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2 ilustrovala BARBORA IDESOVÁ 3

Veršopinkanie 

Letná zoo
Prišlo leto sčista-jasna,
ale zoo je dnes prázdna.

Surikaty v pozore
hliadkujú na obzore. 
Nič nie je v ich zornom poli.
Žeby deti doma boli?

Pani sova, veľmi múdra,
začala si nahlas hundrať:
„Čo ste takí vyhúkaní?
za plotom sú tobogany.
Pre deti je prirodzené
vyjašiť sa pri bazéne.“ 

Melie tlamou stará ťava:
„Veru, veru, to sa stáva.
Cítia to aj moje hrby,
vo vode sú detí hŕby!“

„To sú ale smutné správy,“
levovi to nejde z hlavy.
„Kto si so mnou selfie spraví?“
Nosorožec všetkým radí:
„Poďme k vode, kamaráti,
čakať sa už neoplatí!“

Zastaví ho pyšná lama, 
vždy na všetko príde sama.
„Aha, čo je na tej bráne
veľkým písmom napísané!“
KÚPANIE JE PRE ZVIERATATÁ 
V AREÁLI ZAKÁZANÉ!

Sloní kúsok
Malý sloník nahlas zvýskol:
„Túžim ísť na kúpalisko!
Čo keby som výlet riskol?“
Plavky mu vraj na mieru
v sklade stanov vyberú.
Tak veru.
Prešiel plotom cez dieru.

S heslom „Hlavne nenápadne!“
Čľup!
v bazéne pristál na dne.
Plavčík píska nahnevane:
„Šnorchlovať je zakázané!“
Slonovi len chobot trčal z vody.
Keď sa pohol, začal robiť škody.

Párkrát mávol ušami,
hneď spôsobil cunami.
Keď však trochu pohol sa,
klami praskal kolesá.

Pretiera si plavčík čelo,
trochu ľadu by to chcelo.
Voda stúpa až nad rysku.
„Pozor! Slon na kúpalisku!“

Na sloníka každý gáni,
A on? „Hurá! Tobogany!“
Chcel sa spustiť na pol zadku,
zmenil sa na sloniu zátku.
Ako to dať do poriadku?
Tlačil plavčík, babka, vnuk,
Až tobogan spravil
PUK!

Z výbuchu sú všetci hluchí,
vraj poškodil všetky sprchy.
Plavčík chcel hneď zmierniť škodu.
A tak sloník na dohodu
na plavcov tam strieka vodu.

Opičie opičky
Potiahol raz makak mobil,
keď si ujko fotku robil 
pri mreži.
Na kvalitnom zábere 
vraj záleží!

Pozerali na aparát 
veľkí, aj tí maličkí.
Škrabkali sa, škerili sa.
Na displeji razom boli 
samé selfie opičky.

Zuzana Martišková
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Ako sa máš, Ako sa máš, 
Izabela?Izabela?

Diana Mašlejová

5ilustrovala HEDVIGA GUTIERREZ

„Prečo si myslíš, že som ti papuče 
ukradla ja? Pretože som cigánka? Len 
preto, že som čierna?“ skríkla, prekvapená 
vlastným hlasom. Sofii hľadela rovno 
do očí. Nemrkla ani neodvrátila pohľad. 
Nestihla si však vypočuť jej odpoveď. 
Rozplakala sa a rozbehla sa hore schodmi. 

Celé roky počúva, že farba pleti nič 
neznamená, a teraz vidí, že to nie je 
pravda. Že farba pleti znamená všetko. Že 
mení pravidlá hry. Všetkým dokáže, že je 
najlepšia! Poutierala si slzy a odkráčala 
do triedy. 

Pani učiteľka už sedela za stolom a čosi 
sústredene zapisovala do zošita. Izabela ju 
pozdravila a ticho si sadla do lavice. 

 O chvíľu vošli do triedy aj Sofia, Dana, 
Lucia a Simona. Tvárili sa, akoby sa nič 
nestalo. 

Izabela sa nerada vtierala. Sedela 
na školskom múriku a čítala knihu. 
K dievčatám sa neosmelila. Niekedy 
si predstavovala, ako sedí zahĺbená 
do čítania a odrazu sa pri nej ozve: „Ako sa 
máš, Izabela? Poď sa s nami hrať.“ Zdvihne 
zrak a vidí svoje spolužiačky. Usmeje sa, 
akoby to bola tá najprirodzenejšia vec 
na svete, a rozbehne sa s nimi na ihrisko. 
Sofia ju chytí za ruku a spýta sa jej, či 
nechce byť jej najlepšou kamarátkou.

