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Vedel, že padajúca hviezda je v skutoč-
nosti len stopa, ktorú na oblohe zanecháva 
letiaci meteor. Dúfal však, že aj ten meteor 
mu môže splniť nejaké želanie.

Z myšlienok ho vyrušil vietor. Prihnal 
sa ako orkán. Stará rozhľadňa vŕzgala pod 
jeho nárazmi ako obrovské praveké zviera. 
Všetko sa s ním hýbalo ako na rozbú-
renom mori. Chytil sa brvna, ktoré bolo 
najbližšie, a začul praskot. Zdalo sa mu, že 
do rozhľadne udrel blesk. Mal pocit, že ho 
veterný vír vyniesol do výšky a odrazu 
pustil na zem.

Vtom ju zbadal. Bol to len kratučký 
záblesk mihotavej padajúcej hviezdy, 
po ktorej tak veľmi túžil. Spomenul si 
na svoje želanie.

Dopadol na zem a pocítil veľkú bolesť. 
Pohol prstami a nahmatal okrúhly 
kamienok.

„To mám pre šťastie,“ pomyslel si 
a pevne ho zovrel v ruke.

Odrazu mal pocit, že ním ktosi zatriasol. 
Bol taký unavený, že nevládal otvoriť oči. 
S námahou zašepkal:

„Je tu niekto?“
„Neboj sa, neublížim ti. Ten kamienok 

máš z mojej hviezdy. Je to červený rubín,“ 
počul zvláštny hlas. 

„Hviezda ti splní sen a rubín ti bude 
pomáhať, aby si na ceste za ním vytrval.“

„Kto si?“
„Hvezdoň, tvoj strážca a posol hviezd. 

Rubín ti pomôže, len musíš dodržať 
pravidlá padajúcej hviezdy.“

„Hviezda a pravidlá?“ začudoval sa  
Jojo.

„Neboj sa, sú jednoduché. Hviezda plní 
len ušľachtilé želania. Ak niekomu ublížiš, 
prestanú sa ti plniť.“     
     
Jojo si spomenul na tú ukradnutú vecičku. 
Zovrelo mu srdce.

„Neboj sa. Hviezdny rubín čistí 
myšlienky. Raz ju vrátiš,“ ozval sa Hvezdoň, 
ako keby vedel, na čo myslí. „Budem ťa 
chrániť. Ale pre istotu si dávaj na seba 
pozor aj sám.“

To boli posledné Hvezdoňove slová. Jojo 
ho už nikdy viac nepočul a ani nevidel.

Ani Joja odvtedy nikto z detského domova 
nevidel. Povrávalo sa, že odišiel s cirkusom. 

Z knižky Pimpuš a padajúca hviezda, ktorá 
vyšla vo vydavateľstve TRIO Publishing.

Napísala MARTA ŠURINOVÁ
Ilustrovala MIRIAM HORŇÁKOVÁ 

Pimpuš  
a padajúca  
hviezda

Jojo sa stratil v ten deň, keď z mestečka  
odchádzal cirkus. Na poslednom 
predstavení bol aj s niekoľkými deťmi 
z decáku. Veľmi ho nadchol kúzelník. 
Na konci predstavenia si od neho vypýtal 
autogram a rozhodol sa, že aj on sa stane 
kúzelníkom.

Už nemohol obsedieť od nepokoja. 
Po večeri si zbalil do batoha spací vak, 
baterku, fľašu s vodou a obloženú žemľu. 
Do vrecka si strčil medvedíka na kľúčik 
– posledný darček od mamičky – a jednu 
ukradnutú vecičku. Bola to hracia skrinka 
oblepená obrázkami cirkusu. Ukradol ju 
svojej najlepšej kamarátke Aninke, lebo sa 
mu tá vecička veľmi páčila.

Večer sa len tak popamäti vybral na 
Dračí vrch. Bol presvedčený, že na takom 
mieste sa musí diať niečo tajomné. Dobre 
poznal cestu ku kamennému mestu 
s čudesnými skalami. Pripomínali mu 
drakov, tajomných obrov alebo zakliatych  
ľudí. 

Bola už noc, keď unavený vyšiel na 
kopec. Zblízka sa mu zdalo všetko ešte 
tajomnejšie: vylomené dvere na starej 
chatke aj drevená rozhľadňa. Vyštveral  
sa do polovice a sadol si na malé 
odpočívadlo. Zdalo sa mu, že hviezdy 
svietia oveľa jasnejšie ako pri pohľade  
z okna.

Jojo veľakrát počul o padajúcej hviezde 
a splnenom želaní. Keby ju teraz zazrel, 
želal by si, aby sa stal kúzelníkom. Možno 
by si prikúzlil aj rodičov...
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 Napísal JÁN ULIČIANSKY  Ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ 

Pod písmenkami abecedy sa 
skrývajú tajomstvá divadla.

