme jej. O ulicu ďalej 
bol obchod so žrebmi. Vo výklade stál 
kominárik, pred sebou mal stolík so žrebmi 
a ťukal po nich paličkou. Ťuk-ťuk-ťuk 
po žreboch – a zrazu ťukol o sklo. Toto je 
tvoj žreb, poď si ho kúpiť! Tak sa mi vidí, že 
ten kominár bol moja prvá veľká láska. 

Praha
Asi polroka sme bývali v byte z bočnej 
strany Černínskeho paláca. Čakávali 
sme na otca, kým pôjde hlavným vchodom 
z práce. Rada som sa schovávala za stĺpmi 
a dostávala som tým mamu do vývrtky. Tie 
stĺpy sú štvorcové a široké a schovala by sa 
za nimi aj celá škôlka. Až ako dospelá som 
pochopila, čo som mame robila s nervami. 
A aj to, že mesto, ktoré sa mi celé detstvo 
vplietalo do snov, bola Praha. 

Tvrdošín
Toto mesto je v mojej knihe Rok Sivka 
ohniváka. Netušila som, že môj otec tu 
na vlastnej koži zažíva kruté päťdesiate 
roky, keď sa robotníci na stavbách 
rozprávali: 
„Podali by ste mi, prosím, tú tehlu, pán 
inžinier?“ 

„Nech sa vám páči, pán doktor.“
A nebol to veru humor. Vzdelaní ľudia 

trpeli za svoje názory. Trestali ich tým, že 
nemohli vykonávať svoju prácu. 

Inak v Tvrdošíne bola krásna zima, 
celé týždne sme mali na dvore vojsko 
zo zamrznutých snehuliakov a tunely 
vo vysokom snehu. 

Svederník
V štátnom archíve v neďalekej Bytči sa 
dozvedeli, že otec už nie je diplomat, ale 
robotník – a stal sa zázrak. Ponúkli mu 
prácu. My sme ostali v Tvrdošíne a otec 
vo svojom rodisku – Svederníku – začal 
stavať dom. Vždy v nedeľu chodieval 
za nami. 

Na jar sa nám narodil braček a koncom 
prázdnin sme odišli do Svederníka aj my. 
Tam bola tá škola, do ktorej ma nevzali, 
lebo som ešte bola malá. Ak ste čítali Sivka, 
viete, ako sa to skončilo. Ľudia tam boli 
pracovití, prívetiví a všetko chceli vedieť. 
Kam idem, čo idem kúpiť, čo sme varili.

Miesta 
v mojom srdci

napísala TOŇA REVAJOVÁ ilustroval DÁVID POGRAN

Toňa Revajová je mamou syna Tomáša a starou mamou Marcusa, Emmy a Riška. V tretej triede sa rozhodla, že bude spisovateľkou, a ten velikánsky sen sa jej splnil. Najradšej zo všetkého píše knihy, rediguje knihy a číta knihy. Potom sa o nich rozpráva s deťmi v školách a knižniciach po celom Slovensku. Okrem kníh a detí ešte má rada Tatry, more a motýle.

Bytča
Raz ma otec zobral so sebou do práce. 
Mama vravela, že tam prekladá 
staré papiere. V mojich predstavách 
ukladal balíky papiera, čo deti nanosia 
do školského zberu. Lenže my sme 
prišli do Bytčianskeho zámku! Nebol 
taký pekný ako dnes, napriek tomu ma 
ohúril. A tie staré papiere, to boli vzácne 
historické dokumenty, ktoré otec prekladal 
z maďarčiny, nemčiny a latinčiny. Ale 
predovšetkým – boli tam všetky knihy, 
ktoré vyšli na Slovensku. Jednu som si 
smela vybrať. Vzala som si Dobšinského 
rozprávky. Skoro som sa tej knihy ani 
nedotýkala, skoro som pritom ani 
nedýchala. 



10

Žilina
Mesto mojich literárnych začiatkov. Kam 
sa človek pozrie, vidí kopce. A na koho si 
večer spomenie, toho ráno stretne. Raz som 
mala na návšteve vnuka Marcusa, mal asi 
štyri roky. Prešli sme námestím a potom 
sme kráčali dolu Farskými schodmi. Každú 
chvíľu som sa s niekým objala, s niekým 
si podala ruku, niekto na mňa zavolal... 
A ten bratislavský chlapček, ktorého doma 
všade vozili (a v aute človek ťažko niekoho 
stretne), v úžase zastal a povedal: 

„Ty máš... toľko tých tvojich ľudí!“ 

Bratislava
Už som tu 21 rokov. Nevedela som skrátka 
žiť dvesto kilometrov od vnúčat. Najprv 
som vravela, že bývam v Bratislave a srdce 
mám v Žiline. Ale hlavné mesto mi otvorilo 
náruč, k piatim martinským knihám 
postupne pribudlo osem bratislavských. 
Spoznala som kopec vzácnych ľudí. A akoby 
sa história opakovala: Vnučka Emma 
žasla, keď sme na Bibliotéke stretávali 
spisovateľov, ktorých poznala z čítanky: „Ty 
poznáš Gabrielu Futovú?!“ alebo „Ty poznáš 
Tomáša Janovica?!“ No poznám, a nielen 
to. Patrím k nim. A môžete mi veriť, že 
ľudia, ktorí píšu pre deti, tvoria výnimočne 
vzácnu komunitu. 

