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 Napísal JÁN ULIČIANSKY  Ilustrovala MÁRIA NERÁDOVÁ 

Každý vie, že závetrie je miesto, kde 
nefúka vietor. Zádverie zasa priestor hneď 
za vchodovými dvermi. Zákutie je útulný 
kútik v parku alebo v záhrade. A zápecie zasa 
miestečko za pecou, kam voľakedy chodili 
leňošiť zápecníci. Zákulisie je však slovo, 
ktoré v sebe skrýva tajomstvo. Je to miesto 
v divadle, kam sa obyčajný človek len tak 
ľahko nedostane. Nazývame tak všetko, 
čo sa skrýva za kulisami alebo za scénou. 
Miestnosti, ktoré počas predstavenia 
nevidíme.

Jednému malému divákovi sa to 
však podarilo! Po premiére rozprávky 
Popoluška vyšiel na scénu, aby odovzdal 

za veľkolepého potlesku svoju kyticu hlavnej 
predstaviteľke. Trvalo mu pridlho, kým sa 
vyštveral po strmých schodíkoch hore. Mladá 
herečka sa medzitým poklonila posledný 
raz a s náručou plnou kvetín sa stratila 
za kulisou dverí do zámockej sály. Náš malý 
sa však nezľakol a sledoval ju, kam kráča 
v tom tajomnom šere. Rekvizitári už odnášali 
do skladu rekvizít tri oriešky, kostymérky 
zasa do príručného skladu hviezdičkové 
i mesiačikové šaty.

Za Popoluškou v slniečkových šatách sa 
zrazu zatvorili ťažké protipožiarne dvere. 
Chlapec ich s námahou otvoril a na konci 
dlhej chodby zbadal, že krásna herečka 

si otvorila ďalšie dvere. Rozbehol sa. Celý 
udýchaný na ne zaklopal a vošiel do hereckej 
šatne. A tam – zázrak! Pred sebou nevidel  
iba jednu Popolušku, ale hneď tri. To preto,  
že v šatni bolo zrkadlo, ktoré sa dalo  
otvoriť do každej strany, aby herečka videla,  
či má na sebe všetko v poriadku. Vedľa  
stála pani kostymérka, ktorá chcela  
herečke pomôcť z nádherných plesových  
šiat, a pani maskérka, ktorá ju išla odlíčiť 
a zbaviť zlatých trblietok, ktoré  jej žiarili  
na čele.

Keď Popoluška v jednom zo zrkadiel 
zbadala, že vo dverách šatne stojí chlapec 
s veľkou kyticou a s otvorenými ústami 

sa na ňu díva, podišla k nemu, usmiala sa, 
prevzala si kyticu a láskavo ho pohladila 
po vlasoch.

„Ďakujem ti, Peťko. Ako si sa dostal 
do zákulisia? Páčila sa ti moja premiéra?

To je môj sused z domu…“ vysvetlila  
herečka pani kostymérke a pani maskérke.

„Pozvala som ho. Bol prvý raz v divadle, 
však?“

Chlapec, celý zapýrený, prikývol 
a so zatajeným dychom sledoval, ako sa 
mu jeho milá suseda v kostýme Popolušky 
podpisuje na divadelný program.

Tak o tejto zákulisnej scéne bude zajtra 
rozprávať všetkým svojim kamarátom!
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Pod písmenkami abecedy sa 
skrývajú tajomstvá divadla.

Dúfame, že sme vás naším divadelným 
minislovníčkom niečo o divadle naučili 
a pri jeho najbližšej návšteve uvidíte vaňu, 
mŕtvolku, píškóty či delo. 

