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S bratom sa dá robiť mnoho vecí. Podniknúť 
dobrodružnú výpravu, spoznávať nových kamarátov, 
venovať sa športom, pri ktorých človek potrebuje 
spoluhráča, alebo jednoducho vyvádzať lotroviny. 
To vedia súrodenci najlepšie. Ale to nie je Alicin prípad.

Brat je od Alice o tri roky starší. Volá sa Miňo. 
Mama mu hovorí Milanko a otec, keď Miňa niečo 
rozruší a on mu potrebuje dohovoriť, oslovuje ho Milan. 
Chce tým dať najavo, že Miňo je už dosť veľký, aby 
nerobil problémy. Miňo si namiesto odpovede dosť 
často začne búchať päsťami po hlave a nikto sa k nemu 
nesmie priblížiť. V takýchto okamihoch sa Alica Miňa 
bojí. A bojí sa aj o neho. Keď bola menšia, vymyslela mu 
meno Hlavička. Podľa ochrannej prilby, s ktorou kvôli 
vlastnej bezpečnosti chodí ešte aj do postele.

Mama, oco aj Alica majú Hlavičku radi a snažia 
sa robiť všetko, aby sa po hlave búchal čo najmenej. 
Lenže vecí, ktoré ho rozrušia, je priveľa. V starom 
byte na sídlisku ho dráždil zvuk výťahu, ak ho niekto 
privolal uprostred noci, aj škripot kolies rannej 
električky. Susedov zas dráždili neľudské zvuky, ktoré 
vydával Miňo, keď ho zvuky vyplašili zo spánku.

Susedia boli trpezliví. Uvedomovali si, že rodičia 
to s Miňom nemajú ľahké. Ale keď sa otec rozhodol, 
že predajú byt a presťahujú sa niekam, kde Miňa 
nebude rušiť ani výťah, ani električky, všetkým 
v paneláku náramne odľahlo. 

Vraj, keď bola Alica malá a Hlavička menší, vedeli 
sa spolu hrať. Ale Miňo postupne začal v pravidelných 
intervaloch dupať, tlieskať alebo klepať hánkami 
po stole, krútiť rukami alebo celým telom.

„V opakovaní hľadá pocit istoty,“ vysvetľovala 
mamičke jedna z doktoriek. „Skúste mu ponúknuť 
niečo pokojnejšie.“

A tak Hlavička vyfasoval papiere a ceruzky a objavil 
v sebe hlbokú náklonnosť k čiaram. Upokojovala ho ich 
priamosť a pravidelnosť, aj tichý zvuk ceruzky, ktorá 
sa kĺže po papieri. Kreslil ich od kraja po kraj, ostré 
a rovné, jednu vedľa druhej, kým papier celý neočernel. 
Bolo len treba dozrieť, aby sa mu neminul papier. 

Raz sa však stalo, že Alica piekla v kuchyni 
s kamarátom Petrom koláč a celkom zabudla 
na Hlavičku. 

Na Hlavičkovom výkrese už odrazu nie je voľné miesto. 
Papier je pokrytý dôkladne a husto. Ceruzka nečakane 
skĺzne z okraja a čiara vybehne na dosku stola. 

Podobné situácie nemá Hlavička ani trochu rád. 
Po stole sa ceruzka nešmýka tak vláčne, ozve sa tiché 
puknutie a tuha sa zlomí. V Hlavičkových ušiach 
zaznie šumenie, akoby sa mu v nich prevaľovalo more. 
Prikryje si uši dlaňami, šumenie však zosilnie.

Hlavička nie je malý. A ani hlúpy, ako si to o ňom 
myslí väčšina ľudí. Hlavička vie, že má zachovať 
rozvahu, neprepadnúť panike a nestrácať hlavu. 
Ale šumenie silnie a s ním aj nepokoj, ktorý sa mení 
na morský príboj. Hlavička privrie oči a ocitne sa 
uprostred rozbúreného oceánu. Bosými nohami 

Napísal JURAJ RAÝMAN
Ilustroval MATÚŠ MAŤÁTKO
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 Napísal JÁN ULIČIANSKY  Ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ 

Neviem si predstaviť, že by ste pri výraze  
BÁBKOVÉ DIVADLO nechápali, o čo ide. Najskôr 
si môžete spomenúť na svoje pršteky, ako ste 
si ich s údivom prezerali v postieľke, keď ste 
v nej ležali ako malé bábätká. Alebo na plyšové 
hračky s hrkálkami, ktorými sa vás rodičia 
snažili utíšiť, keď ste sa pustili do plaču.