A inde
Veľa iných miest si nosím v srdci. 
Na Slovensku, aj všelikde inde. Napríklad 
vždy, keď prídem do chorvátskeho Splitu, 
mám pocit, že som konečne doma. 

súťažná otázka
súťažná otázka

Napíšte nám, ako sa volal niekdajší spoločný štát Čechov a Slovákov. Odpovede posielajte 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 Tone Revajovej. Ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel.

1111

otázky:otázky:
1. Čo by si ty vyhodil do nekonečnej čiernej diery?

2. Prejdi sa panáčikom na Google Street View po miestach, kam by si rád šiel, ak by si vedel lietať.

Zápisník jedného chlapca
Na konci  
sveta
Vraj na konci sveta
je nekonečná čierna diera
tak som zavinul do ľanového plátna
všetok krik sveta
aby som ho tam vyhodil

Dospelí klamali
Namiesto diery je tam
obrovské priezračné jazero
Plátno som si vyložil na chrbát
a ponoril sa na dno jazera
aby čistá perina
znova prekryla celú Zem.
a idem spať.

Keby som 
vedel lietať
Keby som vedel lietať
odletel by som najprv za mesto
poletoval by som si lesom
s vtákmi

Potom by som priletel 
ku kamarátom
a zahral si s nimi basketbal
konečne by som hodil
aj viac ako tri koše

Večer by som vyletel
až za mraky
pozdraviť hviezdy
kde je aj babka s dedom
Pred polnocou by som sa
samozrejme
vrátil do svojho hniezda
ale predtým by som nakukol
do okna spálne
či sa rodičia o mňa boja.

napísal DÁVID DZIAK ilustrovala MARTA MATUS
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Farebná vôňa
Ivan Popovič

V našom dome býva ujko maliar. Chodí 
ľuďom maľovať izby. Aj u nás maľoval. 
Kráčal na dvojitom rebríku ako bocian 
a striekal farby na všetky strany. Mne sa 
to veľmi páčilo, ale mojej mame nie. Keď 
maliar odišiel, všetko v byte voňalo. Celú 
noc bolo potom otvorené okno, lebo mama 
povedala, že sa to musí vyvetrať. Aká 
škoda! Toľko vône nazmar! Ráno som šiel 
do školy, a keď som sa vrátil, po vôni už 
nebolo ani pamiatky. Popoludní som stretol 
uja maliara a ten mi sľúbil, že mi dá trošku 
tej vône z farbičiek. A dal mi takú prázdnu 
škatuľku od zápaliek a prikázal mi, že ju 
nesmiem otvoriť, lebo vôňa by hneď bola fuč.

Celý deň som chodil so škatuľkou, ale 
som ju neotvoril. Keď som šiel večer spať, 
tajne som si ju zobral so sebou do postele. 
Celú noc sa mi potom voňavo snívalo. Keď 
som sa ráno zobudil, sedel mi na perine 
farebný motýľ a škatuľka bola otvorená 
a prázdna. Teraz už viem, odkiaľ je toľko 
farebných motýľov! Uleteli maliarovi rovno 
spod štetca. Lietajú nad lúkou a roznášajú 
kvetom farebné vône. 

Fontána
Ján Navrátil

Fontána je dcéra posledného vodnára na 
Váhu. Omrzel ju osamelý život pod starou 
vŕbou a presťahovala sa do malého jazierka 
na námestí. Tam nám ukazuje žonglérske 
kúsky s vodou. Do výšky vyhadzuje vodné 
guľôčky a my musíme hádať, čomu sa 
podobajú. Keď nevieme, prezradí nám, že 
sú to sladké hrozná a hneď si na nich dobre 
pochutí. Potom urobí z guľôčok kyticu 
a zviaže ju dúhovou stužkou. Ponúka ju 
každému, kto ide okolo. Keď jej ju však 
chce niekto vziať, ostrieka ho vodou. Keď 
zájde slnko, dúhová stužka sa jej stratí 
a kytica sa rozviaže. Na znak smútku urobí 
z guľôčok smutnú vŕbu. 

Večer je fontána osvetlená červeným 
svetlom a večeria čerešne. 

