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Povala bola tmavá, no petrolejka vrhala okolo seba 
dostatok mäkkého svetla, aby chlapci videli veci, ktoré 
sa tu nachádzali. Samé nepotrebné haraburdie.

Len truhlica v kúte vyzerala ako nová. Richard kývol 
na brata, aby mu posvietil, a potom oboma rukami 
chytil veko.

„Neotváraj ju!“ vykríkol škriatok Cinderlinder.
„To určite! Nejaký hovoriaci škrečok mi bude 

rozkazovať,“ zavrčal Richard a nadvihol veko. Ozvalo sa 
tiché zavŕzganie a zvnútra truhlice vytryskla taká žiara, 
že si museli zacloniť oči.

„Čo… čo je to?“ zajachtal vystrašene Matúš.
„Rýchlo to zatvorte!“ kričal na nich Cinderlinder.
Rišo by ho bol rád poslúchol, ale odrazu si všimol 

svoje ruky. Žiarili, akoby boli posypané trblietavým 
práškom.

„Rýchlo! Zatvorte ju!!!“ vrieskal škriatok, ale Richard 
len vyľakane zaspätkoval. Ustupoval od truhlice, z ktorej 
sa začala dvíhať svietiaca guľa a vystreľovala blýskavé 
lúče. Na okamih sa zamihotala v krištáľovom opare 
a stúpala vyššie a vyššie, až sa dotkla strechy chalupy. 
Pulzovala, akoby bola živá. Človek mal pocit, že sa toho-
to svetla môže dotknúť, že ho môže vziať do ruky a ono 
mu bude pretekať pomedzi prsty. Bolo jasné, jagavé, 
ale neoslepovalo. Plynul z neho pokoj a sálala radosť.

Napísal PETER KARPINSKÝ
Ilustrovala ZUZANA BOČKAYOVÁ-BRUNCKOVÁ  

Obaja bratia sa s otvorenými ústami 
dívali, ako svietiace čudo ladne prechádza 
cez drevené šindle a mizne. Keď sa stratil 
aj žiariaci závoj, ktorý za sebou tá nádhera 
ťahala, na povale opäť zavládla tma. 
Len na miestach, ktorých sa svetlo dotklo, 
zostal trblietavý prach.

„Čo… čo to bolo?“ vykoktal po chvíli Rišo.
„Vianočná hviezda. A ty si ju práve pred-

časne vypustil na oblohu,“ povedal smutne 
Cinderlinder. „Toto nedopadne dobre!“

„Prečo ? Veď to bolo také krásne!“ nerozu-
mel Matúš.

„Krásne, ale Vianoce budú až o dva dni,“ 
vzdychol škriatok. „Vianočná hviezda sa môže 
vzniesť na oblohu len na Štedrý deň. Ukazuje 
cestu Dieťaťu, ktoré prináša ľuďom lásku 
a pokoj. Ale teraz…“

„Čo teraz?“ odul sa Richard. „Teraz bude 
svietiť už o dva dni skôr. No a čo?“

„Ty si sedíš na ušiach? Veď som ti vravel, 
že musí zažiariť až na Vianoce! Ale keďže 
si ju vypustil na oblohu už teraz, Vianočné 
dieťa…“

„Zablúdi?“ skočil škriatkovi do reči Matúš. 
„Aj ja som raz zablúdil v nákupnom centre, 
ale potom vyhlásili v rozhlase, kde ma oco 
s mamou nájdu, a tak ma našli.“

„Vy nechápete, o čo tu ide? Spôsobili ste 
katastrofu!“ zaúpel Cinderlinder.

„Katastrofu?“ odfrkol si Rišo. „Vianoce 
budú o dva dni skôr a hotovo.“

Škriatok si malými dlaňami prikryl tvár.
„Ty si fakt truľo. Ako môžu byť Vianoce 

skôr? Ak Dieťa v pravý čas nenájde cestu, 
sveta sa zmocní jeho nepriateľ – Knieža 
smútku.

Do hrozivého ticha sa ozvalo 
zaťukanie.

Všetci traja sa pozreli k oknu.  
Cez špinavé sklo bolo vidno, že sa 
za ním vznáša veľká biela postava.
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Uprostred doliny čupí malá chalúpka a v nej 
smutný Jožko. Býva tu celkom sám. Nemá 
sa s kým pozhovárať, nemá koho objať.  
Nemá nikoho, s kým by sa podelil o radosť.