Nabudúce si vysvetlíme divadelné 
slovíčka, ktoré sa začínajú na 
ďalšie písmenká v abecede. 

Napísala BARBORA ZAMIŠKOVÁ

jama → priestor pod pódiom, kde je 

orchester. Nachádza sa medzi prvým 

diváckym radom a javiskom. Keď do nej 

nazriete, uvidíte, koľko hudobníkov hrá 

počas jedného predstavenia.

javisko → miesto pred hľadiskom, kde herci 

hrajú svoje predstavenie. Je z drevených 

dosiek, a preto sa hovorí, že divadlo sú 

„dosky, ktoré znamenajú svet“.

jelení skok → druh baletného, tanečného 

skoku, pri ktorom je predná noha 

pokrčená a zadná napnutá. Vyzerá to, 

ako keď jeleň skáče po lúke.

kikirík → najlacnejšie a najhoršie 
miesta v hľadisku s najhorším 
výhľadom na javisko.

komín → priestor nad javiskom, 
ktorý sa podobá na veľký 
komín. Slúži najmä 
na spúšťanie a dvíhanie kulís.

herec, herečka → osoba, ktorá sa venuje 

stvárňovaniu postáv v divadle, filme, 

televízii a rozhlase. 

hľadisko → miesto, kde sedíte vy ako diváci 

a pozeráte sa, čo sa deje na javisku.

choreograf, choreografka → umelec, ktorý 

vedie hercov a tanečníkov, aby spolu 

vytvorili tanečné výstupy v divadle.

inšpicia → priestor v zákulisí, v ktorom herci počas predstavenia čakajú a pripravujú sa na svoj výstup.
Už aj malí škôlkari vedia, čo znamená slovo 
kostým. Prvýkrát sa s ním stretnú obyčajne 
na vianočnej besiedke. Naučia sa spievať 
pesničku o trblietavej hviezdičke, mamičky 
im oblečú biele pančušky a tričká, na hlavy 
im nasadia papierové hviezdy. Keď potom 
rodičia vidia svoje deti na scéne, oči im žiaria 
od radosti ako hviezdičky.

Výber karnevalových kostýmov však býva 
zložitejší, keď sa deti nevedia rozhodnúť, 
či pôjdu za Spidermana, vílu Elzu alebo chcú 
vyzerať ako Tyranosaurus Rex. Mamičky 
sa vtedy zapotia pri našívaní zelených 
molitanových ostňov na dinosaurí chvost, 
ale výsledok stojí za námahu!

Keď sa deti hrajú na divadlo doma, stačí 
im trocha fantázie - z bielej posteľnej plachty 
sa vymotá strašidlo, princezná v závoji, rytier 
v plášti alebo roztápajúci sa snehuliak.

Naozajstné divadelné kostýmy sú 
však oveľa náročnejšie. Musia ich šiť 
v divadelných dielňach podľa návrhov 

kostýmových výtvarníkov a pracuje na nich 
množstvo krajčírov, obuvníkov, klobučníkov 
i vlásenkárov, ktorí robia všelijaké parochne. 

V činohre môže byť kostýmom aj obleče-
nie, v akom chodia ľudia obyčajne do práce. 
Predstavte si však, koľko ľahučkého tylu 
treba na sukničky pre sólistky a zboristky 
baletu Labutie jazero. Najvýpravnejšie 
kostýmy bývajú v opere. Napríklad v takej 
Rusalke. Okrem vodnej víly, ktorá sa zamiluje 
do princa, vystupuje v nej aj jej otec Vodník 
a Čarodejnica. Keď harfy v zelenom ligotavom 
šere rozčeria hladinu jazera a speváčka  
v trblietavom kostýme začne vysokým  
hlasom spievať áriu Mesiačik na nebi  
hlbokom, pochopíme, aké zázraky dokáže 
urobiť divadelný kostým. 

Máme pocit, že sa naozaj ľahučko vznáša 
nad vodným oparom a nechápeme, ako 
tá teta dokáže chodiť po scéne, keď má 
namiesto nôh rybie plutvy.



Napísal JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA
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Šibi-ryby!
Vŕba je najznámejším stromom veľkonočného ob-
dobia. Na Veľký piatok sa chodievali dievčatá česať 
pod vŕbu, aby mali dlhé a pekné vlasy. Na Kvetnú 
nedeľu nosili ľudia vŕbové prúty do domu, aby ho 
chránili pred bleskom a ohňom. Z vŕbových prúti-
kov sa pletú aj korbáče, ktoré majú na Veľkonočný 
pondelok priniesť dievčatám sviežu silu a zdravie.   