„Dovidenia, Fontána,“ kývam jej, 
„čoskoro vyjdú hviezdy a môžeš sa s nimi 
hrať. Sú trblietavé ako tvoje guľôčky.“

Reč pirátov
Rudolf Sloboda

Fúkal silný vietor. Vyliezol som na orech, 
na jednu mocnú vetvu, a tam som sa držal 
a kolísal vo vetre. Bol som námorník. Loď 
išla kamsi k horám, k vrchu, ktorý sa 
volá Kobyla, mraky sa dotýkali stromu. 
Rozprával som sa cudzou rečou sám so 
sebou, bol som aj kapitánom. Kričal som:

„Kapla, bapla, barabata. Hurabta 
mabata hupta.“

Moje slová začula suseda Kopuničová, 
čo práve okopávala zemiaky, a nemohla sa 
vynačudovať tej reči. Nemohla rozumieť 
reči námorníka. Ani ja som nevedel, o čom 
sa tí námorníci presne rozprávajú, ale 
počul som, ako kričia: 

„Bače, nakačate, bače, baše ropilataba!“
A odpovedali si:
„Hurudada. Huraduka!“
Konečne teta Kopuničová prišla aj 

s motykou pod náš strom a zakričala:
„Kto je to tam?“
Hneď som bol ticho. Teta Kopuničová 

ma nevidela, lebo jej do očí svietilo slnko.
„Je tam niekto, preboha?!“
Som ticho, ani nemuknem. Teta 

Kopuničová odišla, pokukujúc do stromu. 
O chvíľu začala okopávať. Ale chvíľami 
počúvala – skúmala, či nebude tú reč počuť 
odinakiaľ. Ale ja som iba potichu vydal 
rozkaz:

„Kašma, pašma. Pašamača.“
Ale nezliezol som, aby som tetu 

poplietol. Keď už na krik zabudla, potichu 
som sa zošmykol a zmizol poza ríbezle 
do dvora.

Rudo Sloboda (dedičia)/LITA , 2021

ilustrovala LENKA ŠTURMANKINOVÁ



Zlatá májová 
kvapka

14 15ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ

Všade je veselo z vtáčieho spevu a voňavo z jarných kvetov. 
Najsilnejšie voňajú vtedy, keď majú najviac nektáru. Čerešňové kvety 

ráno, jabloňové popoludní a niektoré až za súmraku. Tie navštevujú 
motýle. V máji kvitne aj liečivá materina dúška. Darujte malú kytičku 

mamičke ku Dňu matiek, určite ju poteší.

Májovky prezradí vôňa
Po teplých májových dáždikoch rastú na lúkach 
a v hájoch čírovnice májové – májovky. Sú to 
výborné huby do polievky. Pripomínajú malé 
dubáčiky s belavými klobúkmi, ktoré majú 
zospodu lupene. Voňajú ako čerstvo zomletá 
múka. Zbierajte ich však len s niekým, kto ich 
dobre pozná. 

Kde hniezdi rozmarín?
Pierko z rozmarínu dostal mládenec od 
dievčiny zato, že jej postavil pod okno máj. 
Pierko si dal za klobúk alebo pripol na kabát. 
Vtáčika rozmarína by ste však darmo hľadali. 
Rozmarínové pierko je malá kytička – zopár 
stoniek voňavej stredomorskej rastliny, 
ktorá sa pestuje aj u nás. Symbolizuje lásku 
a vernosť. Ženísi na svadbe ho nosia dodnes.

Vyzdobené larvy
Potočníky sú štíhly hmyz, ktorý pripomína 
sivo-hnedo prskané motýle. V máji lietajú 
za súmraku nad vodami a vypúšťajú na rastliny 
vajíčka. Vyvinú sa z nich larvy, ktoré si mäkké 
telíčko chránia schránkou. Zo snovacích žliaz 
vylúčia lepkavú pavučinu, na ktorú si prilepia 
všetko, čo je v okolí. Zrnká piesku, kamienkov, 
úlomky rybích kostičiek aj konárikov. V takto 
„vyzdobenej“ schránke sa pohybujú po dne, 
kým sa nezakuklia. 

pripravuje MARTA ŠURINOVÁ ilustrovala ALEXANDRA BURICOVÁ

Výlet do 
Mokrej doliny
Neďaleko Plaveckého 
Mikuláša, v Mokrej doline, 
je jaskyňa Deravá skala. 
Vchádza sa do nej pod 
mohutným skalným previsom, 
ale nenájdete v nej kvaple. 
Našli sa v nej však kostené 
hroty, pazúrikové a jaspisové 
nožíky, hrot z mamutieho 
kla, kamenné sekery či hrob 
s detskou kostrou z doby 
kamennej. Mokrá dolina 
leží v prírodnej rezervácii 
Kršlenica. K jaskyni sa 
dostanete po náučnom 
chodníku Plavecký kras.