Jedno ráno ho však za chalúpkou čakalo 
čudesné čudo. Na šnúre, kde zvykne sušiť 
bielizeň, visel obrovský čierny bzučiaci 
chumáč. Jožko ešte nikdy nič podobné 
nevidel. Utekal do domčeka, vybral 
z knižnice veľkú knihu a usiloval sa nájsť, 
čo by to čudo mohlo len byť. 

Včela medonosná! Celý roj včiel, ktorý 
hľadá svoj nový domov.

Jožko by si veľmi želal mať včielky za 
susedky. Lenže kde by bývali? Veď okolie 
je pusté, nič tu nie je a nič tu ani nerastie. 
Včielky predsa žijú v bútľavých stromoch 
alebo úľoch a potrebujú veľa kvetín, 
z ktorých zbierajú nektár.

V ten večer Jožko nemohol zaspať. Vtom 
mu niečo zišlo na um! Vyskočil z postele, 
utekal do svojej dielničky a čosi čmáral 
na papier. O chvíľu mal domček pre včielky 
hotový.  Jožko  naň ani nestihol nasadiť 
striešku a včielky už boli vnútri.

Od tej chvíle už nebol sám. Každé 
ráno sa nevedel dočkať, kedy bude môcť 
pozdraviť svoje nové susedky.

Svitlo ďalšie ráno a Jožko neveril 
vlastným očiam. Jeho chalúpku odrazu 
obkolesili rozkvitnuté stromy, včielky 
bzučali, lietali z kvetu na kvet a zbierali 
nektár. Holá pustatina sa zo dňa na deň 
premenila na nádhernú dolinu.

Kde sú včely, tam je život!

Čoskoro sa do Jožkovej doliny nasťahovali 
ďalší noví obyvatelia.

Leto vystriedala jeseň, po nej zas prišla 
zima a Jožkovi k šťastiu nič nechýbalo. 
Mal svoje včielky a s nimi kopu nových 
kamarátov a krásne miesto na život. Naučil 
sa, že včela dáva nielen med, ale aj radosť 
a lásku.

 

Simonka Čechová je nielen ilustrátorka 
a autorka, ale aj včelárka. Chová včely, 
dorába med, a preto dobre vie, ako včielky 
žijú a čo pre nás znamenajú. Rozhodla sa 
o nich napísať knižku, ktorú venovala deťom 
a svojmu dedkovi Jožkovi. Pripravilo ju pre vás 
vydavateľstvo Ikar v edícii Stonožka.

 Napísal SIMONA ČECHOVÁ  Ilustrovala SIMONA ČECHOVÁ 

Včelár Jožko
Vysvetli, čo znamená, keď o niekom povieme: 

Je usilovný ako včielka
.

Vieš, čo robí ten, kto niekomu 

ťahá medovú motúziky
 popod nos?

… na naplnenie pohára medom musia 
včely preletieť takú vzdialenosť, 
akoby trikrát obleteli okolo Zeme?

… med sa nekazí? Archeológovia 
našli v Egypte tisícky rokov starý 
med a bol jedlý.

… vďaka svojej schopnosti opeľovať 
je včela tretím najužitočnejším 
hospodárskym zvieraťom v Európe?  
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Napísali JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA



Zasnežené modré nebo 
Speváci a tanečníci vo folklórnom súbore 
vedia, čo je modrotlač. Z tmavomodrej 
látky posiatej bielymi bodkami, kvietkami, 
hviezdičkami, vtáčikmi či inými 
ornamentmi majú ušité sukničky, zásterky, 
šatky alebo bábiky. Modrotlač bola v roku 
2016 zapísaná do Reprezentatívneho 
zoznamu nehmotného kultúrneho 
dedičstva Slovenska. 

Na začiatku bol indigovník  
Na farbenie modrotlače sa dodnes 
používa indigo – rastlinné farbivo získané 
z tropickej rastliny indigovníka. Už pred 
päťsto rokmi sa toto farbivo a módne 
modrotlačové látky začali dovážať z Indie 
do Európy. Z Holandska sa modrotlač 
rozšírila do Nemecka a odtiaľ na Slovensko 
vďaka vandrovníckym tovarišom 
farbiarskeho cechu.  Prvým farbiarom 
a tlačiarom modrotlače bol majster Samuel 
Krausz z Levoče. V Holíči a v Šaštíne neskôr 
vznikli prvé modrotlačové manufaktúry. 

Zabudnuté remeslo
Po stáročiach žiadanej modrotlače 
moderná doba na túto krásnu látku trochu 
pozabudla.  Nie však nadobro. Dizajnér 
Peter Trnka a výtvarník  Matej Rabada sa 
tomuto remeslu venujú aj dnes a modrotlač 
povýšili na umenie.