Stužky, ktoré dievčatá priväzujú na korbáče, 
majú svoju reč. Červená znamená lásku, modrá 
nádej, zelená obľúbenosť. Len tá žltá odkazuje 
mládencovi: nemám záujem!

Z vŕbového prútia však majstri košikári pletú 
najmä koše a košíky od výmyslu sveta. Prúty 
zbierajú na jar, keď sú stromy v miazge.  

Píšťalôčka vŕbová 
Na jar si deti zvyknú z vŕbovej haluziny 
„vykrúcať“ píšťalky. Klopkaním nožíka 
na odrezané vŕbové drievko sa kôra uvoľní 
a krútením sa ľahko stiahne z dreva.

Aby sa vám píšťalka vydarila, môžete si  
pri nej odriekať tieto veršíky:  

Otĺkaj sa, píšťalôčka vŕbová,
pôjdeme my na koníčku po drevá:
dubové, bukové, jalové, jedľové.
Už pískajú píšťalôčky vŕbové.

Otĺkaj sa, píšťalôčka,
spala si už dosť,
koho streneš na tom svete,
hraj mu pre radosť. 

Tajomstvo  
divotvorného 
stromu
S veľkonočnými sviatkami sa spája príbeh zdanlivo 
obyčajného stromu, ktorý nájdeme všade. Obľubovali ho 
najmä vodníci, ale aj vodné víly, ktoré si podľa povesti 
Márie Ďuríčkovej robili v jeho konároch hojdaniská.  
Áno, hovoríme o vŕbe, ktorá bola oddávna považovaná 
za čarodejný strom s neobyčajnou mocou. Môžete sa o nej 
dočítať už v Biblii.

Vŕba zohrala výnimočnú úlohu aj v jednej hudobnej Osmijankovej rozprávke. Napísala ju Krista Bendová. Pod bútľavou vŕbou sedávali klebetné tetky Lúpalka a Šúpalka, ktoré sa zaslúžili o to,  že píšťala, ktorú miestny výmyselník vykrútil z jej konárika, spôsobila  v mestečku hotovú katastrofu. 

Nájdite si túto rozprávku v knižke  Osmijanko rozpráva 8 × 8 = 64 nových rozprávok z Vydavateľstva BUVIK  a napíšte nám jej názov i meno výmysel-níka, ktorý z vŕby píšťalku vykrútil.

Svoje odpovede nám pošlite  do 20. apríla na adresu Slniečko, LIC, Nám SNP 12, 812 24 Bratislava alebo na  e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk.  Trom vyžrebovaným pisateľom správnych odpovedí pošleme knižky, ktoré do súťaže venovalo Vydavateľstvo BUVIK, a všetkých ostatných zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel.

Odkiaľ sa tu vzala?
Najstaršou vŕbou na svete bol vraj strom, ktorý rástol pod horou 
Ararat v Arménsku. Podľa legendy  vyrástol z trámu Noemovej 
archy. V roku 1840 ho však navždy pochovalo zemetrasenie.

Zvyknú vaši rodičia alebo starí rodičia doma trikrát  
klopať na drevo, aby sa uistili, že niečo dobre  
dopadne? Aj tento zvyk je spojený s vŕbou.  
Kedysi sa klopaním na vŕbové drevo  
odháňalo nešťastie.

Stojí vŕba pri potoku,
na nej visí zvon,
na koho to slovo padne,
ten musí ísť von!
  (vyčítanka)
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Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ
Ilustrovala SIMONA ČECHOVÁ     Ilustroval XXX 



Apríl je krásny jarný mesiac. V prírode sa už všetko 
zelená, rozvoniava a s jarnými kvetmi chytá aj 
farby. Zver si konečne po dlhých zimných mesiacoch 
nájde dostatok potravy a načerpá po zime stratenú 
energiu. Vtáky sa húfne vracajú zo svojich zimovísk. 
Je to zákon prírody, že len doma sa dokážu 
rozmnožovať.

Muriena, Hejhana,  

Kotkodák, znesiem vajcia ako klát

Chránený areál Trnavské rybníky

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala MIROSLAVA RUDÁŠOVÁ 

Apríl v daždi, máj v kvete. 