Napísala BARBORA ZAMIŠKOVÁ

pantomíma → druh divadelnej hry bez slov, 
v ktorej sa herec vyjadruje mimickými 
prostriedkami, čiže prácou tváre, 
gestikuláciou a pohybom. Pantomíma 
vznikla v antickom Grécku. Herec 
v pantomíme sa volá mím.

piškóty → tanečné cvičky v balete. 

scénograf, scénografka → umelecký 
pracovník v divadle, ktorý vymýšľa 
scény, kostýmy, bábky. Na to, aby 
princezná vyzerala pekne, musí nájsť 
vhodnú látku alebo parochňu. Niekedy 
musí hrdinov divadelného predstavenia 
nakresliť, aby podľa jej návrhu bolo 
možné vyrobiť marionetky.

spevák, speváčka → osoba, ktorá v opere 
namiesto rozprávania spieva. 

šál → dlhá a úzka opona po bokoch javiska. 
Slúži na určenie, kde všade sa môžu herci, 
speváci, tanečníci pohybovať, ale aj na 
zakrytie javiskových technológií.

šepkár, šepkárka → divadelný pracovník, 
ktorého úlohou je pomôcť hercovi, 
ak zabudne svoj text.

režisér, režisérka → umelec, ktorý 

vymyslí celé predstavenie a potom 

hovorí hercom, tanečníkom, 

spevákom, ako majú hrať a hovoriť. 

Je vedúcim celého umeleckého tímu. 

uvádzač, uvádzačka → stojí pri 
vstupe do hľadiska a ukáže vám, 
kde je vaše miesto, poradí aj, 
kde sú toalety alebo bufet. 

vaňa → druh reflektora, ktorý 

svieti na scénu zospodu 

a svojím tvarom pripomína 

vaňu. Kúpať sa v nej však nedá.

nikto z nás v septembri netušil, ako neočakávane 
sa skončí tento školský rok. Hreje nás však pri srdci, 
že proti koronavírusu sme bojovali spoločne. Každý 
z nás si robil svoju prácu, vy, deti, ste sa učili, posielali 
svojim pani učiteľkám a učiteľom vypracované úlohy, 
výtvarné práce, čítali a spievali cez mobily a tablety, 
ktoré sme vám doteraz tak prísne zakazovali. S láskou 
a radosťou sme pripravovali posledné čísla Slniečka, 
aby sme vám poslali na pomoc obľúbených kamarátov 
zo seriálov, komiksov a rozprávok.

Vieme, že Slniečku sa podarilo dostať až do 
vašich škôl, ale je možné, že mnohí z vás ho budú 
držať v ruke až na konci školského roka spolu 
s vysvedčením. Predlžujeme preto termíny zasielania 
súťažných odpovedí až do konca prázdnin.

Naše distribučné firmy posielali Slniečko aj 
elektronicky, ale uvedomovali sme si, že nie všetky 
deti na Slovensku majú smartfón alebo počítač. 

Ďakujeme preto vám, ktorí ste napriek tomu 
verne stáli pri nás. 

Podeľte sa s nami o svoje zážitky z vyučovania, 
napíšte nám o svojej ceste k Slniečku počas 
koronakrízy. Najkrajšie listy uverejníme.  
Zo všetkých vyžrebujeme päť detských a päť 
dospeláckych autorov, ktorým pošleme pekné  
knihy z Literárneho informačného centra.

Píšte na známu adresu: Slniečko, LIC,  
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava alebo  
e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk.

 VAŠE SLNIEČKO 

Ilustroval DAVID SOBOŇ
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Napísal JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA



Naozaj slovenské?
Prečo Slovenské národné divadlo začalo českým 
predstavením? Bolo to preto, lebo v tom čase pomáhali 
pri jeho začiatkoch českí divadelníci. Prvé roky sa hralo 
v českom jazyku, ale potom už prišli na scénu prví 
slovenskí herci - Janko Borodáč, Andrej Bagar a ďalší. 
SND preslávili aj skvelí hudobní skladatelia – Eugen 
Suchoň a Ján Cikker. 