Sofia sa však očividne za Izabelou 
nechystá. S ostatnými dievčatami skáče 
cez švihadlo.

Izabela vstúpila do šatne. Topánky dala 
na svoje miesto a vymenila ich za červené 
papuče. Zdedila ich po bratovi a vôbec sa jej 
nepáčili. Ešteže si školskú tašku vybrala 
sama. Vstala z lavičky a odchádzala 
zo šatne, keď vo dverách zbadala prísny 
pohľad malej Sofie. Stála tam s rukami 
vbok. Namosúrená a vytočená tak, až 
jej sčerveneli líca. Za ňou stáli jej verné 
pijavice. Dana, Lucia a Simona.

„Zmizli mi papuče,“ povedala odrazu 
Sofia.

Izabela sa zamračila. Akoby ju ochromil 
blesk z jasného neba. Ticho prešla okolo 

dievčat a chystala sa pokračovať do triedy. 
Lucia ju však zastavila.

„Čo nepočuješ? Stratili sa jej papuče. 
Tie zelené s vílou. Veď ty dobre vieš ktoré!“ 

Izabele sa situácia nepáčila. No 
nechcela si pripustiť, že by ju mohli obviniť 
z krádeže. 

„Viem, ktoré papuče, ale netuším, kde 
sú,“ odvetila a dúfala, že tentoraz ju už 
pustia. Cítila sa hlúpo a trápne. Najradšej 
by sa v tej chvíli prepadla pod zem. 

„Nezobrala si ich náhodou ty? Pre 
seba, alebo pre niekoho z tej veľkej kopy 
súrodencov v osade,“ prebodla ju pohľadom 
Dana. 

Izabele sa v krku zasekla obrovská 
hrča. Slovo osada vyznievalo z cudzích úst 
strašlivo. Akoby išlo o nejaký vzdialený 
ostrov plný nebezpečných tvorov. 

„Prečo by som ti kradla papuče? Načo by 
mi boli?“ vyjachtala zo seba a uvedomila si, 
že sa jej zatriasol hlas. 

„Keď si v tom nevinne, prečo sa 
červenáš? Len sa pozrite, má líca ako dve 
paradajky,“ ukázala na ňu prstom Lucia. 

Izabelu omráčila vlastná hanba a z úst 
jej nevyšlo ani slovo. Zhlboka sa nadýchla. 
Musí predsa niečo povedať. 

Ak sa chcete dozvedieť, ako sa skončil príbeh statočnej Izabely, započúvajte sa do audioknihy Diany Mašlejovej Ako sa máš, Izabela/Sal, sal, Izabela?, ktorá v rozprávačskom hereckom podaní Dominiky Žiaranovej vyšla vo vydavateľstve Real Music House.
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Na Slovensku máme veľa miest, kde sa 
zachovali staré trate, po ktorých jazdia 
vláčiky, aké inde už neuvidíte. Tým miestom, 
kde sa aspoň vo svojom vnútri premieňam 
na odvážnu vlakvedúcu, je Čierny Balog 
v okrese Brezno. Musím sa priznať, že vám, 
deti, ticho závidím, koľkokrát sa tu ešte 
môžete odviezť na jednej z troch kúzelných 
tratí. V budúcnosti ich pokojne môžu 
rozšíriť alebo predĺžiť: nebude sa chodiť 
len na Mesiac a na Mars, ale aj na novú trať 
do Čierneho Balogu. Neznie to krásne?

Ach, ten pocit, keď sa pohne vlak! Keď 
sedíte vo vozni, zapojenom za parný rušeň, 
dopadajú vám na tvár jemnučké čierne 
sadze, drobné ako mušky. Keď vám sadnú 
na biele tričko, mama vás nepochváli, ale 
postačí, keď jej poradíte starý trik, ak ho 
ešte nepozná – také lokomotívové mušky 
sa najlepšie čistia striedkou z chleba. 
Ja som určite ochotná vzdať sa časti 
desiatej a zjesť namiesto celého krajca 
iba polovicu, aby som mohla zažívať toto 
dobrodružstvo.

Traťou-netraťou
Červená trať tu v Čiernom Balogu mieri 
na Šánske, modrá trať pomedzi futbalové 
ihrisko a tribúnu smerom na Dobroč. 
Naozaj, čítate dobre! Je to svetový unikát. 
A zelená trať? Tá ide hore kopcom pomedzi 
domky a chalupy, popri Lesníckom 
skanzene až na konečnú zastávku Vydrovo. 