Symbol  
znovuzrodenia
Málo známy je slovanský mýtus 
o vajci, ktoré zniesol nebeský kohút. 
Z vajca sa vylialo sedem riek, ktoré 
zúrodnili zem. Dodnes sa zachoval 
zvyk maľovať na Veľkú noc kraslice, 
ktoré sú symbolom znovuzrodenia. 
Preto archeológovia v slovanských 
hroboch nachádzali kuracie kosti 
a hlinené vajcia. 

nájdete medzi Trnavou a Hrnčiarovcami nad Parnou. Je to významný  
vodný a močiarny biotop so zvyškami lužného lesa. Žije tam až 
stopäťdesiat vzácnych druhov vtákov. K náučnému chodníku pribudne 
dvadsať metrov vysoká vyhliadková veža. Návštevníci budú môcť z výšky 
nad korunami stromov pozorovať hniezdiace vtáky ďalekohľadom bez toho, 
aby ich vyrušili.

Veľká noc je kresťanský sviatok. Pamiatka na 
ukrižovanie a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Súčasne 
slávime príchod jari, ako to robili aj naši najstarší 
predkovia. Niektoré prastaré zvyky sa zachovali 
dodnes, niektoré sa pomiešali s kresťanskými. 

Sliepka pochádza z kury bankivskej, ktorá voľne žije v pralesoch Ázie.  
Naši predkovia ju zdomácnili pred niekoľko tisíc rokmi. Zo svojho 
pôvodného správania však veľa nestratila. Potravu si stále hľadá hrabaním, 
aj keď ju gazdiná kŕmi. Prachovým kúpeľom, tzv. popolením, udržiava si 
perie zdravé a v noci spáva na vyvýšenom mieste, aby sa chránila pred 
predátormi. Na znesenie vajíčka vyhľadáva bezpečné miesto a máva 
nutkanie stavať si hniezdo.

Keď sliepka znesie vajce, začne kotkodákať.

Rôzne plemená sliepok znášajú vajcia 
s rôznou farbou škrupiny. Tmavočervenou, 
čokoládovou, olivovozelenou aj tyrkysovou.

Sýtu oranžovú farbu žĺtkov majú vajcia 
sliepok, ktoré sa pasú na zelenej tráve 
a dostávajú v potrave ďatelinu, žihľavu, 
mrkvu či červenú repu. 

Skúsili by ste vyrobiť z papierového 
odpadu vajíčko alebo upliesť korbáč?  

Každý z nás má v roku aspoň jeden sviatok. 

Naša Zem ho má 22. apríla. Zaželajme jej, aby 

prežila v zdraví s dobrými a múdrymi ľuďmi. 

Čo vznikne skrížením hada a ježka? OSTNATÝ DRÔT

A čo vznikne skrížením žirafy a krtka? VRTNÁ VEŽA
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Krejzík a Nuduard sa objímali uprostred 
kruhu rozzúrených zvierat a prežívali po-
sledné chvíle svojho života. Aspoň si to teda 
mysleli. Temný dav pod vedením straky sa 
k nim čoraz väčšmi približoval. 

„Ja nechcem umrieť!“ volal Krejzík. 
„Ešte mi ani nevypadli mliečne uši!“ 

Nuduard už cítil na sebe paru z kamzí-
kových nozdier.

„Chcete nás zožrať? To by som vám teda 
neradil,“ povedal roztraseným hlasom 
Nuduard. „Sme rádioaktívni.“

„Nevideli ste? Pred chvíľou som zmenil 
kameň na aktívne rádio,“ pritakal Krejzík.

Zrazu nad nimi zakrúžilo hlučné 
mračno. Zvieratá zdvihli hlavy. Bol to 
obrovský zhluk vtákov, ktoré si sadali 

na okolité stromy. Spolu s nimi vyšli z lesa 
ďalšie zvieratá. Jeden voj viedla veverička 
a ten druhý skokan. Veliteľka sova rázne 
zahučala: 

„Teraz!“
Vtáky okolo nej si strhli z nožičiek 

ornitologické krúžky a vyhodili ich vysoko 
do povetria. V lúčoch slnka sa zaligotali ako 
zlato. Len čo to zbadala straka, inštinktívne 
vystrelila za nimi.V tej istej chvíli sova 
schmatla Krejzíka, vyniesla ho na kopec 
pneumatík a položila ho na televízor. 
Elektrina z vystrašeného mimozemšťana 
zafungovala a rozsvietila obrazovku.

„To boli správy a teraz si dajme blok 
reklám - Čo nakúpiť, čo vyhodiť!“ ozvalo sa 
z televízneho prijímača. 

 „Len sa dobre pozerajte!“ skríkla sova 
a zaskočené zvieratá stíchli. „Niekedy večer 
pozerám ľuďom do okien. A teraz uvidíte 
aj vy, čo robia s vecami, ktoré tu tak bezhla-
vo uctievate.“

V televízore sa objavil muž. Zaviazal si 
šnúrky na topánkach, vložil do batoha kek-
síky Vrcholky a vyrazil na túru. Uprostred 
panenskej prírody si sadol na kameň, keksy 
rozbalil a zjedol. Potom obal odhodil za seba 
a pokračoval v túre. Niekoľko zvieratiek 
zhíklo, kamzík nafľaku omdlel.