Peter Trnka patrí k piatej generácii  
rodiny Trnkovcov, čo ručne vyrába 
modrotlač. Prvým majstrom v rodine 
bol jeho prapradedko Jozef Trnka, ktorý 
mal modrotlačovú dielňu v Púchove. 
Výrobné tajomstvá farbiara po ňom dedili 
syn Alojz, vnuk Stanislav a nakoniec aj 
pravnuk Peter. Dodnes používa originálne 
modrotlačiarske formy z Púchovskej dielne 
starého otca, niekoľko si ich vyrobil aj sám 
v malej dielni v Ivanke pri Dunaji. 

Matej Rabada si modrotlač zamiloval 
už počas vysokoškolských štúdií a dnes sa 
jej naplno venuje vo svojej dielni v oravskej 
Párnici. Obaja mladí ľudia modrotlač nielen 
vyrábajú, ale zoznamujú s jej výrobou deti 
a dospelých na tvorivých dielňach. 

Ako na to?
V dielni majstra modrotlačiara nesmie 
chýbať stôl na potláčanie látky, vaňa na 
farbenie - kypa, drevené či kovové formy 
a rodinný recept na výrobu farbiacich 
zmesí.

Na kus bieleho plátna sa formami 
nanáša špeciálna kaša  -  papp. Táto kaša 
sa však nepapá, pretože nie je z krupice, 
ale z maliarskej hlinky, arabskej gumy 
a ďalších chemikálií. Otlačené vzory, ktoré 
vznikli na látke, sa vďaka pappu  v indigu 
nezafarbia a ostanú biele. Po opakovanom 
namáčaní látky do indiga získava sýtu 
modrú farbu. Po vypraní v špeciálnom 
roztoku sa modrotlač vysuší, vyžehlí 
a krásna látka je na svete.

Vy si výrobu modrotlače môžete vyskúšať 
po svojom: na bielu látku si roztopeným 
voskom alebo voskovými farbičkami 
nakreslite jednoduchý motív – srdiečko, 
stromček alebo jabĺčko. Potom látku 
zafarbite v atramente alebo v cviklovej 
šťave. Keď si túto modrotlač a “cviklotlač“ 
vysušíte, nalepte si ju na papier a vianočný 
pozdrav máte hotový. 

Ak sa chcete o modrotlači dozvedieť   
viac, všetko nájdete na stránkach 
www.modrotlac.sk
www.modrotlacmr.sk

Modrotlač

 Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ   Ilustrovala MARTA MÉSZÁROSOVÁ 
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Tovariš  → vyučený remeselník

Cech  → združenie remeselníckych majstrov

Manufaktúra  → dielňa  alebo väčší  podnik, 

v ktorom sa tovar vyrábal ručne
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Voňavý med na oblátku
Včely patria k nepostrádateľným tvorom na tejto 
planéte. Ak by vyhynuli, vymrelo by celé ľudstvo. 
Z roka na rok ich ubúda kvôli používaniu pesticídov 
v poľnohospodárstve a lesníctve i kvôli chorobám 
a zmenám podnebia. Pomyslite si s vďakou na včielky, 
keď si pri sviatočnom stole budete medom natierať 
oblátku. 

Náučný chodník Sucháň
Nachádza sa v sopečnom pohorí Krupinská planina 
a môžete ho prejsť za hodinku – dve. Na štyroch 
zastávkach sa dozviete o zvláštnostiach tunajšej 
prírody. Objavíte trúbiaci kameň, ktorému sa hovorí 
aj turecká píšťala. Navštívite starodávny dom ľudového 
bývania a možno v ňom zažijete  tradičné Vianoce 
s ľudovými zvykmi hontianskeho regiónu.

Zahrajte sa na stopárov
Poznáme ich z básne Ľubomíra Feldeka. Ale čo 
má spoločné zelený jelení jazyk s jeleňom? Len to, 
že ich nájdeme v lese. Jelení jazyk celolistý je vzácna 
chránená papraď. Listy má úzke, nevykrojené, dlhé 
až 50 cm. Nájdete ju vo vlhkých tienistých lesoch. 
Zostáva zelená po celú zimu a nekvitne. Rozmnožuje 
sa výtrusmi na spodnej strane listov. Túto papraď 
voľakedy zbierali babky ako liečivku proti hadiemu 
uštipnutiu.