Výsadou vlaku ako dopravného 
prostriedku je jeho schopnosť dostať vás 
niekam. Preto samotná jazda nemusí byť 
cieľom a určite vám odporúčam z neho 
vystúpiť – avšak pozor! Dbajte na to, aby 
vlak práve vtedy stál, lebo aj dobrodružstvo 
môže byť len odtiaľ potiaľ.

Nech to para 
tlačí!

napísala SOŇA URIKOVÁ ilustrovala MARTA MATUS

unikát = niečo, čo je na svete 

len raz, ako vy alebo ja

Cesta vlakom – to zázračné a dobrodružné slovné spojenie, 
ktoré vám, mladším čitateľom a čitateľkám, určite zdvihne 

náladu a tlak v kotle vašej vnútornej lokomotívy, ktorú máte 
niekde v okolí srdca a bránice. To sú inak aj tie povestné motýliky 

v bruchu. Nám, trochu či priepastne starším, evokuje rovnakú 
radosť. Možno už štipku zhrdzavenú, so škrípajúcimi kolieskami 

a zaprášenou výpravcovskou čiapkou. No nemusí to tak byť!

Lokomotívové mušky 

So Soňou Urikovou ste sa na stránkach Slniečka mohli stretnúť už v minulosti, kedy pre nás vytvárala s komikom Jakubom Lužinom príbehy Lesmírnej odysey o Krejzíkovi a Nuduardovi. Možno poznáte aj psíka Jaša, ktorého pani spisovateľka preniesla na stránky úspešnej knihy Jašo na jarmoku. 
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Hra na dobrodružnú 
lesníčku

Skanzen je múzeum v prírode a v našej 
krajine ich máme veľa, Ale tento 
vo Vydrovskej doline je špeciálny, pretože 
je lesnícky. Na náučnom chodníku si 
tu môžete zdokonaliť či oprášiť svoje 
vedomosti o stromoch ihličnatých 
i listnatých, pozrieť si stroje, akými sa 
kedysi v lese pracovalo, ukryť sa pred 
dažďom v obchode so suvenírmi, v krásnej 
drevenej kaplnke či maringotke. Tu sa 
na chvíľu môžete zahrať na dobrodružnú 
lesníčku, ktorá čaká, kým pominie búrka, 
aby mohla ísť na parené buchty – tak to 
robievam ja. 

Niekto by mohol povedať, že detstvo sa 
končí vtedy, keď začujeme pískanie vlaku 
a prvý raz nám neposkočí srdce od radosti. 
Ak vaši dospeláci a dospeláčky túto 
zázračnú schopnosť stratili, Čierny Balog 
je miestom pre nich a pre vás. Nasadať!

Súťažná otázkaSúťažná otázka
Napíšte nám, na čo by ste sa vy najradšej zahrali počas vašich prázdninových dobrodružstiev na výletoch či u starých rodičov. Vaše odpovede posielajte do konca školského roka 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 peknou knihou. Ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel.

1111

Zápisník jedného chlapca

Moja dlaň
Chcem si ľahnúť do maminej dlane

napísal DÁVID DZIAK

zoberiem so sebou
aby som sa nestratil.
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ilustrovala LUCIA ZEDNIKOVIČOVÁ

Na poslednú stránku zápisníka chlapec napísal kaligrafickú báseň. Je to obrázková báseň, ktorej slová sú usporiadané do podoby nejakého predmetu alebo objektu. Táto báseň je ukrytá v chlapcovej ruke. 
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Tu sa oň potom starali, kým v pokání 
nevypustil dušu. 

A jeho synovia?
Neuplynulo veľa času a namiesto toho, 

aby bránili svoju domovinu, začali bojovať 
medzi sebou.

 Tak sa rozpadla ríša, ktorá sa mala 
dotýkať hviezd. 

Mocný bol kráľ veľkomoravských Slovienov 
Svätopluk. Mocnejší než devínske bralo, 
na ktorom sa týčil jeho nedobytný hrad. 
A veľká bola i jeho ríša, ktorú neustále 
rozširoval a chránil pred svojimi 
nepriateľmi. 

„Pred tvojím slávnym mečom sa všetci 
vládcovia skláňajú. Lenže nič netrvá večne,“ 
vraví mu raz veľkňaz Metod. „Čo bude 
potom, keď ho už nebudeš vládať udržať 
v ruke? Kto ochráni tvoju krajinu?“ 

„Moji synovia,“ odvetil starnúci 
panovník, „mám ich troch, dokážu to.“

Oj, ako veľmi sa mýlil kráľ Svätopluk. 
Ešte ani nezatvoril oči a synovia sa už 
začali hašteriť, kto bude po otcovej smrti 
vládnuť v krajine.