Ďalšia reklama prezentovala špeciálny 
týždeň v reťazci supermarketov.

„Sviečková z jeleňa, prepeličie vajíčka, 
žabacie stehienka. Len u nás!“

Skokan sa v tej chvíli znepokojene 
pomrvil na svojom vozíčku. 

„Vidíte? Ľudia vám tu nenechávajú 
nijaké dary,“ kričala sova.

„Lovia nás a jedia! A keď si náhodou 
dajú aj niečo iné, nechajú nám z toho len 
odpadky, ktoré už nepotrebujú,“ doplnila 
ju veverička.

Medzi zvieratami to zašumelo. Vydese-
ne civeli na televízor, kde muž v oranžovej 
veste bodro hovoril:

„Ste človek? Tak potom určite vyrábate 
odpad. Ale kam s ním? Na dvor? Do lesa? 
Ak sa bojíte výčitiek, my vám pomôžeme. 
Postaráme sa o váš odpad a vy nemusíte 
mať ani tušenia, kde skončí!“ 

V pozadí muža sa objavili zábery takých 
kôp odpadu, že ich museli zhŕňať buldozér-
mi. Mimozemšťanom sa z toho zakrútila 
hlava.

Zdalo sa, že všetky zvieratá už toho 
majú dosť. Škriekali, bučali a hádzali do 
televízora kúsky odpadu. Krejzík pochopil, 
že je načase zliezť dolu. Všade vládol 
zmätok a rozhorčenie. 

Len straka nevedela, čo sa deje. Nemohla 
sa nabažiť ligotavých krúžkov a v zaslepe-
nom ošiali si ich navliekala na pazúry. 

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

Napísali JAKUB LUŽINA a SOŇA URIKOVÁ
Ilustroval JOZEF GĽABA
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Napísal MICHAL HVORECKÝ
Ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ

Už bolo po zime a toho roku som si prvý raz 
neužil sneh. Počas dlhých mesiacov občas 
trocha mrzlo, veľa pršalo a dva-trikrát 
padali veľké vločky, ale zakaždým sa hneď 
roztopili.

Nijaké záveje ani metelica. Nesánkoval 
som sa. Nepostavil som si snehuliaka. 
Neguľoval som sa so spolužiakmi. 
Nedohováral som Alme a Edite, aby nejedli 
sneh a neváľali sa v ňom, lebo budú mokré 
ako myši a premrznuté na kosť. Dokonca 
ani čižmy som si neobul, nepotreboval 
som ich.

Oco mi ukázal fotky kalamity, 
ktorú zažil ako malý chalan. Nemal ich 
na počítači ani v mobile, ale vytlačené 
a čiernobiele! Aj Alma a Edita si šli oči 
vyočiť. Bolo to pred vyše tridsiatimi rokmi. 
Biele kopy sa vŕšili až po prvé poschodia 
domov. Električky a trolejbusy nejazdili. 
Dokonca vtedy zavreli školy a vyhlásili 
snehové prázdniny. Žiaci zostali doma 
a užívali si fujavicu.

„Nech, nech! Veľa nehu!“ kričala Alma.

„Sneh! Snehu!“ opravoval som ju.
Viacerí kamoši odcestovali na lyžovačku 

do hôr, kde sa v zimných strediskách 
kopce zasnežovali. Mama mi vysvetlila, 
že ani to nie je ktoviečo. Umelý sneh škodí 
prírode. Stroje chrlia ľadovú chemickú 
zmes. Vo Vysokých Tatrách dokonca 
na zasnežovanie využívali vodu z plesa.

„Z lesa?“ pýtala sa malá sestra.

„Z plesa. Pleso je ako jazero, len z ľadov-
ca a veľmi staré.“ 

„Ima už ebude?“ opýtala sa Alma.
„Zima ešte bude, ale snehu ubudne,“ 

vysvetlil tato.
„Viete čo? Poďme von! Príroda nám 

sama najlepšie vysvetlí, čo sa deje,“ zavelila 
mamina.

Vyrazili sme na túru do Malých Karpát.  
Kade-tade sa povaľovali odhodené ple-
chovky, igelitky a dokonca aj pneumatiky! 
Cestou sme zbierali smeti. Aj sestry sa 
zapojili. Alma ich síce chcela zodvihnúť 
a potom hádzať naspäť na zem, ale vysvetlil 
som jej, že to sa nerobí. Aby ju upratovanie 
bavilo, naučil som ju básničku: 1, 2, 3, 4, 5, 
nezostane žiadna smeť! Potom mi ňou pílila 
uši až do konca výletu.