 
Luskáčik
Jedným z mojich najkrajších zážitkov z detstva bolo 
vianočné baletné predstavenie ruského hudobného 
skladateľa P. I. Čajkovského Luskáčik. Mala som pocit, 
akoby som vstúpila do čarovného sveta. Dodnes počujem 
zvonivý spev tancujúcich snehových vločiek, smiech detí,  
ktoré v krásnych šatôčkach šantili s Luskáčikom  
na javisku. V SND mal Luskáčik premiéru v roku 1928  
a odvtedy je na programe stále. 

 
Na krídlach poštovej známky
K storočnici Slovenského národného divadla v Bratislave vydala 
Slovenská pošta príležitostnú známku. Autorkou jej výtvarného 
návrhu a pečiatky je známa ilustrátorka a grafička Daniela  
Olejníková, ktorá je laureátkou mnohých medzinárodných 
ocenení, a vy ju poznáte aj zo Slniečka. Večerný pohľad na histo-
rickú budovu SND ozvláštňujú tri tajomné postavy. Nad rozsvie-
teným divadlom žiaria hviezdy činohry, opery a baletu. 

Od roku 2007 sa hrajú divadelné predstavenia pre dospelých  
a pre deti aj v novej budove SND na ľavom brehu Dunaja neďaleko 
Starého mosta. 
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Napíšte nám, čo znamená 

v slovenčine české slovo hubička. 

Svoje odpovede posielajte 

do konca školského roka  

alebo počas prázdnin na adresu 

Slniečko, LIC, Nám SNP 12,  

812 24 Bratislava alebo na e-mail: 

slniecko-sutaze@litcentrum.sk.  

Trom vyžrebovaným súťažiacim 

pošleme knihu a všetkých  

zaradíme do koncoročného 

žrebovania o slniečkarský bicykel. 

Kde sa vzalo  
bratislavské divadlo?
Historickú budovu SND na Hviezdoslavovom 
námestí v Bratislave postavili v roku 1886 podľa 
návrhov významných viedenských architektov 
Fellnera a Hellmera. Vtedy to bolo Mestské divadlo 
a hralo sa v ňom po nemecky a po maďarsky. 
Až v roku 1919, keď už bola Bratislava súčasťou  
Československej republiky, začalo v tejto budove 
pôsobiť Slovenské národné divadlo. Na programe 
jeho prvého predstavenia 1. marca 1920 bola  
opera českého hudobného skladateľa Bedřicha 
Smetanu Hubička. 

Storočný div  
Slovenského  

národného divadla 

 Rok 2020 je u nás Rokom sloven-
ského divadla. Pripomíname si, 
že v marci pred sto rokmi vzniklo 
Slovenské národné divadlo  
v Bratislave. 

Aj Slniečko vám pri tejto príleži-
tosti prinášalo divadelné rozpráv-
ky Jána Uličianskeho a divadelný 
slovníček herečky a pedagogičky 
Barbory Zamiškovej. Aj keď nám 
v tomto divadelnom roku vstúpil 
do cesty koronavírus, želáme SND 
veľa splnených snov, krásnych di-
vadelných predstavení i spokojných 
a vďačných divákov.

Zdroj ilustrácií: www.pofis.sk 

Ilustrácie DANIELY OLEJNÍKOVEJ
z príležitostnej známky Slovenskej pošty Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ 

Storočný div  
Slovenského  

národného divadla 
Národná banka Slovenska  
vydala k storočnici SND  
pamätnú striebornú mincu.



Tučnica je naša chránená mäsožravá rastlina. Rastie 
pri močiaroch a rašeliniskách. V júni a júli vyrastie 
z prízemnej ružice listov modrofialový rúrkovitý kvet 
s ostrôžkou. Priláka hmyz, ale nie je pascou. Na to 
slúžia tučnici listy. Na ich vrchnej strane sú žľaznaté 
chlpy. Keď drobný hmyz cez list prebehne, prilepí sa 
naň a list ho strávi. Tučnica je liečivá rastlina. 

Naša krajina je malá, ale nesmierne bohatá na prírodné 
krásy a historické zaujímavosti . Máme prinajmenšom 
dvesto vodopádov, šesťtisíc jaskýň, deväť národných 
parkov a viac ako dvesto prírodných rezervácií. 