„Predsa ja,“ vraví Mojmír II., „som z vás 
najstarší.“

„Ale ja nosím otcovo meno,“ hovorí 
Svätopluk II. „Patrí mi i jeho meč.“

„A čo ja?“ ozval sa Predslav, najmladší 
Svätoplukov syn. „Narábať viem s ním tak 
dobre ako vy.“

Bolesťou sa zachvelo Svätoplukovo 
srdce. Dobre on tušil, ako sa môže 
skončiť takáto bratská nesvornosť. Podal 
teda synom viazanicu vŕbových prútov 
a prikázal im ju zlomiť.

Nepodarilo sa to ani jednému.

Potom z viazanice vybral jeden prút 
a dal ho najstaršiemu synovi. Zlomil ho ako 
nič. Tak urobil i prostredný, i najmladší syn.

„Keď budete držať spolu ako táto 
viazanica prútov,“ vraví im staručký kráľ, 
„nik vás nepremôže, čo by to hneď boli sily 
pekelné.“

„Budeme, otec,“ sľúbili synovia.
Ale slovo nedodržali. A to práve v čase, 

keď bolo treba brániť Veľkomoravskú 
ríšu pred nájazdmi dobyvačných kmeňov. 
A tak raz po jednej prehranej bitke zdrvený 
kráľ nocou vysadol na koňa a pobral sa 
do svojho nitrianskeho kniežatstva. Tu 
v kláštore pod vrchom Zobor, v samote, len 
medzi mníchmi, chcel dožiť svoj život.

„Buch! Buch!“ zabúchal na kláštornú 
bránu.

„Kto si?“ ukázal sa v okienku brány 
jeden z mníchov.

„Som kráľ Svätopluk,“ odvetil 
veľkomoravský vládca, „moja sláva sa 
dotýka hviezd.“ 

„Takého človeka nepoznáme,“ ozvali sa 
spoza brány mnísi a zavreli okienko.

Svätopluk zabúchal znova.
„Kto to búcha?“ ozvalo sa spoza brány. 

„Ja, kráľ Svätopluk.“
„Už sme ti povedali, že ťa nepoznáme.“
„Poznáte môj mocný meč. Vybudoval 

som ním mocnú ríšu, dobyl ostatné.“ 
„Nepoznáme ťa,“ ozvalo sa spoza brány.
Vtedy kráľ Svätopluk zosadol z koňa, 

zložil si z hlavy zlatú korunu a spolu 
s mečom ju zakopal vedľa kláštora. A potom 
len tak, ako žobrák, po tretí raz zabúchal 
na kláštornú bránu.

„Kto to búcha?“ 
„Hriešny človek,“ odvetil Svätopluk 

pokorne. „Chcem si u vás vyprosiť božie 
odpustenie.“

„Tak poď,“ otvorili mnísi kláštornú 
bránu a vpustili Svätopluka dovnútra.

ilustrovala KRISTÍNA ŠIMKOVÁ

Ondrej Sliacky

PoVeSť o kráľoVi PoVeSť o kráľoVi 
SvätoplukoViSvätoplukoVi



 

Ako vonia jún
14 15ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ

Prvý letný deň prichádza s letným slnovratom 21. júna. 
V záhradách voňajú čerešne, maliny a jahody. Po čerstvom 
daždi sa lesom šíri zemito-hubová vôňa. Dozrievajúce obilie 
zas pripomína vôňu chleba. Seno z pokosenej lúky omamne 
rozváňa vďaka sladkej jarnej tráve tomke voňavej.

Na svätého Jána  
otvára sa k letu brána
V deň letného slnovratu oslavovali Slnko a jeho 
životodarnú silu už naši predkovia. Od prijatia 
kresťanstva sa slnovrat slávi na svätého Jána. 
K svätojánskym zvykom patrí preskakovanie 
vatry, hľadanie pokladov a zbieranie liečivých 
rastlín. V laboratóriách potvrdili to, čo vedeli 
už staré babky bylinkárky: ľubovník, materina 
dúška, čistec, alchemilka aj hluchavka majú 
práve v tom čase najviac liečivých látok. 

Zabudnuté remeslo
Kedysi na roznietenie ohňa ľudia používali 
ocieľku, kremeň a práchno z práchnovca 
kopytového. Práchnovec je drevokazná huba, 
ktorá spôsobuje hnilobu bukov. Vyzerá ako sivé 
či sivo-oranžové pásikavé kopyto prilepené 
na strome. Hovoria mu aj choroš alebo hubáň. 
Ľudia ho zbierali pre mäkkú dužinu, ktorú 
vyberali spod tvrdej kôry a predávali ako 
zápalnú hubku.