Áno, aj toto je bábkové divadlo. Patria 
do neho mackovia, psíky a koníky, s ktorými 
sa hráte tak, ako by boli ŽIVÉ. A ani neviete, 
že je to vaše prvé ANIMOVANIE, teda 
oživovanie predmetov. Potom nasledujú rôzne 
bábiky, ktoré sa musia HRAŤ na to, že sú 
malé deti a vy ste ich rodičia. Pretože HRA je 
ďalšia vec, ktorá patrí k bábkovému divadlu. 
Keď večer pri postieľke nočná lampa vrhá 
na stenu svetlo, rodičia alebo súrodenci vám 
niekedy môžu zahrať tieňové divadlo. Rukami 
vytvoria na stene zajka alebo motýľa.

Keď ste začali chodiť do škôlky, HRA 
bola u vás na prvom mieste. Pani učiteľka 
sa niekedy skryla a o chvíľu už spoza stola 

vyskočila milá maňuška, ktorá vám zaspievala 
pesničku.

Ale potom príde deň, keď vás rodičia 
po prvý raz vezmú do naozajstného 
bábkového divadla. Kúpia vám lístok, limonádu 
a sadnete si spolu v sále na svoje miesta. 
Odrazu je TMA, na javisku s vyvýšeným 
pódiom sa rozsvietia svetlá a za zvukov veselej 
hudby prídu na scénu HERCI. V rukách majú 
rôzne predmety, ktoré sa v okamihu vedia 
PREMENIŤ na bábky. Napríklad žlté vankúšiky 
na kuriatka, ktoré sa začnú naháňať.

Samozrejme, v bábkovom divadle môžu 
hrať aj všelijaké bábky. Maňušky, marionety, 
ale aj také, ktoré herci držia v rukách, akoby 
to boli bábiky.

Neživé veci v bábkovom divadle ožívajú… 
rovnako ako vy – diváci, ktorí držíte 
bábkovým hercom palce, aby sa ich PRÍBEH 
skončil šťastne. 

POKRAČUJEME DIVADELNÝM SLOVNÍČKOM NA STR. 18

sa snaží udržať na špicatom útese, ktorý vyčnieva 
spod prevaľujúcej sa hladiny. Na horizonte sa dvíha 
obrovská vlna, ešte ju nevidno, ale Hlavička cíti, ako sa 
vzdúva a ide si poňho s nesmiernou silou.

Snaží sa dýchať pravidelne, ako ho to učil otec. 
Ale hladina stúpa a vlna sa ženie vpred.

Teraz by už mohla pomôcť len mamička a jej 
trpezlivý tón, ktorým by povedala: „Milanko.“

Alebo otec, ktorý by Milana pevne zovrel, kým sa 
vlna nepreleje. Alebo aspoň Alica, s ktorou by v tom 
mori nebol úplne sám. 

Rodičia však nie sú doma a Alica sa zabudla 
s Petrom v kuchyni.

A presne vtedy sa z Hlavičkovej izby ozve podivný 
zvuk. Akoby jačala siréna.

Skôr než sa Peter nazdá, vystrčí ho Alica z dverí von 
a trieli hore. Berie schody po troch, náhli sa do izby, 
ktorú rozmetala tropická búrka a vyvrhla Hlavičku 
na breh ako naplavené drevo.

Alica má v rukách papier aj ceruzky, ale na tie je 
už neskoro.

„Som tu s tebou! Som tu s tebou!“ šepká opatrne, 
bojí sa brata dotknúť a veľmi si želá, aby sa čím skôr 
vrátila mama.

Úryvok z pripravovanej knihy Juraja Raýmana 
o neobyčajnom bratovi, jeho sestre Alici a pátračskej 
trojici skvelých kamarátov, s ktorými vás čaká to 
najneobyčajnejšie dobrodružstvo. V rozhlasovej podobe si 
tento príbeh môžete vypočuť v Piešťanoch na 11. ročníku 
festivalu Zázračný oriešok – Rozhlas v knihe , kniha 
v rozhlase. 
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Napísal JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA



 
Svadobný závoj  

pre anglickú kráľovnú
Čipkárky zhotovovali čipky nielen na obrusy a čepce, 
ale preslávili sa aj svadobným závojom pre anglickú 
kráľovnú Alžbetu II. Túto výnimočnú zákazku 
priniesla do čipkárskej školy v Hodruši-Hámroch 
výtvarná  umelkyňa Elena Holéczyová. Bola to prísne 
tajná objednávka. Pracovalo na nej desať čipkárok  
osem hodín denne celých desať mesiacov. 

Až o dva roky po panovníčkinej svadbe sa čipkárky 
z Hodruše dozvedeli, že čipka, na ktorej pracovali 
takmer celý rok, bola určená na svadobný závoj 
anglickej kráľovnej. 

Ako som sa  
stala čipkárkou 

Zo spomienok legendárnej čipkárky Evy Trenčanovej 

Keď som mala šesť rokov, pýtala som si od otca peniaze 
na topánky. Peňazí nebolo, a tak mi otec povedal, že si 
mám na ne zarobiť. Najskôr som sa urazila, ale potom 
som povedala mame, aby mi zbalila čipkársku hlavicu 
(čipkársky valec) a kleple (čipkárske paličky). Dala som 
si batôžtek na chrbát a vybrala som sa do čipkárskej 
školy. Nevzali ma, že vraj som ešte primalá. Nedala 
som sa odradiť. Za pol roka som sa doma naučila všetky 
základné veci. Onedlho som začala chodiť do dvoch 
škôl naraz. Do základnej, aj do tej čipkárskej.  