Čin-čin
Vrabce si strážia svoje hniezda po celú zimu. 
Len čo zacítia jar, začnú dvoriť samičke. 
Hopsajú pred ňou so spustenými krídelkami. 
Vysedené vrabčiatka starostlivo kŕmia. 
Koncom mája ich už lákajú z hniezda, aby sa 
osamostatnili. Veď onedlho znesie vrabčica 
ďalšie vajíčka. Od jari do leta aj štyrikrát. 
Vrabce sú nenápadné, ale chytré vtáky. 
V laboratóriách nájdu cestu z bludiska rovnako 
rýchlo ako opice či potkany. Možno preto, že sa 
držia pri ľuďoch vyše desaťtisíc rokov. 

Zabudnuté remeslo
Už pred piatimi tisíckami rokov ľudia prali bielizeň podobne 
ako donedávna na našich dedinách. Z vyvarených kostí 
a tuku získali mazľavú hmotu podobnú mydlu. Z prevareného 
a scedeného popola zas lúh. V lúhovej vode vyvarili bielizeň, aby 
z nej odstránili špinu. Prali pri potoku, kde mala každá rodina 
svoje miesto a niekedy aj kameň, ktorý muži priniesli až z hory. 
Ženy dreveným piestom bielizeň z každej strany vybúchali, 
vyplieskali. Vyplákali ju v potoku. Vypratú ju prestreli na trávu, 
aby sa na slniečku dovoňava usušila.

Chladný máj – pre ovocie raj



LeBoPRetoLeBoPReto

jazdil, až keď som mal šesť rokov. Nechápal 
som, ako to zvládne trojročná Alma. Bál 
som sa, že sa jej niečo stane a bude na 
mňa zle – zodpovedám za ňu! Povedal som 
jej, že bez prilby nepôjde ani vo sne a pre 
istotu som jej upevnil aj chrániče na lakte 
a kolená. Jej odhodlanie bolo také veľké, 
že tentoraz neprotestovala. Dokonca sa 
z výstroja radovala.

Prvý tréning mi dal zabrať viac ako jej. 
Večer ma hrozne bolel chrbát, lebo som sa 
k nej stále skláňal a pridržiaval som ju, 
aby nespadla. Šla pomaly, krivolako, ale 
obstojne a vytrvalo. Aj keď sa dva-trikrát 
zrútila, so smiechom vstala a smelo 
pokračovala. Povzbudzovali sme sa 
navzájom – ja ju v bicyklovaní, ona mňa 
v učení. A podporovala nás aj Edita, ktorej 
sa páčilo, že raz vyrazíme na výlet všetci 
traja.

Na štvrtý deň som Alme už ani nedržal 
bajk, len som ju zboku istil. Cítil som 
hrdosť aj radosť. Po týždni Alma urobila 
také pokroky, že prvýkrát sama prešla 
tristo metrov. Zaskočilo ju to, rozžiarila 
sa šťastím a doma povedala rodičom: 
„Na bicykli by som vám konečne dokázala 
utiecť!“

Májová jazda
V máji sme s Editou zasa vyrazili na 
bicykle. Vytiahli sme ich z pivnice, oprášili, 
naolejovali prevody a skontrolovali 
brzdy. Hlavne sme si zvýšili sedadlá, lebo 
sme počas zimy narástli. Vždy sa trocha 
bojím, že po dlhšej prestávke zabudnem 
bicyklovať, no len čo som stúpil na pedále, 
ocitol som sa opäť vo svojom živle. Akoby 
som pokračoval v prerušenej jazde. Lenže 
niečo ma predsa brzdilo – Alma!

Mladšia sestra minulý rok vyskúšala 
trojkolku, neskôr aj odrážadlo. No keď 
nás videla, ako s Editou uháňame na 
dvoch kolesách, šliapeme do pedálov 
a vzďaľujeme sa, z plného hrdla za nami 
kričala:

„Počkajte maaaaaa! Stojteeeeee!“
Neochotne sme na rohu pribrzdili.

napísal MICHAL HVORECKÝ ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ16 17

motivaČnémotivaČné
otázky:otázky:

1. Čo by si rád/rada naučil/naučila brata alebo sestru?2. Kam najďalej si sa odviezol/ odviezla na bicykli?3. Akému športu sa venuješ v lete?

Kým sa za nami Alma doterigala 
odrážaním svojich nožičiek, prešla večnosť. 
Túžili sme sa hnať ako vietor, nie plaziť ako 
slimáky.

„Aj ja sa chcem s vami bicyklovať!“ 
volala Alma.