Otĺkaním kremeňa o ocieľku ľudia 
vykresávali iskry a zachytávali ich do práchna, 
ktoré začalo tlieť. K tlejúcemu práchnu 
prikladali suchú trávu a jemným fúkaním 
rozdúchali oheň. 

Takto chlapci na svätého Jána zapaľujú 
nový oheň. Gazdinky si ho berú domov, lebo 
veria, že má ochranné a očistné účinky.

pripravuje MARTA ŠURINOVÁ ilustrovala MONIKA ONDÁŠOVÁ

Vták s pásikavým 
chocholom
Vidieť dudka chochlatého v prírode je už 
pomaly také šťastie, ako nájsť vo svätojánsku 
noc čarovnú papraď, ktorá ukazuje cestu 
k pokladu. Dudok je veľký ako hrdlička, 
žltohnedý, s čiernymi a bielymi pruhmi 
a výrazným chocholom. Najradšej má pasienky 
pri blízkych lesíkoch s bútľavými stromami. 
Opatrne si vykračuje a dlhým tenkým zobákom 
hľadá na zemi larvy chrobákov, stonožky, 
krtonôžky i pavúky. Keď ho niečo vyruší, 
spozornie a na hlave sa mu vztýči pásikavý 
chochol. Dudok je dutinový vták. Na hniezdenie 
potrebuje staré bútľavé stromy, v ktorých sa 
mu bezpečne aj spí. Keď niekto dobre spí, 
hovoríme, že spí ako dudok.

Jún je lipeň
Asi preto, lebo v júni kvitnú lipy a rybári lovia 
v lipňových vodách lipne tymianové – zlatisté 
bodkované ryby s veľkou chrbtovou plutvou. 
Podvečer vyletia nad hladinu riek státisíce 
podeniek a potočníkov. Ryby, ktoré dovtedy 
pokojne podriemkávali v hlbočine, ožijú 
a zmenia sa na lovcov. Vymrštia sa z vody 
a čerstvo vyliahnutý hmyz lovia vo vzduchu. 

Jednou z lipňových riek je Rajčianka, 
ktorá pramení neďaleko obce Čičmany, 
známej krásnymi výšivkami. Dolná časť obce 
s maľovanými drevenicami je pamiatkovou 
rezerváciou ľudovej architektúry.

Diplom pre 
Dobročský 
prales
Národná prírodná rezervácia 
Dobročský prales patrí medzi 
naše najstaršie pralesné 
rezervácie. Rada Európy 
mu udelila Európsky diplom 
pre chránené územia. Každých 
päť rokov rada kontroluje, 
či sa stav pralesa nezhoršil. 
Preto je vstup do jeho srdca 
pre verejnosť zakázaný.

ocieľka = kus železa
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Ešte raz si prezrel kúpeľňu. Chcel som znova 
predviesť sprchu, ale už mu bola ukradnutá.

„Aminka eje? Aminka moja? Eje?“
To keby som vedel, kde je?! Vysvetlil som 

mu, že maminka išla k lekárovi a čoskoro 
sa vráti. Oliverov výraz na tvári sa skrivil. 
Zakričal tak, až mi zaľahlo v uchu. Spustil 
rev, tiekli mu slzy a sopeľ visel až po pery. 
Minúty sa vliekli a nárek sa stupňoval. 
Nemienil som sa vzdať. Teraz sa ukáže, či 
na to mám. Utieral som mu slzy a fúkal nos. 
Predvádzal som mu kotrmelce aj kúzla. 
Ukázal som mu stavebnicu, ktorú som pred 
Almou a Editou úspešne skrýval dva roky. 
Nakrájal som jablko, ktoré zjedol pomedzi 
srdcervúce vzlyky. Natrel som mu krajec 
chleba s maslom. S každým hltom smutne 
volal aminku a atinka. Neutíšil som ho, ale 
aspoň som ho zasýtil. Mal som dojem, že až 
so slzami v očiach som ho lepšie spoznal. 
Aj mne sa už cnelo za rodičmi. Uvedomil 
som si, že táto návšteva nebola najťažšou 
úlohou pre nás, ale preňho. 

„Povedz mi, prosím, prečo plačeš?“ 
opýtala sa ho po hodine nariekania Edita.

„Povedz lebopreto!“ poradila mu Alma.
„Ebopeto?“ opáčil Oliver. „Ebopeto! 

Ebopeto!“ volal. 
Zrazu stíchol a usmial sa. Akoby sa 

nerozjasnil iba on, ale celý deň a svet. 
Vo dverách zbadal svoju mamu:

„Esi boua, aminka?“ spýtal sa 
a natešene sa k nej rozbehol.