Jar je v lese naozaj krásna. Ticho ma 
ohromovalo. Kráčal som a pozoroval sestry. 
Spýtal som sa rodičov, či je pravda, že nás je 
na planéte už priveľa.

„Na svete je dostatok miesta pre ľudí, 
ale nie dosť miesta pre chamtivosť,“ odvetil 
zamyslene oco.

Stmievalo sa, rozfúkalo sa a prituhlo. 
Padala na mňa príjemná únava. Narobil 
som sa, ale zároveň som nabral silu. Zrazu, 
celkom potichu, začali z oblohy padať 
vločky veľké ako dlaň. Od prekvapenia 
sme otvorili ústa. Alma s Editou vyplazili 
jazyky a chytali vločky ako chameleóny. 
Mne sadali na ruky a roztápali sa oveľa 
rýchlejšie ako ich sestry na zemi. Odrazu 
ma prenikol pocit, že všade navôkol je náš 
domov.
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1. Vieš, čo je klimatická kríza?2. Ako môžeme chrániť prírodu?3. Ako sa na jar prebúdza les?



Zaujímavé, že vreckovky v rozprávkach 
len tak ľahko nenájdeme. Zázračné košele 
sú v nich bežné. Aj všelijaké divotvorné 
klobúky. Dokonca aj stolčeky, ktoré sa samy 
prestierajú. Alebo obľúbená lietajúca metla. 
Počuli ste však už o vreckovke, ktorá lieta?

Ešteže si vreckovky uctievali aspoň 
starovekí Egypťania. Nepoužívali ich 
však na tie isté účely ako my dnes. Slúžili 
ako talizmany, amulety, vzácne predmety, 
ktoré ich mali uchrániť pred urieknutím, 
chorobami, ba aj odvrátiť zlé úmysly.

Historici tvrdia, že prvé vreckovky 
uzreli svetlo sveta v starej Číne. Viac 
než tisíc rokov pred naším letopočtom sa 

objavili na hlavách sôch z dynastie Čou. 
Boli to kúsky ozdobnej látky, ktorá ľudí 
chránila pred slnkom. 

V starovekom Ríme sa kúsky ľanovej 
látky podobné vreckovke používal na 
utieranie potu, najmä počas gladiátorských 
hier. Ich vhodenie do arény znamenalo 
začiatok boja.

Až oveľa neskôr našli Francúzi ďalší 
spôsob využitia vreckovky – na utieranie 
sĺz. Hovorí sa, že najviac ich používala 
dcéra Márie Terézie, francúzska kráľovná 
Mária Antoinetta (čítaj Antoaneta), ktorá 
neustále plakala za svojím rakúskym 
domovom.

 Vreckovka však plnila aj ďalšie 
ušľachtilé úlohy – bola vzácnym 
darom pre najbližších, prejavom lásky 
a priateľstva, znamenala viac než 
najvrúcnejšie slová.

 S touto drobnou ozdôbkou sa pohrávali 
dámy, keď počas rozhovoru nevedeli, čo 
si počať s rukami. Ak to bolo nevyhnutné, 
navoňanú vreckovku si prikladali k nosu. 
Keď sa počas prechádzky objavil v blízkosti 
dámy vytúžený gavalier, nenápadne pustila 
vreckovku na zem v očakávaní, že ju 
dotyčný zdvihne a nadviaže rozhovor.

Netrvalo dlho a vreckovka vstúpila aj 
do sveta pánskej módy ako ozdoba odevu 
a ostala ňou dodnes. Kedysi bola niečím 
medzi viazankou a šatkou. Slúžila ako 
vizitka urodzených pánov. V Anglicku sa 
rozšírili šatky-vreckovky s gombičkami, 
strapčekmi či s vyšitými iniciálami. Nimi 
sa navzájom obdarúvali zamilovaní. 
Tieto vyzdobené „maličkosti“ patrili 
k drahocennostiam, ako boli prstene, 
brošne alebo náramky. Neraz sa stávali 
vzácnym dedičstvom.

Až okolo roku 1930 sa dostala k slovu 
praktická papierová vreckovka. 

Už počas prvej svetovej vojny vymysleli 
Američania prvú celulózovú vatu, ktorá 
bola náhradou za bavlnu, a požívali ju vojaci 
pri hygiene a ošetrovaním rán. Neskôr sa 
z podobnej hmoty začali vyrábať papierové 
utierky, obľúbené aj u hercov v Hollywoode 
na odstraňovanie líčidiel. Až neskôr začali 
ľudia používať vreckovky ako pomocníka 
pri nádche tak, ako ich používame dodnes.

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ

Nos by sme ma
li strkať iba

do jedinej veci –
 do vreckovky.