Dňom zimného slnovratu (22. decembra) sa začína astronomická zima.  
Trvá až do jarnej rovnodennosti. Pri určovaní ročného obdobia je dôležité 
postavenie  Zeme k Slnku. V deň zimného slnovratu je Zem na svojej dráhe 
najďalej od Slnka. Odvtedy sa k nemu opäť začína približovať. Predlžujú  
sa dni. Na Božie narodenie o blšie prevalenie.  

Starodávne Vianoce
Na slnečných lúkach môžete ešte kde-tu nájsť drobnú rastlinku alchemilku. 
Na laločnatom lístku nízko nad zemou sa po celý deň jagá kvapôčka. 
Stredovekí alchymisti si mysleli, že pomocou nej premenia železo na zlato 
či striebro. Kvapôčka však nie je čarovná. Je to len prebytočná voda,  
ktorú rastlina vylúči na povrch listu.

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala ALŽBETA BOŽEKOVÁ

Keď budete blahoželať Barborkám k meninám, nezabudnite na rozkvitnu- 
té konáriky na štedrovečerný stôl.  Aj to sú barborky.  Poproste starších, 
aby vám pomohli odrezať pár konárikov z čerešne, slivky či broskyne. 
Tie, čo rastú na slnečnej strane, rýchlejšie  rozkvitnú. Vyberte konárik, 
na ktorom sú bacuľatejšie kvetné púčiky.  Kým ich dáte do vázy s vlažnou 
vodou, konce konárikov šikmo zrežte, aby plocha, ktorá prijíma vodu,  
bola čo najväčšia. Do troch týždňov by mali vykvitnúť.  

Nezabudnite na barborky 
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Lepšie Vianoce treskúce než tečúce

Keď v decembri mrzne a sneží, 
úrodný rok na to beží.

Pesticídy → chemické látky, ktoré  sa používajú na zabíjanie škodcov
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Na hladine jazera plávala súvislá benzínová 
škvrna a obmývala niekoľko ostrovčekov 
z plastových fliaš. 

„Stále nič?” opýtal sa Krejzík.
„Nič,” odpovedal Nuduard a pozorne sa 

pritom díval do detektora krásy.
„Nechápem,” opakoval slepúch. “Veď 

toto jazero je jedným z najkrajších v okolí. 
Pozrite sa na tie farby! A ako dúhovo 
sa rybám lesknú šupiny! Asi to máte 
pokazené.”

„Podľa našich skúseností je voda 
priesvitná a nemala  by smrdieť ako

samoobslužná umyváreň vesmírnych 
lodí. Nechcem vás uraziť,” neisto nadhodil 
Nuduard,“ale nezdá sa vám, že tu máte 
všade neporiadok?”

Slepúch sa jeho otázke schuti zasmial.
„Ale kdeže! Toto že je neporiadok? Toto 

je požehnanie! Keď neveríte mne, spýtajte 
sa tejto bobrej rodiny.”

Na jednom z plastových ostrovov sa 
vyvaľovalo niekoľko bobrov rôznych 
veľkostí. Všetky boli tučné a pri každom 
pohybe vzdychali od námahy.

„Kým by sme z dreva a halúzok postavili 
takúto hrádzu, trvalo by to roky,” ozval sa 
najväčší z nich. „A to je namáhavé! Plávať 
na breh, nájsť strom a hrýzť, hrýzť a zase 
hrýzť. Potom s drevom plávať k hrádzi 
a  nájsť mu správne miesto. Prúd nám 
teraz sám nanosí kadejaké kúsky a my ani 
nemusíme opustiť dom. Naše najmladšie 
deti už vôbec neučíme plávať.”

Kúsok od nich sedela na hniezde 
labuť. Zohrievala pod  krídlami  vajcia. 
Hrdá matka opatrne položila najväčšie 
z nich na hladinu, aby hosťom ukázala, 
ako vie plávať. Vajce sa nezvyčajne ľahko 
pohojdávalo na vlnkách a vietor ho 
postrkával ako hračku. 

Krejzík sa nahol k Nuduardovi.
„Ja viem, že sa nemám stále pýtať, ale 

nepripomína ti to…”
„Pripomína, Krejzík. Je to lopta, s akou 

hrávame hnátobal. Ibaže strašne špinavá. 
Niečo tu nesedí.”

Kým sa zvieratá nadchýnali pohľadom 
na loptovajce, Nuduard odtiahol Krejzíka 
bokom.