Detská návšteva
Nás, troch súrodencov, čakala nezvyčajne 
ťažká úloha. Dospelí nám zverili 
do starostlivosti dieťa! Síce iba na dve 
hodiny, ale keď som sa to dozvedel, 
pripadalo mi to ako večnosť. Tešil som sa, 
aj som sa bál.

Popoludní k nám dorazil bratranec 
Oliver, ktorého sme pre koronu dosiaľ 
videli viac na monitore ako v skutočnosti. 
Jeho mama musela ísť súrne k lekárovi, 
jeho ocino odcestoval a naši neodkladne 
potrebovali dačo vybaviť na úrade. Oliver 
mal dva a pol roka, čiže ešte menej ako 
Alma.

Dospeláci ma ubezpečovali, že keby sa 
čokoľvek stalo, budú na mobile a bleskovo 
dorazia domov. Prečo radšej nemohli rovno 
zostať s nami? Mamina doviedla Olivera 
za ruku a bez veľkých rozlúčok sa vytratila, 
aby, chudák, nestihol pochopiť, čo naňho 
narafičili. Vyštartoval objavovať byt.

napísal MICHAL HVORECKÝ ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ16 17

motiVačnémotiVačné
otázky:otázky:

1. Staral si sa niekedy o brata alebo sestru?
2. Čo sa ti zdá najťažšie pri starostlivosti o malé deti?3. Kedy si naposledy cítil veľkú zodpovednosť a za čo?

„Pcha vám unguje?“ pýtal sa v kúpeľni. 
Keď som naňho nechápavo civel, otázku 
zopakoval.

Konečne som porozumel: sprcha 
funguje? Predviedol som mu prúd z ružice.

„Oliveu emá gád pchu!“
Hovoril o sebe v tretej osobe, čo sa mi 

páčilo.
„Oliveu elmi elký. Oliveu úbi ukiki. 

Áš ukiki?“ 
Zatúžil po cukríkoch, ale rodičia mu ich 

predsa zakázali!
Zato Alma a Edita mu ich doniesli 

na výber. Žiaril šťastím a veľmi rýchlo sa 
udomácnil.

„Ačky esú?“
Doviedli sme ho ku škatuli s hračkami.
Chlapec si vytiahol autá a púšťal si ich. 

Zvládneme ho! Cítil som sa oveľa starší 
a zodpovednejší ako včera.

Lenže Oliver zmätene chodil po byte. 
Autá nechal ležať kade-tade po koberci. 
Vyrazil do chodby. Očividne niečo hľadal. 
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V ŠKOLE
ANDRE ŠKOLA

učiteľka  

krieda

hodiny

zrkadlo

žiak

žiačka

zošit

pero

školská taška 

prezuvky 

krhla 

sikhľarďi

krijeda

ora

gendalos

sikhľuvno

sikhľuvňi

irja

pingalos, 
pirkos

školsko taška

prezuvki

braďi 
chevorenca

Pani učiteľka, 

ja to viem! 

Raňije sikhľarďi, 

imar džanav!

S týmto príkladom potrebujem pomôcť. 

Kampel mange te šigitinen kale prikladoha.

Zvládneš to sám. 

Kereha kada 

korkoro.

Psst! Nevyrušuj! 

Čit! De smirom! 

Na bantin!

Mne sa nechce učiť! 

Nakamav pes te sikavel!

18 19

Deň Alice a Doda
Viete o tom, že mnohé deti u nás sa stretávajú 
so slovenským jazykom až v škole? Tri tisícky 
z nich sa dvakrát posadia do prváckej lavice 
len preto, že pochádzajú z rodín, ktoré žijú na 
hranici chudoby a často na okraji spoločnosti. 
Väčšina z nich nemá možnosť chodiť do škôlky, 
bývajú v stiesnených priestoroch, kde často nie 
je miesto ani na vlastnú posteľ či písací stolík. 
Ich materinským jazykom je rómčina.

Takýmto deťom, ale aj ich rodičom 
a učiteľom, prichádza na pomoc rómsko-
-slovenská pracovná učebnica Deň Alice 
a Doda. Jej autorkami sú Júlia Choleva, Monika 
Kompaníková, Zuzana Laurincová a prekladateľ 
Roman Goroľ. Ilustrátorka Lucia Žatkuliaková 
do nej namaľovala obrázky, ktoré prevedú 
deti bežnými situáciami, s ktorými sa počas 
dňa stretnú, naučia sa abecedu, základné 
frázy a tvary často používaných slov, názvy 
predmetov, pozdravy, farby či geometrické 
tvary. Jej súčasťou je bilingválne pexeso. 