Skúste vysvetliť, čo znamená slovné 

spojenie - strkať do nie
čoho nos.
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je záhadné slovíčko, ktoré pripomína 
zamotané klbko. Je to však veda, ktorá 
hľadá pôvod a prvotný význam slov.

Slovo vreckovka je odvodené od slova 
vrecko, do ktorého sa vreckovka zvyčajne 
vkladala. Slová vrecko a vrece kedysi 
označovali niečo, čo sa zaväzovalo 
do šatky, do plachty a vytváralo zväzok.   



Veľkonočné  
fintice

Ja som z Fintíc, ty si z Fintíc,
preto sa tak fintíme.
Najkrajšie sa vyfintíme,
až keď bude po zime.

Obujeme sandálky,
na krk dáme korálky.
Na Veľkú noc zavoniame
zďaleka aj do diaľky
ako prvé fialky.

1948

Poznáte krasohľad? Hovoríme 
mu aj kaleidoskop. Je to trúbka,  
ktorá pomocou sústavy zrkadiel 
a farebných teliesok vytvára 
pri pohľade proti svetlu neopa-
kovateľné obrazce. Vznikajú 
tak ornamenty plné symetrie, 
ladnosti a krásy.

S touto hračkou sa možno už od detstva 
rád hrával maliar a ilustrátor Róbert Brun. 
A možno aj vtedy, keď už bol dospelý a začal 
ilustrovať Slniečko a knihy pre deti. Alebo ten 
kaleidoskop zostal iba v jeho hlave? Vždy keď 
ním pootočil, veci okolo neho sa poskladali 
v celkom iných obrazoch a ukázal nám kúsok 
sveta, ktorý sme dovtedy nevideli. 

Jeho ilustrácie boli ocenené v Holandsku, 
Nemecku, Česku, Španielsku, Poľsku i v Kórei. 
Niekoľkokrát sa knihy s jeho obrázkami stali 

Najkrajšími knihami Slovenska. Získal 
Zlaté   jablko na BIB′87 a najvyššie slovenské 
ocenenie za detskú ilustráciu – Cenu Ľudovíta 
Fullu. 

V našej malej galérii sa 
stretávame s ilustráciami 
najvýznamnejších maliarov, 
ktorí svojimi obrázkami 
dlhé desaťročia skrášľovali 
Slniečko a knihy pre deti.

Ilustrácia z knihy Václava Šúplatu Päť zázračníkov, 1995; Zdroj: Toto! je galéria

Jeho ilustráci
e nájdete v kn

ižkách:

Ľ. Feldek: Moja prvá dúha

D. Hevier: Trinásť pochodujúcich 

čajníkov

D. Hevier: Kráľ naháňa králika

Š. Moravčík: Adam v škole nesedel

V. Šúplata: Päť zázračníkov 

Ilustrovala MARTA MÉSZÁROSOVÁ

Apríl
A je tu zas apríl.
Ak si chlap, tak lap rýľ!
Apríl volá von,
všetci na záhon!

Volá na slniečko,
prosí o zrniečko,
farbí fialky,
krúti píšťalky.

Púpavové vence
chystá pre dievčence.
Jar ich v apríli
zmení na víly.

18 19

Ján Turan

Hádanky

Najprv svietia

ako žlté svetielka.

Potom letia,

a nemajú krídelká.

PÚPAVA

Nie som kvietok hocijaký,

obdivujú ma aj straky.

Lám si hlavu trošku:

čo mám stračie?

NÔŽKU, STRAČIA NÔŽKA
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN



Určite viete, že Hans Christian 
Andersen bol dánsky rozprávkar, 
ktorého však pozná celý svet. 
Pri príležitosti jeho narodenín sa 
2. apríla slávi Medzinárodný deň 
detskej knihy.

A nielen to, na jeho počesť sa 
každoročne koncom marca koná 
aj špeciálna rozprávková Noc 
s Andersenom, počas ktorej deti 
prespávajú s knihami v knižniciach, 
školách, v škôlkach i centrách 
voľného času. Prvý raz prenocovali 
deti v knižnici českého mesta 
Uherské Hradište v roku 2000. Toto 
podujatie sa rozšírilo aj do ďalších 
krajín – na Slovensko, do Nemecka, 
Austrálie, USA či Saudskej Arábie.

Aj tento rok sme vám pripravili 
súťaž. Úlohy môžete plniť spoločne 
počas Noci s Andersenom, ale aj 
jednotlivo doma.