„Uvažujme. Slepúch, bobor, labuť - všetci 
si myslia, že žijú v kráse, ale ja začínam mať 
pocit, že v nekráse.”

Vtom sa ručička na detektore takmer 
nebadateľne pohla. Nuduard pozrel, kam 
ich prístroj nasmeroval. Zbadal malé 
rozčapené zviera s vypúlenými očami.

„Hrozné, čo?” povedala škrekľavým 
hlasom ropucha zo žaburiny. „A to si ešte

predstavte, že by ste dýchali kožou!”
“Krása!” zvolal nadšene Nuduard.
„Nie si prvý, čo to skúša, ale varujem 

ťa, fešák: bozkávať sa dnes nemienim,” 
povedala rozšafne ropucha.

„Hovoriaci kameň!,” zhíkol Krejzík.
„Ty si kameň!” ohradila sa ropucha. 

„Ale určite nie odtiaľto, lebo si akýsi čistý. 
Aj tento les a  jazero boli  kedysi čisté – bez 
plechoviek, pneumatík a igelitu.“

„Odkiaľ sa tu potom ten odpad vzal?” 
vyzvedal Nuduard.

Ropucha sa už-už chystala odpovedať, 
keď sa k nim doplazil zadychčaný slepúch.

„Bobry hovoria, že ak chcete vidieť 
naozajstnú krásu, mali by sme sa vybrať 
za kamzíkom. Bol som slepý, že mi to hneď 
nezišlo na um!”

„Stále si slepý!” odvrkla mu ropucha.
Zatiaľ čo sa obe zvieratá hádali, Krejzík 

s Nuduardom premýšľali na plné obrátky. 
Čo sa zase vykľuje zo stretnutia s ďalším 
obyvateľom tejto čudnej planéty? 

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

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

Dni sa skracovali ako moje vlasy u holiča. 
Blížil sa koniec roka a s ním aj Vianoce. 
Tešil som sa ako malá Alma, keď zbadá 
mamu. Zima sa valila na každom kroku. 
Zo stromov už opadali listy. Mráz kreslil 
na okná hviezdy, ktoré som škrabal 
nechtom. Cestou do školy som sa šmýkal 
na poľadovici. Vietor ma neraz takmer 
odfúkol. Raz sa mi už podarilo urobiť guľu 
z prvého snehu, no hneď sa roztopila. Edita 
skákala v gumákoch do mlák ako vyplašená 
žaba. O tretej bola tma ako v rohu.

Jedného dňa zvolali naši rodičia 
predvianočnú poradu. 

Rovno na nás vybalili, že by nebolo 
zle, keby sme sa tentoraz zaobišli bez 
stromčeka. 

Najprv sme to nechápali.
„Čože? Nebudeme mať stromček? Ani 

živý ani umelý?“ neveril som vlastným 
ušiam.

Keď to počula Edita, hneď sa rozrevala 
a Alma sa k nej pridala. Rodičia sa 

tvárili akoby nič. Keď nám to ešte stále 
nedochádzalo, oco povedal:

„Bol by to pekný darček pre prírodu 
a planétu.“ 

„Ľahšie by sa jej dýchalo,“ dodala mama.
Zrazu som to pochopil.
„Potom sa bude lepšie dýchať aj nám!“ 

zvolal som. 
Edita a Alma posmrkávali ďalej. Obe 

prestali, až keď som ich ubezpečil, že si 
stromček vyrobíme sami. Ešte som však 
netušil z čoho.

Celá moja trieda aj Editina škôlka už žili 
vianočnými prípravami. Všade naokolo 

zneli reklamy a otrepané refrény kolied. 
Mne to už niekedy liezlo na nervy, 
ale mnohým sa to páčilo. Všetci chceli 
telefón a tablet v zľave. Niektorí spolužiaci 
už presne vedeli, koľko a akých darčekov 
dostanú. Viacerí dokonca vyrátavali 
očakávané vianočné zisky. Od babky toľko 
peňazí, od starého otca ešte viac. Aj Edita 
nakreslila desať obrázkov so svojimi 
želaniami. Toľko bábik a princezien som 
v živote nevidel.

Všade sa stupňovalo tempo, doma aj 
v škole. Dospelí sa hnali po obchodoch 
a domov prichádzali vyčerpaní. Zdalo sa, 
že mojich rodičov to zatiaľ nepostihlo.