Niektorí z vás sa možno tieto prázdniny vyberú 
na tatranský štít Kriváň. Od devätnásteho storočia  
je naším neoficiálnym národným symbolom. Meno 
Kriváň dostala aj planétka 2 460, ktorú roku 1999 
objavil astronóm Peter Kušnirák. 

Kutavka včelia je osa, ktorá si buduje hniezda pod 
zemou. Do komôrky znesie vajíčka a pridá k nim 
ulovenú včelu, aby larvičky, ktoré sa z vajíčok vyliahnu, 
mali čo jesť. Včelu neusmrtí, iba ju znehybní žihadlom. 
Komôrku uzavrie a už sa k nej nevráti. Len nedávno 
vedci zistili, že kutavka má na tykadlách baktérie, ktoré 
vyrábajú antibiotiká. Tie chránia vajíčka aj vyliahnuté 
larvy pred hubami, ktoré by ich inak zničili. 

Ak sa jún vydarí, býva krajší ako máj. V júni máme prvý letný deň, 
letný slnovrat, magickú svätojánsku noc aj Medardovu kvapku, ktorá 
by podľa pranostiky mala kvapkať štyridsať dní. Júnová záhrada je 
plná motýľov, vážok, lienok a ďalších opeľovačov. Roja sa chrústy aj 
chrústiky. Tešíme sa z prvého ovocia – čerešní, višní a jahôd. Omamne 
voňajú rozkvitnuté lipy a trávy na lúkach. Keď ste v prírode, skúste 
aspoň na chvíľu zabudnúť na mobil. Načúvajte a voňajte. 

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala ALEXANDRA HOCKICKOVÁ

Zrak je najvýznamnejším zmyslom človeka. Očami 
prijímame až dve tretiny informácií. Ryby to majú 
zložitejšie, pretože pod vodou majú menej svetla. Podľa 
veľkosti očí môžeme zistiť, kedy ryba loví. Ryby, ktoré 
lovia cez deň – ostriež, šťuka, pstruh – majú veľké oči. 
Úhor alebo sumec lovia v noci. Na hľadanie potravy 
využívajú viac čuch a chuť a oči majú menšie. 

Osa lekárka

Vzdušní akrobati
Kaňa močiarna k nám prilieta v apríli. Ešte v ten istý 
mesiac si postaví hniezdo na brehu močiara či rybníka. 
Letí nízko nad terénom, prekvapí korisť a rýchlo ju 
uloví. Jej korisťou sa stávajú vodné vtáky, hraboše, 
mladé zajace, žaby a väčší hmyz. Kým samica sedí 
v hniezde, samec jej prináša potravu. Odovzdáva jej 
ju vo vzduchu. Podobne to robí aj s mláďatami, ktoré 
už vyleteli z hniezda, ale ešte samy nelovia. Niekedy 
to vyzerá, akoby vo vzduchu súperili o potravu.  
Kane majú výborný zrak a sú obratné ako akrobati. 
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Zrak ako ostriež

Tučnica mäsožravá

Všade dobre, doma najlepšie



12 13

Napísal MICHAL HVORECKÝ
Ilustrovala PETRA LUKOVICSOVÁ

V máji karanténa pokračovala. Naďalej sme 
takmer nesmeli vychádzať von. Už nám 
z toho trocha šibalo. Vytvoril som si školský 
kút v rodičovskej spálni, lebo v detskej 
izbe so sestrami som sa už nedokázal 
sústrediť. Oco sa už nevedel dočkať, kedy sa 
oteplí, aby mohol pracovať na pavlači. Ešte 
nikdy som tak dokonale nespoznal naše 
tri izby. Byt sa stal celým naším svetom. 
So susedmi sme sa zdravili iba na balkóne. 
Vyjedli sme zásoby zo špajzy. Pochutnali 
sme si aj na kompótoch, ktoré boli uložené 
na regáloch celkom vzadu. Zošrotovali sme 
konzervy, ktoré by nám inak nechutili. 
Na nákupy sme chodili raz za týždeň, 
a tak sa tato vracal ovešaný ako vianočný 
stromček. 