Slniečko č. 6
Naše divy
Z tých, čo nám správne napísali, 
že dievčina v slovenskej ľudovej 
pesničke plakala preto, lebo 
jej čipkár nedoniesol čipôčku 
na svadobný čepiec, sme 
vyžrebovali troch súťažiacich, 
ktorým pošleme peknú knižku. 
Sú to: Leonard Havrlent zo 
Školičky na Mokrohájskej 
ulici v Bratislave, Anna Fiľová 
zo Zvolena a Sebastián Harom 
z Trenčína - Orechového.

O peknej knižke
Vo februárovej doplňovačke ste 
sa dozvedeli, že kocúrik, ktorý 
chcel byť drakom, sa volá Tigrík. 
Peknú knižku Kocúr, ktorý 
chcel byť drakom, získavajú títo 
vyžrebovaní výhercovia: Hanka 
Bartová zo ZŠ Rozmarínovej 
v Komárne, Lianka Kotuľová 
z Čadce a Nina Nikelová z Hor-
ných Pršian.
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Obrázok rodiny namaľovala ADELA CHALMOVIANSKA 
zo SZUŠ v Lozorne

Portrét mamy vytvoril ADAM ŠKROVAN 

zo SZUŠ v Lozorne

 
Stačí, ak splníte dve ľubovoľné úlohy. Zo všetkých 
súťažiacich odmeníme dve knižnice a troch súťažiacich, 
ktorí získajú ročné predplatné časopisu Slniečko a tričko. 
Odpovede posielajte do 15. júna 2020 na adresu: 
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Rázusova 1, 918 20 
Trnava. Na obálku napíšte „Súťaž Noc s Andersenom“. 
Najkrajšie z vašich obrázkov uverejníme v Slniečku. 
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V roku 2020 by mal pán Andersen  
215 rokov. Napíšte mu pekné blahoželanie 
alebo vytvorte nápaditý darček.

Ambasádorkou, dobrou vílou Noci  
s Andersenom na Slovensku, je speváčka 
Dara Rolins. V roku 1983 naspievala pesnič-
ku Pán Andersen. Vypočujte si ju a napíšte 
nám, aké rozprávky ste objavili v pesničke.

Rok 2020 je Rokom slovenského div
adla. 

Nakreslite plagát na ľubovoľné diva
delné 

predstavenie, ktoré ste videli. Napíš
te nám 

názov predstavenia i miesto, kde sa 
odohralo.

Ilustrovala MARTA MÉSZÁROSOVÁ

Obrázky z celoslovenskej výtvarnej 
súťaže Farebný svet – Coloriskeri luma.

Mám sesternicu Liu. Býva 
v Thajsku a vždy v lete príde 
k nám. Minule sme si spolu 
čítali príbeh o Všadebolovi 
z Danky a Janky. Preložiť ho však 
do angličtiny bolo ťažké.

V slovenčine môžeme mať 
kapsu, kapsičku aj kapsulienku. 
Ja môžem byť Zuzka, Zuzanka 
i Zuzulienka.

Lia žila v USA i v Afrike, ale 
najviac doma sa cíti na Slovensku. 
Páčia sa jej kravičky, a tak sme 
o nich vymysleli básničku.

Za našou chalupou
pasú sa kravičky.
Rada im prinesiem
z tej našej mrkvičky.

Vždy, keď ma zbadajú,
hneď bežia k plotu.
"Bú, bú, bú!" ďakujú
za takú dobrotu..

ZUZANA MARKECHOVÁ,  
ZŠ M. Rázusa vo Zvolene.  
Práca zo súťaže Prečo mám rád 
slovenčinu, prečo mám rád Slovensko



Kto by sa aspoň raz v živote nechcel stretnúť so zlatou 
rybkou! Že prečo? Každému, kto ju chytí, splní tri 
želania. Nie je však želanie ako želanie. Sú také, ktoré 
prinášajú radosť, ale aj také, ktoré chamtivci dokážu 
premeniť na hotové nešťastie. Tak ako v rozprávke 
O zlatej rybke.

Všetko zlé sa však môže obrátiť na dobré. Keď 
obrátite knižku, v ktorej sa táto rozprávka skrýva, 
plutvičkou na vás zamáva rybka Belička, o ktorej vám 
porozpráva Jozef Kroner, jeden z našich najlepších 
hercov. Podmorský a podvodný svet oboch rybiek 
krásne vymaľovala ilustrátorka Katarína Ilkovičová. 
Keď vylúštite doplňovačku, dozviete sa, kto  vám 
porozprával rozprávku O zlatej rybke. Prezradíme  
vám, že autorka  je riaditeľkou Vydavateľstva  
Buvik a práve oslavuje  
svoje životné jubileum. 
A keďže na svoje 
narodeniny najradšej 
rozdáva darčeky iným, 
trom vyžrebovaným 
výhercom pošle aj túto 
peknú knižku.  
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