„To nie je len tak, to sa najprv musíš 
naučiť!“

„Doble,“ zvolala Alma odhodlane.
Naozaj už na druhý deň presvedčila 

rodičov, aby jej zo skladu vytiahli môj 
zaprášený prvý bajk. Nevidel som ho roky. 
No zjavne stále fungoval. Zaskočilo ma, keď 
ma otec poveril, že Almu budem učiť ja.

„Ale ja to neviem! Teda bicyklovať áno, 
ale učiť nie!“

„Aj učiť sa treba naučiť,“ odvetil oco.
Dlho mi trvalo, kým som sa ja sám 

odvážil bicyklovať. Neprezradil som 
sestrám, že som bez pomocných koliesok 



Ako ste si už určite mnohí všimli, Slniečko 
má svoje miesto aj na Instagrame. Aby sme 
sa mohli spoločne tešiť z nášho pekného 
časopisu, chceli by sme vás poprosiť, aby ste 
sa pri jeho čítaní odfotili a fotografiu pridali 
do stories alebo ako post na instagrame  
(alebo facebooku). 

slniecko_casopis
@slniecko_casopis
#casopisslniecko
#slnieckovecitanie
#citamesoslnieckom

Slniečko
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Škriatok 
Zdravý tanier

19

Všetci vieme, že naše telo rastie z toho, čo 
jeme. Ak jeme dobré a zdravé veci, aj my sme 
zdraví, plní energie a pohody. Aby ste sa dobre 
cítili, zoznámime vás s poradkyňou varenia 
a zdravej výživy Anettou Vaculíkovou. Vraj sa 
kamaráti so škriatkom, ktorý sa volá Zdravý 
tanier. Spolu s ním a ilustrátorkou Adelou 
Režnou vytvorili pracovný zošit, z ktorého 
sa dozviete, že jedenie môže byť krásnym 
zážitkom z objavovania nových chutí, vôní 
a tvarov. Prezradia vám, ako si na tanieri 
môžete vyčarovať dúhu a ako sa naučíte 
spoznávať dobré potraviny. 

V pracovnom zošite nájdete plno hier, 
spájačiek a ďalších úloh. Jednu z nich vám 
škriatok Zdravý tanier požičal. Keď ju vyplníte 
a pošlete na adresu: Slniečko, Literárne 
informačné centrum, Nám. SNP 12, 812 24 
Bratislava alebo na e-mail:  
slniecko-sutaze@litcentrum.sk,
troch z vás vyžrebujeme a vydavateľstvo 
Zum Zum production vám pošle tento zábavný 
a užitočný pracovný zošit.

Milé pani učiteľky, 
učitelia, rodičia,  
milé deti!
 V čase coronakrízy nám veľmi chýbajú 
naše spoločné stretnutia na besedách 
a workshopoch. Preto pre vás pripravujeme 
autorské čítania a rozprávanie našich 
spisovateľov a ilustrátorov o Slniečku a nových 
knihách pre deti. Nájdete ich na youtubovom 
kanáli LIC_online alebo ako link na našom 
facebooku a instagrame. 

Zo Slniečka vám číta aj naša známa 
herečka Zuzana Kronerová. Viete, ktoré 
knihy mala v detstve najradšej? Dobšinského 
rozprávky a rozprávky Vlada Bednára, ktoré si 
môžete vypočuť v jej podaní. Rozpráva však aj 
o Slniečku, číta z jeho populárnych rubrík ako 
je vlastivedný seriál Srdce na mieste, etická 
výchova Lebopreto, či z básničiek a rozprávok.

O tvorbe Slniečka sa dozviete aj od jej 
redaktoriek – Ľubice Kepštovej a Kristíny 
Soboň. Prihovárajú sa vám aj jeho ďalší autori 
– básnik Dávid Dziak i Lenka Šafranová, 
tvorcovia komiksu Marek a Svetložrúti, 
spisovateľka Alexandra Salmela, ilustrátorka 
Adela Režná a autor a herec Peter Gärtner. A tí, 
čo mali radi seriál Lesmírna odysea, sa potešia 
autorskému čítaniu Jakuba Lužinu.

Veríme, že našimi videami si spríjemníte 
voľné chvíle, ale aj hodiny čítania, vlastivedy, 
prírodovedy, etickej či výtvarnej výchovy 
v škole.