Paličkuje celé Slovensko 
V Soľnej Bani, ktorá je dnes súčasťou Prešova, začali 
paličkovať vdovy baníkov, aby uživili svoje deti. 
Vznikla tak solivarská čipka, do ktorej pribudli štyri 
veselé farby – modrá, červená, zelená a žltá. 

Jednými z najkrajších čipiek sa preslávila aj  
Špania Dolina, v ktorej nájdete múzeum paličkovanej 
čipky. Deti si paličkovanie môžu vyskúšať aj samy 
v Prázdninovej škole tradičných techník. 
 o.sk,
www.poliankovo.sk

Čipkovaná krása

 Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ   Ilustrovala MIROSLAVA RUDÁŠOVÁ 
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Paličkovanie krehkej čipky sa dostalo na Slovensko 
s príchodom banského obyvateľstva z Nemecka. Začalo 
prekvitať v okolí Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, 

Kremnice i Prešova. Pre mnohé ženy paličkovanie čipiek 
znamenalo obživu. V roku 1893 bola založená Uhorská 

kráľovská štátna čipkárska škola so sídlom v Kremnici 
a s dielňami na Starých Horách, v Kremnických baniach 
i Hodruši. Čipky predávali čipkári, ktorých poznáme aj 

z ľudovej pesničky Chodila dievčina po hore plačúci… 

Napíšte nám, prečo plakala dievčina v ľudovej pesničke Chodila 

dievčina po hore plačúci... Svoje odpovede nám pošlite do 20. februára 

na adresu Slniečko, LIC, Nám SNP 12, 812 24 Bratislava alebo 

na e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk. Trom vyžrebovaným 

autorom správnych odpovedí pošleme knižky a všetkých ostatných 

zaradíme do koncoročného žrebovania o slniečkarský bicykel. 
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Zima ako vo vlčej jame
Jedenásteho februára 1929 namerali vo Vígľaši najnižšiu teplotu 
na Slovensku - mínus štyridsaťjeden stupňov Celzia! Tamojší ľudia zažili 
sedemdesiatpäť ľadových dní - teplota zostávala pod nulou celých 
dvadsaťštyri hodín. Keď ľudia vylievali na dvore vodu, na zem už dopadal 
ľad. Pomrzla väčšina ovocných stromov, hynula lesná zver, z oblohy padali 
zmrznuté vtáky. Koňom zamŕzali nozdry. Každý žiak musel doniesť do školy 
aspoň jedno polienko, aby bolo čím kúriť. Cestou do školy im však omŕzali 
nosy aj prsty. Ministerstvo školstva vtedy vyhlásilo „studené prázdniny“. 
Trvali takmer mesiac. 

Vígľaš sa nachádza vo Zvolenskej kotline. V časti obce, ktorá sa  
volá Pstruša, je dodnes meteorologická stanica. V roku 2009 tam  
odhalili pamätník tohto mrazivého rekordu. Vyberte sa tam na výlet.  
Ale dobre sa oblečte!

Operení králi
Už niekoľko rokov organizácia Ochrana dravcov na Slovensku robí zimné 
sčítanie dravých vtákov. Medzi inými aj vzácnych orlov kráľovských, 
sokolov rárohov a orliakov morských – našich najväčších dravcov. Sme 
radi, že u nás ešte hniezdia. V zime ich je viac. Pridávajú sa k nim orliaky 
z Poľska, Fínska, dokonca až z Laponska vzdialeného dvetisíc kilometrov. 

Február je ešte zimný mesiac, ale rastliny a zvieratá už cítia jar.  
Krkavce predvádzajú svoje zásnubné lety. Vyletia v špirálach  
do veľkej výšky a strmhlav sa spustia dole ako padajúci kameň. 
Nad zemou si to rozmyslia a opäť stúpajú do výšky. Na slnku má 
ich čierne perie nádherný modrozelený a fialový lesk. V horských 
bystrinách sa z ikier liahnu pstruhy. Partnerov si hľadajú aj divé mačky 
a rysy. Kvitnú liesky. Škovránky aj trasochvosty sú na ceste domov. 

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala DOMINIKA LEHOCKÁ 

Na slnečných miestach v lužných lesoch už spod snehu vykúkajú 
prvé snežienky. Keď je teplota vyššia ako desať stupňov, včely sa 
odvážia na prvé lety. Snežienky ešte nemajú takmer žiadny nektár, 
ale v ich bielych kalíškoch je peľ. Včely si ho nabalia na nôžky a náhlia 
sa do úľa. Nesú vzácnu potravu pre včielky, ktoré sa už liahnu. Sú to 
nebezpečné a riskantné lety. Jarné slnko je ešte slabé. Stáva sa, že 
včely nedoletia domov. Na ceste od zimy skrehnú a uhynú.