V čítanke sme preberali rozprávku 
o Jankovi a Marienke. Vnuklo mi to nápad. 
Upečieme si medovníkový vianočný 
stromček! Bude voňať, nikto ho nemusí 
vyrúbať v lese a po sviatkoch ho zjeme! 
Pre nápad sa nadchla aj Edita. V rúre sme 
našli dva najväčšie plechy a prichystali 
cesto. Alma stála na stoličke a komentovala: 
elki oláči! Veľký koláčik. Bielou polevou 
sme nakreslili ozdoby a sviečky.

Odobi! Ečki!
Napokon sa Štedrý večer vydaril. Dostal 

som aj darček: prírodné voskovky! Veľmi 
ma potešil. Edite som daroval suroviny 
na výrobu domácej plastelíny. Na maminu 
veľkú radosť sa hneď pustila do prípravy.

Keď som sa pri stromčeku opýtal Almy, 
po čom najviac túži, odvetila:

„Nachaba! Nachaba!“ To znamenalo: 
na chrbát! Vyložil som si ju na plecia a nosil 
som ju po byte. Žiarila šťastím. Rodičia 
po kapustnici vytiahli spoločenskú hru 
o čarovnom lese, ktorú sme chceli hrať 
až do polnoci. Spali sme však už o deviatej 
ako zarezaní.

Náš prvý medovníkový stromček sme 
zjedli na Troch kráľov. 

1. Čo myslíš, prečo ľudia na Vianoce  
tak veľa nakupujú? 

2. Dokážeš si predstaviť sviatky bez 
darčekov?

3. Čo je viac: dostávať – či dávať?



V ďalekých ázijských krajinách si kedysi 
dávno zdobili paláce kobercami. Vešali si 
ich na steny. Čudný zvyk, poviete si, veď 
my po kobercoch chodíme! Čudné sa to však 
môže vidieť iba ľuďom v našich končinách. 
Ten zvyk v mnohých krajinách pretrváva 
dodnes.

   Veľmoži si teda vešali na steny vzácne 
koberce. Niektoré z nich boli dlhé a úzke.  
Volali ich sala. Manželke jedného z týchto 
pánov sa zdalo, že málo upútava pozornosť, 
a tak ju jedného dňa prepadla spánosná 
myšlienka. Zvesila salu zo steny a ovinula 
si ju okolo pliec. To bolo niečo! Hneď si ju 
všetci začali všímať. Zrodil sa šál. Stalo sa 
to asi pred štyritisíc až päťtisíc rokmi.

   Nápad márnomyseľnej ženy sa rýchlo 
ujal. Isto aj preto, lebo ľudia rýchlo zistili, 
že šál nielen krášli, ale aj hreje. Nosili ho 
ženy aj muži - úzke a krátke, široké a dlhé. 
Niektorí si ich omotávali okolo hlavy ako 
turban alebo opásavali okolo bedier.

   Zhruba pred dvetisíc rokmi doputovali 
šály do Európy. Boli čoraz obľúbenejšie 
a čoraz pestrejšie. Niektoré dostali 
štvorcovú podobu, iné boli trojuholníkové 
či obdĺžnikové.

   Niektoré, tie hrubé a veľké, slúžili 
ako ručníky. Takzvané vlniaky chránili 
pred zimou najmä ženy a ešte aj dnes sú 
v mnohých slovenských krajoch dôležitou 
súčasťou zimného kroja.  

   Niektorí muži a ženy nosia šály aj 
v lete ako módny doplnok. Sú väčšinou 
z ľahkej a tenkej látky. V zime si však 
ľudia omotávajú okolo krku hrubé, teplé 
a dlhé šály. Neraz až také dlhé, že im 
siahajú takmer po päty. Viete, že jestvovali 
i nočné šály? Ľudia si nimi ovíjali hrdlo, 

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ
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S výrobou šálov sú spojené aj nasledujúce slová:
Pašmína je starý perzský výraz pre naj-
jemnejší kašmír. Získava sa z páperia 
kašmírskej a tibetskej horskej kozy, ktorá  
žije v Himalájach. Má mimoriadne jemnú 
podsadu, ktorá ju chráni pred extrémne 
nízkymi teplotami.

Šáhtúš je najjemnejšia kašmírska priadza, 
z ktorej sa vyrábali kráľovské šály. Dnes 
je výroba tejto látky zakázaná. Šáhtúš 
sa totiž vyrábal zo srsti divokej tibetskej 
antilopy, ktorú bolo treba najskôr usmrtiť. 
Na zhotovenie jedného šálu zahynulo päť 
antilop. Dnes sú tieto zvieratá chránené.