Pre pani učiteľky, ale aj rodičov sme pripravili malú anketu. Odpovedzte nám na nasledujúce otázky,  a my vás zaradíme do žrebovania o pekné knižky.1. Ako ste spokojní s obsahom Slniečka?
2. Ako sa vám pozdáva jeho grafická úprava a ilustrácie?3. Ako vyhovuje detským čitateľom veľkosť písma v časopise?
Odpovede a akékoľvek pripomienky posielajte na adresu Slniečko, Literárne informačné centrum,  Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava alebo na e-mail:  slniecko-sutaze@litcentrum.sk.

tapenáda = nátierka z olív, kapár a olivového oleja

ÚLoHA:ÚLoHA:
Doplňte k jednotlivým slovám do riadku ďalšie dve tak, aby spolu súviseli a aby riadok dával zmysel. Slová na doplnenie nájdete okolo tabuľky. Dve chýbajú.  Doplňte ich sami. 

ilustrovala ADELA REŽNÁ
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sLniečko č. 7sLniečko č. 7
SRDCE NA MIESTE
Zo správnych odpovedí, ktorými štátmi preteká Dunaj, sme vyžrebovali troch šťastlivcov, ktorým posielame peknú knihu. Sú to Paťko Karabinoš z Fričoviec, Natálka Golhová z Kremnice a Tomáško Daňo z Nitrianskeho Pravna.

ROZPRÁVKOVÁ LAMPÁREŇV našom labyrinte ste našli tieto rozprávkové postavy: Smelého Zajka (J. C.Hronský), Osmijanka (Krista Bendová), Pinocchia (Carlo Collodi), Pippi Dlhú pančuchu (Astrid Lindgrenová), Danku a Janku (Mária Ďuríčková). Peknú knižku od Slniečka získali: Vanesa Badovská z Hôrky, Sonka Potočáková z Oščadnice a Maxík Ondrej z Horoviec.

O PEKNEJ KNIŽKE
V tajničke doplňovačky ste sa dozvedeli meno Divadla Petra Gärtnera Morgonrock. Z úspešných lúštiteľov sme vyžrebovali Dávida Farkaša z Lehoty pod Vtáčnikom, Emu Perhacovú z Košíc a Leu Uherčíkovú z Novej Bošáce.

Milé pani učiteľky, učitelia,
veríme, že aj v novom školskom roku 
sa budeme spolu stretávať pri čítaní 
časopisu Slniečko. Ak objednávky zašlete 
spoločnosti ARES do 10. 7. 2021, distribútor 
zvýši vašu odmenu až na 22 %. Učitelia, 
ktorí odoberú nad 20 kusov Slniečka, 
dostanú jeden výtlačok zadarmo. Na 
objednávke nesmie chýbať kontakt na 
učiteľa a počet predplatiteľov. 

Zo všetkých tried, ktoré si do 10. 10. 2021 
objednajú Slniečko na šk. rok 2021/2022, 
vyžrebujeme dve triedy z rôznych škôl, 
ktoré získajú od redakcie kolekciu piatich 
kníh a predplatné Slniečka pre žiakov i pani 
učiteľku či učiteľa na nasledujúci školský rok.

Milí slniečkari,
76. ročník Slniečka prinesie rozprávky, 
básničky a ilustrácie našich najlepších 
autorov a spríjemní vám vyučovanie, 
ktoré môže byť zábavnejšie vďaka 
prírodovednej a ekologickej rubrike Deti 
v zelenom, vlastivednému seriálu z pera 
našich spisovateľov Srdce na mieste či 
etike so zaujímavými témami a otázkami. 
Teší sa na vás výmyselník Jožko Mrkvička 
a prekvapí nový komiks! Opäť na vás čakajú 
doplňovačky a súťaže o pekné knihy, tričká 
a bicykel na konci školského roka. Potešíme 
sa aj vašim literárnym dielkam a kresbičkám, 
z ktorých najzaujímavejšie uverejníme.

Vaše Slniečko

bezplatná telefónna linka: 
0800 141 911  

mail: 
ares@ares.sk

Titul 

Slniečko 

Periodicita 

10x 

Cena za jeden 
výtlačok 

1,10 € 

Predplatné 
(žiaci) 

11,00 €

Predplatné po 
odpočítaní 20% 

odmeny bez DPH 
(nad 10 ks) 

9,20 €

Počet 
objednaných 

výtlačkov

Úhrada za 
objednávky  

(- 20%) bez DPH

Meno a priezvisko   

Presná adresa školy

Platba faktúrou – IČO

V dňa

UMELECKÝ MESAČNÍK 
PRE ŽIAKOV 

1. – 5. ROČNÍKA 
2021/2022

Vyplnenú objednávku zašlite 
distribučnej firme ARES, s. r. o., 

Elektrárenská 12091
831 04 Bratislava

Dnes čítame zo Slniečka
Včielky z 2. B ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji s pani učiteľkou Miroslavou Pavlíkovou sa pustili do čítania Slniečka. Každý si vybral niečo iné, ale všetkých najviac zaujal Jožko Mrkvička a komiks Marek a Svetložrúti.Slniečko týmto pozdravuje všetkých verných slniečkarov, ktorí majú vo viacerých triedach ZŠ v Ivanke pri Dunaji dlhoročné aktívne zastúpenie. 