Prvý peľ

Hoc február ešte mrazí,  
sánkovačka sa už kazí

Nielen rastliny a zvieratá, ale aj my cítime, že jar je predo dvermi. 
Vďaka slnečným lúčom sme šťastnejší. 
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S prekríženým zobáčikom
Február je krutý a hladový mesiac. Neplatí to však 
pre krivonosy. Bez obáv hniezdia po celú zimu,  
pretože majú čo jesť. Živia sa semenami, ktoré  
šikovne vyberajú zo šišiek svojím krivým zobáčikom.  
Je to veľmi šikovný a dôležitý nástroj. Krivonosom  
sa vytvorí, až keď začnú lúskať. Nemožno sa  
čudovať, že zahniezdia vždy tam, kde je najlepšia  
úroda šišiek. 
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Krejzíkovi ešte stále visel na nohe rak. 
Cez slzy bolesti videl kamzíka, ako zaháňa 
sovu, ktorá krúžila nad jeho hlavou.

„Prestaň kradnúť moje dary!“ kričal.
„To nie sú dary, to sú odpadky. Si 

dutý ako tvoje rohy! Už miliónty raz ti 
vysvetľujem, že pokiaľ to neupraceme, 
zostane to tu navždy.“

„Ale to je umenie a umenie je večné! 
Nehanbíte sa ničiť kultúrne pamiatky pred 
vzácnou návštevou z vesmíru?“

Sova si až teraz všimla Krejzíka 
a Nuduarda. S taškou plnou odpadkov 
sa zniesla ku smetnému košu. Bolesť 
v Krejzíkovej nohe poľavila, bolo zrejmé, 
že rak ho konečne pustil. Až teraz zbadal 
ďalšie dve zvieratká, ktoré usilovne 
upratovali okolie: veľkú ryšavú myš 

s huňatým chvostom a menšiu žabu, 
ktorá sa pohybovala na zvláštnom vozíku 
s kolieskami.

„My sme Hupratovacia čata. Raz za 
dva týždne sem chodíme upratovať, inak 
by sa tu vytvorila odpadková lavína,“ 
vysvetľovala sova.

„Budem sa na vás sťažovať!“ vykrikoval 
kamzík a zúfalo naháňal papieriky, čo 
po okolí rozfúkal vietor. 

„Kamzík je na tieto predmety chorobne 
zaťažený, neustále s ním musíme bojovať,“ 
doplnil rak sovu. 

Krejzík sa zamyslel:
„Aj moja teta to mala – zbierala 

manželov.“
„Vždy upraceme iba túto čistinku, 

kamzík nám nikdy nedovolí siahnuť na tie 

haraburdy v jaskyni. Predsa je to len dosť 
veľká koza na to, aby sme sa vzopreli.“ 

Keď kamzík počul slovo jaskyňa, pustil 
sa do usedavého škrekotu a rýchlo odcválal 
dolu kopcom k jej vchodu. 

„Moje múzeúúúm! Nikdýýý!“
Nuduardovi sa v tej chvíli ozvalo pod 

rukou slabé pípanie.
„To je detektor!“
Ručička sa slabučko dvíhala zo zóny 

škaredosti.
„Ako ste to dokázali?“ spýtal sa 

užasnutý Nuduard.
„Čo?“ húkla sova.
„Že je tu tak čisto a krásne.“
„Robíme, čo sa dá,“ povedala sova 

a ukázala krídlom na svojich kolegov.
„My štyria bojujeme za čistotu lesa. Tuto 

veverička pod nánosom odpadkov už nevie 
nájsť svoje orechy. Rak potrebuje pre svoj 
život čistú vodu, a tak radšej žije skoro stále 
na súši. Aj skokan je nahnevaný. Raz skákal 
cez cestu a pozrite sa, ako to dopadlo!“

„Raka poznáme, ten žije na každej 
obývanej planéte,“ povedal úctivo Nuduard.

„No prosím!“ zvolal rak. „A tu mi hrozí 
vyhynutie. Za všetko môže straka!“

„Starká?“ začudoval sa Krejzík.
„Nie starká, ale straka! To je taký 

lietajúci kamzík na steroidoch. Chce 
vlastniť všetko, čo je ligotavé a farebné. 
Čím viac smetí hádžu ľudia do lesa, tým je 
šťastnejšia. Aj kamzíkovi nahovorila, že sú 
to dary. Ľudia však do lesa odhadzujú len 
to, čo nepotrebujú,“ vysvetľoval rak. 