Táto pracovná učebnica je jednou z mála 
dostupných pomôcok, ktoré učiteľom pomôžu 
preklenúť ťažké obdobie nástupu detí do školy 
a pochopiť, aký odlišný a krásny je materinský 
jazyk ich žiakov – rómčina.

Popletená 
babka
Prišla ako tichá strela,
ako mucha do taniera,
sadla babke do hlavy
taká nemoc...
Som ja celý zvedavý,
aká bude zase noc!

Moja babka zrazu blúdi,
hľadá čosi, mátoží,
na posteľ sa uloží
a už zasa vyskočí,
veci v opak otočí.
Prekladá ich sem a tam,
žiadny súvis nebadám.
Popod nos si rozpráva,
nezmysly mi navráva.

Čo sa robí? Čo sa deje?
Cítim, s babkou veľmi zle je!
Prečo babka – kamarátka
ukazuje zrazu päsť?!
K lekárovi musí skrátka,
nech sa rýchlo vráti späť...
Vyšetrenia od A po ZET,
na ich konci verdikt znel:
potvrdil sa Alzheimer!

Koniec žartov, žiadna sláva,
svet sa rúca, povodeň!
Babke sa už múdra hlava
nenavráti v jasný deň. 
Svoj svet ona nosí v hlave,
musíme si zvyknúť len.
Modlím sa ja každý deň,
nech je aspoň taká len.
Len nech horšie dni neprídu,
nech má ešte svetlú chvíľu,
úsmev milý pre mňa len.
Keď mi povie jedno slovko,
ja jej poviem: „Ďakujem!“

Ruky, srdce dala mi,
už je ten čas za nami.
V spomienkach si budem chrániť
tie najkrajšie roky s ňou...
Teraz budem ja i mama
babke veľkou oporou.

Samuel Ali,  
Spojená škola, Giraltovce
Báseň z literárnej súťaže 
Škultétyho rečňovanky

DEŇ ALICE A DODALA ALICASKERO THE LE DODOSKERO ĎIVES

Romani-slovatiko butakeri genďi

Rómsko-slovenská pracovná učebnica

strom

mačka

o stromos

lopta

dievča

otec

mama

dom

chlapec

e bola

e čhaj 

o dad

e daj

o kher

o čhavo 

Alzheimer = ochorenie 

mozgu s poruchami 

správania a pamäti

Vydavateľ N Press pripravil pre pedagógov 

učiteľský balíček, ktorý okrem učebnice a pexesa 

obsahuje aj bilingválne karty a príručku.  

Školy alebo inštitúcie si  môžu zakúpiť aj 

zvýhodnený balík 20 ks učebníc. Na otázky vám 

odpovieme na info@dennik.sk.

Dobrá správa 

pre pani učiteľky 

a učiteľov!

ilustrovala LUCIA ŽATKULIAKOVÁ ilustroval DANIEL RERKO
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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

Úspešní 
predplatitelia

Zo všetkých triednych kolektívov, 

ktoré v tomto školskom roku odoberali 

Slniečko, sme vyžrebovali dva, ktoré 

od nás získavajú kolekciu piatich 

kníh a predplatné časopisu Slniečko 

na budúci školský rok pre celú triedu 

a pani učiteľku. Vyžrebovanými 

výhercami sa stáva 18 žiakov pani 

učiteľky Renáty Trokšiarovej zo ZŠ 

na Nobelovom námestí v Bratislave 

a 20 predplatiteľov zo ZŠ v Tekovskej 

Breznici. Blahoželáme!

Zaslaním 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.

Slniečko č. 8Slniečko č. 8
SRDCE NA MIESTE
Z tých, ktorí nám napísali, že dej 
knižky Štyri kosti pre Flipra sa 
odohráva vo Veľkej Lodine, sme 
vyžrebovali troch šťastlivcov, 
ktorým posielame knihy Gabriely Futovej. Do súťaže ich venovalo 
vydavateľstvo SPN – Mladé  
letá – www.mladeleta.sk. 
Výhercami sa stávajú Klára 
Kurinová z Horných Lefantoviec, Anička Kapcová 
z Rimavskej Soboty 
a Viktor Petrunenko 
z Hamuliakova.