Neviditeľný plášť Harryho Pottera
Jeden známy dizajnér vymyslel šál, vďaka 
ktorému nie je možné vyfotografovať človeka, 
ktorý sa doň zahalí. Tento čarovný doplnok sa 
volá ISHU. Jeho tkanina je zhotovená z tisícok 
nanosférických kryštálov, ktoré odrážajú 
svetlo späť do šošoviek fotaparátu či kamery.

je záhadné slovíčko, ktoré pripomína 
zamotané klbko. Je to však veda, ktorá 
hľadá pôvod a prvotný význam slov.

Slovo šál je odvodené od názvu indického 
mesta Šaliát.

Nano  → pochádza z talianskeho  

slova nano – trpaslík

→ je predponou jednotky označujúcej 

“veľkosť” najmenších častíc   

Keď ma mama

zababuší,

nemám oči,

ani uši,

len sviatočný

zvonček v duši.

ŠTEFAN MORAVČÍK 

aby im počas spánku neprechladlo. Vraj 
zabraňovali aj nepríjemnému chrápaniu.

   Šály dnes nahrádzajú aj svetre 
s rolákmi alebo vetrovky so zipsom, ktorý 
možno zatiahnuť až pod bradu. No komu 
šály slúžia najmä na parádu,  nedajú na ne 
dopustiť.

ILUSTRÁCIA ŠÁL

OBRÁZOK VO VRSTVÁCH



Snehová  
vločka

Čo snehovú vločku láka?

Skočiť z neba bez padáka.

Problémy s tým nemá žiadne -

zle to s vločkou nedopadne.

Spadla na zem a je celá,

a ani sa neudrela.

1948

Táto pani ilustrátorka je ako  princezná 
z krajiny víl. Jej rozprávanie pripomína 
ševelenie lístia na stromoch. Jej  
obrázky sú jemné, niekedy až vzdušné 
a priezračné. Akoby boli zo skla.  
Keď sa ich dotkneš, čakáš, že tichučko 
zacinkajú. Sú plné detí a nežných  
objatí, matka s dieťaťom v náručí 
vyžaruje lásku ku všetkým, ktorí  
sa na ňu zadívajú. Pre Slniečko 
ilustrovala veľa rozprávok, básničiek 
a biblických príbehov.  

Krásne obrázky namaľovala 
v desiatkach kníh pre deti, za ne získala  
slovenské i svetové ocenenia. Za knižku 
Riekanky to bola Plaketa Bienále ilustrácií 
Bratislava, za rozprávky Boženy Němcovej 
Martinko Kinkaš zápis na Čestnú listinu 
IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu), 
najkrajšími knihami Slovenska sa stali 
Dobšinského rozprávky  Nebeská sláva  
a rozprávky Slovákov žijúcich v Rumunsku 
Zámok na horúcom mori. 

Je držiteľkou Ceny Ľudovíta Fullu 
– najvyššieho slovenského ocenenia 
za ilustrácie pre deti.

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

František  
Rojček

Ilustrácia z knižky Lietajúci Mlyn, 1979Vydavateľstvo Mladé letá 
Zdroj: Web umenia, www.webumenia.sk
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 Ilustrovala XXXXXXXX
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Vianoce
KVianoce sú krásne dlhé sviatky.
Každý iný sviatok
býva na ne krátky.
Aj meniny
zdajú sa byť všedné.
Každý dátum narodenia
od závisti
bledne.
Veľká noc je
dávno v kúte,
nedele sú
zabudnuté.
Prvý júl sa zrazu
nepočíta.
Štedrý deň je prvá
celebrita.
Ostatné dni sú každý rok
v šoku:
Vianoce sú najkrajšie dni v roku.

Jej ilustrácie 
 nájdete v týc

hto knižkách
:

J. Uličiansky: Adelka Zvončeková

N. Tanská: Puf a Muf

B. Němcová: O dvanástich mesiačikoch

M. Ďuríčková: Emčo

J. Navrátil: Riekanky

M. Rázusová-Martáková: Od jari do zimy

H. CH. Andersen: Divé labute
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN



Slniečko č. 2
Naše divy
Z tých, čo správne uhádli, 
že záhadný slovný výraz  
“Nenikhkamen”  znamená 
víťazný výkrik “Zvíťazili 
sme!”,  vyžreboval sme  
troch slniečkarov, ktorým 
pošleme peknú knihu. Sú to: 
Sofia Patschová z Liptovskej 
Lúžnej, Evička Dekanová 
zo Šelpíc a Karolínka Vargová 
z Michaloviec. 