„Možno by sme za ňou mali zájsť 
a vysvetliť jej to,“ začal Nuduard, ale Krejzík 
mu skočil do reči:

„Ja už na tejto planéte nikam nechcem 
ísť!“ vybuchol. „Ja chcem opraviť loď 
a vrátiť sa domov. Konečne si chcem 
upiecť slimačie stehno, ktoré už tri roky 
marinujem v slize.“

„Tak dobre, ale najskôr zájdeme 
za strakou a poriadne jej vyprášime perie.“ 
trval na svojom Nuduard.

Krejzík ho však nepočúval. Namosúrene 
sa pobral dolu kopcom a bolo mu jedno, 
že vôbec nepozná cestu. 

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

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

Stalo sa to v zime, vo februári. Pamätám si, 
že bol studený deň a silno fúkalo. Vrátil som 
sa zo školy a z krúžku. Bol som po celom 
dni vyčerpaný. Len čo som vošiel, hneď 
som vedel, že doma niečo nie je v poriadku. 
Náš byt a moju rodinu som poznal ako svoju 
dlaň.

Rozrušení rodičia si stále niečo šepkali. 
Mama sa v kuchyni rozplakala. Zjavne 
nechcela, aby som ju videl.

„Čo sa stalo?“ opýtal som sa.
„Vôbec nič,“ odvetila po chvíli, ale červe-

né oči ju prezradili.
Alma a Edita ako zvyčajne vystrájali. 

Teraz najnovšie sa s obľubou prezliekali. 
Nikdy by mi nenapadlo, koľko radosti môže 
niekomu prinášať obliekanie a vyzliekanie 
šiat. Ale pre ne to znamenalo nekonečnú 
zábavu. Stáli pri svojich šatníkoch 
a vyťahovali jeden vešiak za druhým. 
Zato mňa otravovalo už aj povinné ranné 
obliekanie do školy. Sestry každú chvíľu 
behali holé a drkotali zubami. Raz vyzerali 
ako ježibaby, za okamih ako športovkyne. 

Rady si brali mamine šperky, ktoré im 
boli priveľké a viseli na nich ako reperské 
reťaze.

Dostať sestry k stolu na večeru som 
považoval za veľké umenie. Rodičom 
to zabralo aj polhodinu. Dnes im to šlo 
obzvlášť ťažko.

„Deti, chceme, aby ste vedeli, že vašej 
kamarátke Zuzke včera zomrela mamina,“ 
povedal zrazu oco vážnym hlasom.

„Je nám to veľmi ľúto,“ pokračovala 
mama a po líci jej tiekla slza.

„A kde je teraz?“ opýtala sa typicky 
nezmyselne Edita.

„Omela? Čo je omela? Kde je omela?“ 
položila ďalšiu „vhodnú“ otázku Alma.

„Nie omela, ale zomrela. To je akoby 
odišla. Navždy.“

„Odišla? Kam odišla? Aj my pôjdeme?“ 
opáčila Edita.

Radšej som držal jazyk za zubami. Stále 
som nechápal, čo som sa dozvedel. Pred pár 
dňami som Zuzkinu mamu, milú susedu 
z druhého poschodia, videl na schodisku.

„Raz tam pôjdeme všetci. Ale teraz  
ešte nie.“
„Poďme tegaaaaaz! Zobegiem si batoooooh!“ 
rozkričala sa Alma a zabudla jesť.

„Almuška, to nie je smiešne. Je nám 
smutno.“ Povedala mama.

„Smiešne neni?“ volala Alma a chicho-
tala sa. Keď som ju videl takú rozžiarenú 
s lekvárom vo vlasoch, aj ja som sa nechtiac 
rozveselil.

„Smrť je pre deti ťažko pochopiteľná. 
Pre dospelých tiež. Nerozumiem, ako sa to 
stalo. Bola ešte taká mladá!“

„Čo je vlastne smrť?“ vyhŕklo zo mňa.
„Súčasť života. Jeho záver,“ povedala 

mama.
„Predstavujem si ju ako najčernejšiu noc, 

keď zhasne každé svetlo...“ pokračoval oco.
„Noc! Už je noc. Nie hajať ja! Niééé!“ 

kričala Alma.
„Je ako strom, na ktorom sedia vrany. 

Odletia a už sa nevrátia,“ vysvetlila mama.
„Odleteli any!? Kde sú any? Chcem any!“ 

volala Alma.
„Zavoláme Zuzku na návštevu?“ spýtal 

som sa.
„Ááááno!“ zakričali zborovo Alma 

a Edita a bubnovali taniermi.
„Nik z nás nebude na svete naveky. 

Ale keď sa budeme snažiť, možno niečo 
z nás pretrvá. Tak, ako sa to podarilo...“ 
Rodičia spolu vyslovili meno Zuzkinej 
mamy. „Kým na ňu nezabudneme, akoby 
stále jestvovala. Akoby sedela pri stole 
spolu s nami, privolala naspäť vrany 
a rozžiarila noc.“

1. Zažil si už, že v tvojom okolí  

niekto zomrel? 
2. Ako sa vyrovnávaš so smútkom?