Fotografie z podujatia nájdete na našom facebooku.

Netradičný Mesiac knihy

Dnes je všetko akosi inak. Vy sa učíte online, my pracujeme 

online. Aj Mesiac knihy sme oslávili online so štvrtákmi 

zo ZŠ na ulici SNP v Považskej Bystrici. Počas besedy sa 

k nám pripojili žiaci 4. A a 4. B so svojimi pani učiteľkami 

a množstvom zvedavých otázok. Porozprávali sme sa 

o tom, ako vzniká Slniečko, ale aj o jeho histórii a tvorcoch 

v jubilejnom 75. ročníku. Objavili sme aj nové výtvarné 

a básnické talenty, ktorých práce uverejníme v niektorom 

z najbližších čísel Slniečka. 

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.



Niekedy sa stáva, že rodičia musia odísť 
za prácou do iného mesta či dediny 
a nastáva veľké sťahovanie. Aj Adam sa 
musel presťahovať z Bratislavy do Kremnice. 
Čakali ho tam starí rodičia, ale preňho bolo 
najdôležitejšie nájsť si nových kamarátov. 
Nebolo to ľahké, ale niekto mu pri tom 
pomohol: permoník, ktorý celé stáročia žije 
v podzemných baníckych štôlňach a chodbách, 
v ktorých sa kedysi ťažilo zlato. Zdá sa vám 
to neuveriteľné? Začítajte sa do knižky 
Terezy Oľhovej a Evy Škandíkovej a ony vás 
s permoníkom zoznámia. 

Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete 
sa, ako sa volajú nepremokavé topánky, ktoré 
nosili baníci v podzemí.

Odpovede nám pošlite do konca mája 
na adresu Slniečko, Literárne informačné 

centrum, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava alebo 
na e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 

Troch vyžrebovaných šťastlivcov vydavateľstvo 
BRAK odmení touto peknou knižkou.

49 602
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Adam si zložil hlavu na kolená a začal  

fňukať: 
„Čo budem teraz robiť? Nemal som sem 

loziť!“
Zrazu mu bolo všetko ľúto. Odkedy sa 

nasťahovali do Kremnice, nevyronil slzu. 

Nebol žiadny mäkkýš, aby vyplakával 

po nociach. Ale Kremnicu nemal veľmi 

rád. Mama aj oco doňho síce hustili, 

že sa im tu bude bývať oveľa lepšie ako 

v Bratislave, ale vôbec nemali pravdu. 

Kremnica bola nudná. Nič sa tu nedialo. 

Dedo a babička stále rozprávali o tom, 

ako Kremnica prekvitala, ale to bolo 

v stredoveku. Teraz sa tu nedalo robiť 

vôbec nič. Nebol tu ani kamoš Samo, 

ani jeho mama, ktorá robí najlepší 

bezšupkový marhuľový džem na svete. 

Bola tu len nervózna mama, babka, dedko 

a ich zatuchnutá pivnica, mlieko so 

šupkou, nudné mesto a divní ľudia, na ktorých 

si Adam nevedel zvyknúť. 

„Ja chcem ísť domooov!“ vykríkol Adam 

a vlastne mu odľahlo, že to konečne môže 

zakričať takto nahlas.vyše metra. Adam urobil pár krokov hlbšie, 

ale ďalej sa neodvážil. 

„Mal by si naňho asi zakričať!“ radil mu 

zvonku Marcel. 

Adam sa odhodlal a zakričal do tmy pred 

sebou: 
„Haló?!“
Namiesto odpovede však začul len 

Marcelovo šepkanie: „Zdrhajme!“

Potom hlasno tresla kovová bránka. 

Všetci chalani sa ako na povel rozbehli 

dolu kopcom. 

Adam chcel hneď bežať za nimi, ale urobil 

krok a noha sa mu zosunula pod veľký kameň 

a tam sa zasekla. Vôbec s ňou nemohol pohnúť 

a vybrať ju. Zúfalo sa o to snažil, ale noha bola 

zakliesnená. 

„Heeej! Marceeeeel! Vráťte sa! 

Ondrooooo!“ volal zúfalo.

Ale chalani už boli ďaleko. Jeho volanie 

nepočuli. Bežali dolu do mesta a smiali sa ako 

blázniví. 
Adama sa zmocnila panika. Čo teraz? 

Chalani nikde, mama nikde, a on je v tejto 

vlhkej čiernej diere úplne sám! Pritom by 

stačilo urobiť tri kroky dopredu, otvoriť 

bránku, a bol by vonku!

Niekoľkokrát sa snažil nohu vytiahnuť, 

ale bolo to ešte horšie. Kameň bol príliš  

veľký a ťažký. Nevládal ho sám zdvihnúť. 