O PEKNEJ KNIŽKE
V tajničke doplňovačky ste sa 
dozvedeli meno škriatka, ktorý 
urobil rozruch vo svete knižiek. 
Volá sa Cirkumflex. Z úspešných 
lúštiteľov sme vyžrebovali Luciu 
Fernerovú zo ZŠ sv. Vojtecha 
vo Vrábľoch, žiakov 2. B a 3.B 
pani vychovávateľky Ingrid 
Čákiovej zo ŠKD VIII ZŠ 
Radvanskej v Banskej Bystrici 
a Efraima Fulopa zo Spojenej 
školy sv. Františka Assiského 
v Bratislave. Vydavateľstvo 
Plutošop im posiela knižku 
Záhada knižnice na konci ulice.

Výsledky súťaží z 9. a 10. čísla 
Slniečka uverejníme 
v septembrovom čísle Slniečka.

Vedeli ste, že v hľadáčiku redakcie Knižnej revue sú aj 

pekné knihy pre deti? Dokonca sa v tomto roku do jej 

čitateľskej ankety Kniha roka pridala samostatná kategória 

Kniha roka pre deti a mládež, v ktorej sa o vašu priazeň 

uchádza 5 originálnych titulov, ktoré vyšli v roku 2020. 

Zachránená kniha Jána Ondruša Kreslím koňo koňaté, 

hĺbavé a dobrodružné Pirátske rozprávky, humorný Jašo 

na jarmoku, nádherné amazonské mýty Strom života 

aj nenápadne silná novela Nová oktáva pre tínedžerov. 

Porozprávajte sa o nich, milí rodičia a milé pani učiteľky/páni 

učitelia so svojimi deťmi a žiakmi a do 30. mája smelo spolu 

zahlasujte na www.kniznarevue.sk! 

Mesačník Knižná revue vydáva Literárne informačné 

centrum, www.litcentrum.sk, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava



Spisovateľ Ondrej Sliacky, dlhoročný 
šéfredaktor Slniečka, onedlho oslávi 
životné jubileum. Je jedným z tých, ktorí 
radšej darčeky dávajú, ako dostávajú. A tak 
spolu s ilustrátorkou Kristínou Šimkovou 
a Vydavateľstvom Matice slovenskej vypravili 
do sveta krásnu knihu slovenských povestí, 
legiend a bájí o mestách, dedinách, zámkoch, 
hradoch či riekach, ale najmä o túžbe, šťastí 
i nešťastí ľudí, ktorí v tomto kraji od vekov 
žili. Ich príbehy vznikali v srdciach, fantázii 
a zachovali sa v pamäti mnohých generácií. 

Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete 
sa, ako sa volá najobľúbenejšia pieseň Ondreja 
Sliackeho, príbeh ktorej ukryl do jednej 
z povestí.

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

alebo na e-mail: 
slniecko-sútaze@litcentrum.sk.  

Troch vyžrebovaných šťastlivcov 
Vydavateľstvo Matice slovenskej odmení  

touto peknou knižkou.

49 602

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ilustrovala
Kristína Šimková

Vydavateľstvo 
Matice 
s lovenskej

Ondrej Sliacky
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ISBN 978–80–8115–300-6

Ako každý národ i ten náš má svoj príbeh. Vlastne má ich dva. Jeden uložený v dielach historikov, druhý poskladaný v srdciach, fantázii a pamäti mnohých generácií. Kým prvý rozpráva o faktoch a udalostiach,  ako sa odohrali v kraji medzi Tatrami a Dunajom, ten druhý, povesťový, hovorí  o túžbach, šťastí i nešťastí ľudí, ktorí v tomto kraji od vekov žili. O nich je táto kniha, do ktorej skutočný znalec vybral tie najkrajšie z tisícov klenotov v duchovnej pokladnici národa. Začítajte sa a dozviete sa, ako víla Dudinka vrátila život rímskemu chlapcovi,  ako obyčajný bratislavský rybár potopil mohutnú franskú flotilu a záhadná Sabína zachránila uhorského kráľa. Povesť vám prezradí, prečo je lipa posvätným stromom Slovanov. Zaiste vám rozbúcha srdce príbeh o Haničke, ktorá namiesto staručkého tatíčka šla pod Komárno bojovať proti Turkom. Dočítate sa, aký zázrak vykonal slávny doktor Paracelsus v medenom meste na Hrone,  a spoznáte človeka, ktorý žije už tristo rokov. Veríme, že objavíte tajomstvo krásy našich povestí. Nad všetko zlato sveta si totiž ctia dobro, lásku a ľudskú šľachetnosť. 

najkrajsie_ob.indd   1

31. 3. 2021   10:10:29

1. orgán zraku

2. pripravovať jedlo na sporáku

3. najdlhšia slovenská rieka

4. nakresliť štetcom

5. jestvoval, žil

6. čudovať (sa)

7. divadlo, v ktorom sa spieva

8. malý zajac