3. Dokážeš utešiť kamaráta alebo 

kamarátku?



Opaštek vybíjaný, za ním pár pištolí. Tak 
si vykračoval Jánošík. Najmä vtedy, keď 
šiel na zboj. V tom jeho opasku, ako vraví 
legenda, sa tajila veľká sila. Keď sa ním 
opásal, hravo si poradil aj s niekoľkými 
pandúrmi naraz. Ktože to kedy videl! Nuž, 
bujará je fantázia pospolitého slovenského 
ľudu.

Počkajme... Veď aj v legendách iných 
národov občas pripisujú opasku tajomnú 
silu. Tak napríklad škandinávsky boh Thor 
si pred bojom pripásal opasok, pretože 
v ňom bola ukrytá polovica jeho sily. 
Sila sa tajila aj v opaskoch dvoch bájnych 
žien: Brunhildy z legendy o Nibelungoch 
a Hippolyty, gréckej kráľovnej Amazoniek…

Výmysly, ktoré opriadajú Jánošíka, nie 
sú teda až také bujaré. Ba – ako si povieme 
o chvíľu – majú reálny podklad. Čo len 
dosvedčuje, že aj v najdivokejšej fantázii je 
trochu pravdy.

Odvtedy ako si naši predkovia 
v kamennej dobe začali ukrývať svoju 
nahotu kožami ulovených zvierat 
a zistili, že tento „odev“ môžu pripevniť 
primitívnym opaskom, uplynuli už dlhé 
tisícročia. No už zakrátko prišiel človek 
na to, že opasok môže využiť aj inak. Môže 
si zaň predsa zastrčiť nôž, sekeru, dýku. 
Tak sa mu ruky uvoľnia na inú činnosť.

Na opasku postupne viseli šípy, meče, 
šable, pištole, bodáky i náboje. Časom z toho 
niečo ubudlo, niečo pribudlo – napríklad 
kľúčenky alebo taštičky. Nuž a toto je ten 
dnešný zdroj sily utajený v opasku.

Jednoduchému pásiku kože však už od 
začiatku pripadlo niekoľko závažných úloh. 
Čo by sme si napríklad počali s nohavicami 
bez opasku? Ustavične by sme si ich 
museli pridŕžať rukou. Bez opasku by nám 
pod široký zimník, jarník, vetrovku či 

kožuch fúkalo a bolo by nám zima. A akýže 
by bol župan bez opasku?

Opasok, ako všetky odevné doplnky, 
už oddávna slúži aj na parádu. A to 
už od doby bronzovej. Opasky, ktoré 
pochádzajú z tých čias, sú umeleckými 
dielami. Postupne nadobúdali rozličnú 
dĺžku a šírku, zdobili ich drahými kovmi 
alebo výšivkami. Pamätáte si na Holenu 
z rozprávky O dvanástich mesiačikoch? 
Tá si za pás dávala voňačku – kytičku 
Maruškiných fialiek. Dodnes ženské 
opasky slúžia predovšetkým ako ozdoba.

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ
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je záhadné slovíčko, ktoré pripomína 

zamotané klbko. Je to však veda, ktorá 

hľadá pôvod a prvotný význam slov.

Slovo opasok je odvodené od praslovan-

ského slova pojasati, ktoré označovalo pás, 

ale aj to, čo slúži na opásanie – čiže opasok.  

Čo znamená, keď ľudia povedia, 
že si musia utiahnuť opasok?

JÁN BOTTO

A bol by Jánošík na slobode býval,keby sa na neho zlý duch nebol díval.No baba, babečka zavreští z prípecka:„Rúbte mu do pása, tam je jeho spása!“Tu naraz sto pušiek doňho zahrmelo,tu naraz sto šabieľ hromom doň udrelo;no všetky tie šable, no všetky tie strelynaspäť vám od neho do vrahov udreli.Len jedna krivuľka, čo spakruky švihla,čarovnú mu žilku v opasku prestrihla:„Hej, tak ste mi dali, čo ste mi dať mali!“Už je ten Jánošík ako chlapček malý…



1977 — 2017

Dievčatko malé, plné snov,
bývalo v dome nad riekou...

Takto sa začína Balada o srdci, ktorú napísala 
a ilustrovala Petra Hilbert. Petrino srdiečko 
prekvitalo láskou. Už keď bola malá, vedela, 
čo bude robiť: „Budem sadiť lásku. Keď 
ju budú ľudia polievať, bude rásť a rásť 
a vyrastie až k nebu, až k slnku vyrastie...“

Keď bola Peťka veľká, začala študovať 
bábkové divadlo. Učarovali jej však farbičky, 
a tak začala kresliť a maľovať: Poníka z Poník, 
raka Ohniváka a ďalšie čudesné tvory.  
So spisovateľkou Tamarou Heribanovou spolu 
vytvorili dve super knihy Misia Eva. Okrem 
písania, maľovania a kreslenie Peťka šila 
a vyšívala bábiky. Dokonca ich kúpala v čaji, 
aby mali farbu tela.