A čím viac s ním hýbal, tým viac ho kameň 

tlačil a Adam riskoval, že sa mu noha načisto 

rozgniavi. 
„Pomoooc!“ kričal, ale jeho krik nemohol 

nikto počuť. Ako keby ho pohltila tá čierna 

diera, ktorá bola za ním. 

Adam vedel, že je zle.

6.

Až jedného dňa, keď mali ostatní odchádzať, zjavil sa mu malý človiečik – permoník – a chcel sa s ním rozprávať. Haviar si ho veľmi nevšímal a ešte ho aj odbil, nech mu dá pokoj a nezdržiava ho. 
Trpaslík sa ale nedal a vypytoval sa, prečo haviar stále kope, keď už má nazbierané toľko, že mu to vystačí aj na tri životy, a nenechá trochu zlata aj iným...

Haviar mu odvrkol, nech sa nestará. On vie, prečo to robí. 
Toto už permoníka nahnevalo a vyzval haviara, aby zahodil kladivo a utekal za ostatnými, lebo sa mu zle povodí, ak ostane ešte v bani. A hneď ako to dopovedal, zmizol. Ale haviar neposlúchol.  

 
 
 
 

 
 

 
 

Mávol nad trpaslíkom rukou, prilial oleja do kahanca a kopal a kopal. A v tú noc mal naozaj veľké šťastie!
Pod čakanom sa neprestajne vyvaľovali nové a nové kusy čistého zlata, takže haviar sa nevedel od práce odtrhnúť a za celú noc sa nestihol ani napiť. 

Keď bol unavený a zdalo sa mu, že už bude ráno, prišiel k východu. Ale voda sa valila ďalej. 
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Adam bol rád, že ide do školy konečne  
sám. Ranná Kremnica bola vyprázdnená.  
Po námestí sa hnalo len pár detí s rodičmi.  
Bolo by to obyčajné nudné školské ráno, 
keby sa zrazu nestalo niečo zvláštne.  
Z ničoho nič Adama omámila príjemná vôňa 
karamelu, čokolády, cukrovej vaty a mandlí 
v cukre. Znie to ako nechutný mix, ale spolu 
to voňalo nádherne. Adam okamžite začal 
sliediť, odkiaľ taká krásna vôňa vychádza, 
keď náhle zbadal, že dvere na cukrárni sa 
otvorili a vyšlo z nich dievča. 

Dievča je slabé slovo. Bola to mladá dáma. 
Vyzerala vznešene. Plavé vlasy zopnuté v cope 
jej siahali až po pás. Niesla sa na dlhých 
štíhlych nohách cez námestie smerom  
ku škole. 

Adam kráčal ďalej a pritom sa snažil 
zachytiť jej vôňu, ktorá sa ťahala dva  
metre za ňou. Dievča svižne cupitalo  

a robilo také dlhé kroky, že za ňou ledva 
stíhal. 

Dievča išlo tiež do školy. Vošlo do 
vestibulu a sadlo si na lavičku a z vrecka si 
vytiahlo prezúvky. 

Adamovi sa zdalo, že celý vestibul stíchol 
a obzeral si ho. 

Nesmelo sa posadil k dievčaťu na lavičku 
a pozdravil sa.

„Ahoj,“ povedal placho. 
Dievča sa na Adama milo usmialo.  

„Čau.“
Možno by si povedali viac, keby sa zrazu 

nezjavil Marcel. 
„Dobré ráno, slečna Júlia. Smiem vás 

odprevadiť do triedy?“
Dievča prikývlo: „Áno, môžete!“
Marcel si prehodil Julkinu školskú tašku 

cez plece a odprevadil ju až k jej triede na 
prvom poschodí. 

Adam videl, že sa celou cestou zhovárajú. 
Videl aj, ako sa na Marcela usmiala a vošla  
do triedy 4.A. 

Zrazu Marcelovi závidel. Aj on by ju rád 
odprevadil a pomohol jej s taškou. Raz to 
skúsi. Raz, keď sa nebude musieť ísť rýchlo 
prezliekať na telesnú.
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a robilo také dlhé kroky, že za ňou ledva 

stíhal. Dievča išlo tiež do školy. Vošlo do 

vestibulu a sadlo si na lavičku a z vrecka si 

vytiahlo prezúvky. 

Adamovi sa zdalo, že celý vestibul stíchol 

a obzeral si ho. 

Nesmelo sa posadil k dievčaťu na lavičku 

a pozdravil sa.

„Ahoj,“ povedal placho. 

Dievča sa na Adama milo usmialo.  

„Čau.“
Možno by si povedali viac, keby sa zrazu 
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„Dobré ráno, slečna Júlia. Smiem vás 
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