O peknej knižke
V októbrovom Slniečku ste sa 
dozvedeli o chlapcovi, ktorý 
mal nezvyčajnú chorobu. 
Z doplňovačky ste sa dozvedeli, 
že sa volá Vitiligo. Peknú knižku 
Daniela Rušara a Adely Režnej 
z vydavateľstva Slniečkovo 
získavajú traja vyžrebovaní 
výhercovia: Tomáš Červinka 
zo Smrdák, Miško Tomášik 
z Pezinka a Alexander Pješčák 
z Trenčína.

Arsh Aayan, Dhaka, Bangladéš
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Poznáte rozprávku O troch grošoch? 
Ak nie, určite si ju prečítajte. 
Je o chudobnom človeku, ktorý zarábal 
tri groše. Jeden groš požičiaval – choval 
svoje deti, z druhého groša žil a tretí 
groš vracal svojim starnúcim rodičom, 
o ktorých sa staral. Aby mu to všetko 
pekne vyšlo, musel vedieť dobre rátať 
s každou mincou.

Aby ste si aj vy vedeli správne porátať 
eurá a centy, ale aj všetko dôležité 
vo svojom živote, vo vydavateľstve 
ABCedu pre vás pripravili zábavné 
Autokreatívne kartičky. Pre všetkých 
prvákov, druhákov i tretiakov 
ich vymyslela Martina Totkovičová. 
A vymyslela ich tak, že si matematiku 
zamilujete.

Ak vyriešite nasledujúce dve úlohy,  
zaradíme vás do žrebovania o Auto-
kreatívne kartičky, v ktorých si môžete 
vyriešiť, skontrolovať aj opraviť ďalšie 
úlohy prostredníctvom farebnej  
skladačky. Trom výhercom a ich pani 
učiteľkám venuje vydavateľstvo  
po jednom kreatívnom zošite.

Správne odpovede so svojou adresou  
a menom vašej pani učiteľky nám pošlite  
do 20. decembra na adresu Slniečka alebo 
na mail slniecko-sutaze@litcentrum.sk 

Jednou z najlepších medzinárodných výtvarných súťaží 
pre deti sú Žitnoostrovské pastelky. Túto súťaž a putovnú 
výstavu každoročne organizuje Žitnoostrovské osvetové 
stredisko v Dunajskej Strede.  Pri príležitosti jej jubilejného 
XX. ročníka sa na výstave stretlo 2 278  detských kresieb 
z celého sveta – nielen zo Slovenska, ale aj z Česka, 
Maďarska, Bulharska, Ruska, Srbska, Poľska, Lotyšska, 
Chorvátska, Francúzska, Estónska, Kazachstanu, 
Bangladéša a Hongkongu. Najväčším prekvapením 
na odovzdávaní cien bola návšteva z bangladéšskej Dhaky.  
Malý Aayan s mamou a ockom prišiel na Slovensko, aby si 
osobne prevzal svoju odmenu.

Koľko štvorcov, trojuholníkov a obdĺžnikov 
sme použili na jednotlivé obrázky?

Čoho je viac?

Viac sa dozviete na www.abecedu.sk
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Hovorí sa, že ak kvapka padá dlhodobo 
na kameň, dokáže v ňom vyhĺbiť jamku. Takú 
silu má aj vytrvalosť ušľachtilého ľudského 
úsilia. Dôkazom toho sú statočné a silné 
ženy, odhodlané vytvárať umelecké diela, 
objavy a priekopnícke činy. O to viac, že dlhé 
roky im bolo odopierané vzdelanie a práca 
vo vytúženom povolaní, vede, umení či 
medicíne.

Dnes je tomu už inak. Aby sme však 
nezabudli na tieto ženy a dievčatá, aby sme 
si od nich mohli brať príklad, deväť autoriek 
a dvadsaťšesť ilustrátoriek vám predstavuje 
príbehy päťdesiatich slovenských a českých 
výnimočných žien – rebeliek, ktoré dokázali 
zlepšiť, skrášliť a poľudštiť svet.

Knihu pripravilo vydavateľstvo Albatros. 
Keď vylúštite našu doplňovačku, dozviete sa, 
kto urobil v knihe krásnu grafickú úpravu. 
Trom vyžrebovaným výhercom venuje túto 
knihu pod stromček vydavateľstvo Albatros. 
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1. umelec, ktorý maľuje

2. patriaci Janíkovi

3. najpôvabnejší

4. školská taška

5. grécke meno (Alena, Lea,  

Ela, Karol, Oto)
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