Jedného dňa začala písať knižku 
o domčeku nad Dunajom, kde vyrastali dve 
sestričky – Peťka a Paula. Písala a o všetkom 
peknom, čo ich obklopovalo, o zvieratkách, 
kvetoch i motýľoch, až sa jedného dňa 
sama premenila na malého beláska. Knihu 
Pepína z Longitálu venovala svojmu synovi 
Vincentovi a všetkým deťom.   

Viac sa dočítate v príbehu Tamary Šimončíkovej 
Heribanovej  Dievča, ktoré sadilo lásku  
srdcom a farbičkami z cyklu Svetlo pod perinou 
www.svetlopodperinou.sk. 

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

Slovenské divadlo oslavuje v tomto roku svoju 
storočnicu. Aby sme mu urobili radosť, vydali 
sme o ňom slovník. Sú v ňom všetky možné slová 
a slovíčka, ktoré sa v divadle používajú. Napríklad, 
keď zavítate na divadelné predstavenie a začujete 
slovo aplauz, budete už vedieť, že treba zatlieskať. 
Okrem toho, že píšem a sama hrám divadlo, 
vyučujem mladých bábkohercov na Vysokej škole 
múzických umení v Bratislave, aby bolo čo najviac 
krásnych divadelných predstavení pre deti. 
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Ilustrácie Petry Hilbert nájdet
e v knihách:

B. Droppa: Poník z Poník a cvikly na bicykli

B. Droppa: Rak Ohnivák a straka bez zobáka

M Orima: Zlatý klobúk

T. Heribanová: Misia Eva, prísne tajné

T. Heribanová: Misia Eva v Thajsku 

© Petra Hilbert (dedičia) / LITA, 2020; Ilustrácia z knihy Misia Eva, prísne tajné, 2012; 
Zdroj: TOTO! je galéria, www.totojegaleria.sk

Napísala BARBORA ZAMIŠKOVÁ
Ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ

animovať → oživovať, vodiť bábku 
v bábkovom divadle, aby ste mali pocit, že žije. 

bábkové divadlo → divadlo, v ktorom 

ožívajú bábky rozprávkových 

postavičiek a zvieratiek. Bábky 

animujú bábkoherci a bábkoherečky. 

Medzi bábky patria: 

maňuška → bábka, ktorá sa oblieka na ruku podobne 

ako rukavica.

marioneta → závesná bábka, ktorá je ovládaná zhora 

niťami alebo drôtom. Vyrába sa prevažne z dreva. 

Pohyb urobí bábka pomocou nití, ktoré bábkoherec 

potiahne.

javajka → bábka, ktorá má ruky vedené pomocou dlhých 

drôtov – čempurít. Jej pomenovanie je odvodené 

od názvu ostrova Jáva v Indonézii, kde vznikla. 

manekýn → bábka, ktorú držíme priamo v rukách, 

akoby sme si zobrali našu obľúbenú hračku a začali  

sa s ňou hrať. 

tieňová bábka → tieňové bábky sa pritláčajú na plátno, 

ktoré je osvietené svetlom. Pochádzajú z Orientu.

bábka → figúrka, s ktorou hrá bábkoherec divadelné predstavenie.
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN



Slniečko č. 4
O troch grošoch
Z tých, ktorí správne vylúštili 
dve zábavné matematické 
úlohy, sme vyžrebovali troch, 
ktorí pre seba a pre svoje pani 
učiteľky získali Autokreatívne 
kartičky z vydavateľstva ABCedu.

Sú to: Matúš Ondraščin 
a pani učiteľka Marta  
Kiššová z Bolešova, Viktória 
Králiková a pani učiteľka Iveta 
Plevková z Poviny a Michal 
Balaška s pani učiteľkou 
Mgr. Máriou Bačkorovou 
z Hnúšte.

O peknej knižke
Väčšina z vás správne 
vylúštila tajničku doplňovačky 
a dozvedela sa, že grafickú 
úpravu krásnej knižky 
z vydavateľstva Albatros 
Kvapky na kameni vytvorila 
Majka Rojko. Zo všetkých 
súťažiacich sme vyžrebovali 
troch víťazov - Lindu Filadelfi 
z Banskej Bystrice, Bronislavu 
Kerteszovú z Novák a Jarku 
Baranovú z Popradu, ktorým 
posielame túto hodnotnú knihu.

EMA VESELOVSKÁ, 3. A, ŠKD Liptovská Lužná
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Ilustrácia MÁRIE NERÁDOVEJ  
z knižky Ľudmily Podjavorinskej 
Žabiatko, ktorá vyšla  
vo Vydavateľstva Buvik.

Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto 
Piešťany, RTVS, LIC – časopis Slniečko, 
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre 
deti, vydavateľstvá Buvik, TRIO Publishing, 
Slovart, Perfekt, Albatros, SPN – Mladé letá, 
MarDur, Vydavateľstvo Matice slovenskej, 
VŠMU v Bratislave a Městská knihovna 
v Praze vyhlasujú výtvarnú súťaž pre žiakov 
1. - 5. ročníka základných škôl, špeciálnych 
škôl, školských klubov a detí ZUŠ  
s názvom ZÁZRAČNÉ DIVADLO  
alebo KEĎ SA ZDVIHNE OPONA

● Téma výtvarnej súťaže: Namaľujte alebo 
inak stvárnite váš zážitok z divadelného 
predstavenia ľubovoľnou technikou 
vo formáte A3. 

● Súťažné kategórie sú nasledovné: 
1. kategória: žiaci ZUŠ, 2. kategória: 
žiaci základných škôl, špeciálnych škôl 
a školských klubov.

● Podmienky súťaže: Jeden žiak alebo kolek-
tív môže poslať do súťaže jeden obrázok, 
malú plastiku alebo plagát. Obrázky  nepre-
lamujte, na zadnej strane označte ich názov 
a uveďte súťažnú kategóriu.  

Ak do súťaže prihlasujete kolektívne dielko, 
je potrebné uviesť údaje o vašom peda-
gógovi: titul, meno, priezvisko, telefónne 
číslo, e-mail, názov a adresu školy, meno, 
priezvisko a vek žiaka. Spolu so súťažným 
dielkom nám nezabudnite doručiť podpísané 
súhlasy so spracúvaním osobných údajov 
pedagóga a zákonného zástupcu žiaka. 
Formuláre nájdete na: www.kniznica.sk/
zazracne-divadlo/.

● Uzávierka súťaže: 9. apríl 2020

Obrázky posielajte poštou alebo ich môžete 
priniesť do knižnice osobne na adresu: 
Mestská knižnica, Školská 19, 921 01 Piešťany

Autorov ocenených prác pozveme na 
slávnostné vyhodnotenie súťaže, ktoré sa 
uskutoční v stredu 20. mája 2020 v rámci 
festivalu ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK v Piešťanoch. 
Víťazné práce budú vystavené v Piešťanoch, 
v Prahe a ďalších mestách.

Z verejných zdrojov podporil súťaž Fond na podporu 
umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

SOFIA PATSCHOVÁ, 3. A, ŠKD Liptovská Lužná

Čo nám chýba

Už Štúr vedel, čo nám chýba.

Čo to bolo? Slovenčina iba.

Tvrdé, krátke, mäkké i,

nič ich nevie nahradiť.

Nie všade počuješ spisovnú reč,

keď vyjdeš z mesta niekam preč.

Ešte veľa vody v rieke pretečie,

kým pochopíš každé nárečie.

Bohatstvom je aj naša voda, jarky,

vôkol nich vyrastajú akvaparky.

Pre svet je to známa vec,

mieri k nám každý cudzinec.

Preto, milí Slováci,

nebuďte sťa ťuťmáci!

Choďte viacej do sveta,

nech je o Slovensku osveta.

TIMEA ŠUPEJOVÁ, 4. A, ZŠ Ochodnica

báseň zo súťaže Prečo mám rád slovenčinu, 

prečo mám rád Slovensko



Kto z nás by nechcel byť občas niekým iným? Dievčatá 
princeznami, chlapci možno objaviteľmi. Uprostred 
Paríža však žil kocúrik, ktorý chcel byť drakom. Nevedel 
síce lietať ani chrliť oheň, ale vedel iné šikovné kúsky.  

Jeho zvláštnosťou bolo, že mal rád varenú cukinu. 
Žil spokojným životom so svojimi spolubývajúcimi – Viki 
a Alainom. A takto pekne by si bol žil aj ďalej, keby ho 
jedného dňa neuniesol… Môžete hádať kto. Je však 
isté, že kocúrik sa ocitol na ulici a musel si zvykať na 
nebezpečný život v mestskom parku. Neostal v tom 
však sám. Pomohli mu priatelia – kocúr Guli, sliepočka 
Lola, holub Piťo a myška Eliška.  

Ako sa to celé skončilo, dozviete sa v novej knižke 
spisovateľky Viktórie Laurent-Škrabalovej a ilustrátora 
Matúša Maťátka. 

Keď vylúštite našu doplňovačku, v tajničke nájdete 
meno kocúrika, ktorý chcel byť drakom. Odpoveď  
nám pošlite do 20. februára na adresu Slniečko, 
Nám. SNP. 12, 812 24 Bratislava alebo na mailovú 
adresu slniecko-sutaze@litcentrum.sk. Možno budete 
jedným z troch šťastlivcov, ktorým vydavateľstvo  
ELIST s. r. o. venuje túto peknú knihu.
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1. malý Peter
2. helma 
3. vec, ktorá priťahuje železné 

predmety 
4. narodeninové prekvapenie
5. lyžica, vidlička, nôž
6. najmenšia maškrta
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