Pomohli sme mamine upratať zákutia, 
na ktoré sme dávno zabudli.

Alma každú chvíľu prijímala nové meno, 
dokonca sa celá menila na rozprávkové 

postavy! Raz som jej prečítal povesť 
o princovi Karolovi a celé doobedie sa 
nechala oslovovať Veličenstvo Karol. Aj sa 
zaňho prezliekla. Keď som na ňu zavolal 
Alma, nereagovala a stále ma opravovala.

Večer som jej pustil rozprávku, v ktorej 
vystupoval Dedo Jozef. Prečo som to urobil? 
Akoby k nám naozaj prišiel bývať starý otec. 

1. Akou rozprávkovou 

postavou sa chceš stať?

2. Ako zvládaš učenie doma?

3. Vieš si predstaviť večné 

prázdniny?

Alma tvrdila, že sa volá Dedo Jozef. Nik ju 
už nesmel volať Alma. Samozrejme, Edita ju 
v tom podporovala, lebo sa jej to náramne 
páčilo. Len čo sa Alma zobudila, vyťahovala 
zo skríň oblečenie, z ktorého som vyrástol, 
a prezliekala sa za chalana. Túžila si nechať 
narásť dlhú bielu bradu. Každé ráno sa na 
seba pozerala do zrkadla, či jej už vyrašilo 
strnisko, ale stále nič, čo ju rozčuľovalo. Tak 
si pod ústa nalepovala vatu.

„Alma, večera!“ volala na ňu mama, len 
čo prestrela na stôl.

„Alma tu nie je, ja som Dedo Jozef!“ 
odpovedala mladšia sestra.

Keď to už oco nevydržal, zakričal: „Dedo 
Jozef, poď sa najesť!“ a Alma ihneď pribehla.

S rolou sa tak stotožnila, že sa za deda 
označovala, aj keď si dala sukňu, baleríny 
a pery si natrela Editiným rúžom.

Ďalší deň sa zobudila presvedčená, že je 
Mačka Kuchárka.

Chodila po štyroch, vytrvalo mňaukala 
a tvárila sa, že krúti chvostom. Alebo sa 
stala Princeznou Lyžiarkou. Niekedy sa jej to 
doplietlo a cez víkend sa volala Mačka Dedo 
Jozef.

Bál som sa pustiť jej ďalšiu rozprávku. 
Čo ak z nej bude Nemo, Ježibaba či Macko 
Pú?

„Poď si ľahnúť, dedo!“ volal som na 
sestru, keď sa šuchtala do postele.

„Dobre, idem, som unavený, veď som už 
starý,“ hovorila Alma.

Zaspával som a vŕtalo mi v hlave, či sa 
tento rok vôbec začnú prázdniny. Alebo ma 
po dlhej prestávke pošlú do školy v lete?



„Nájdu sa také nemravnice,“ písali 
kedysi dávno v novinách, „ktoré sa 
vôbec nehanbia, keď vstupujú do vody, 
zabudnú si dokonca obliecť čierne 
pančuchy a ukazujú obnažené lýtka!“ 
Kedy takto písali v novinách o kúpajúcich 
sa ženách a o ich úbore? V pochmúrnom 
stredoveku? Veru nie, aj keby sa to na 
prvý pohľad možno zdalo. Stredovek totiž 
vôbec nepomýšľal na kúpanie, plávanie 

a iné športy. Možno budete prekvapení, 
ale tento citát pochádza z parížskych novín 
z počiatku minulého storočia.

 Napodiv starovek športu žičil. „Kto 
nevie písať a plávať,“ písal starogrécky 
filozof Platón, „nemal by zastávať verejný 
úrad.“ V Grécku si natoľko uctievali kult 
tela, že vojsť do vody v nejakom odeve by 
boli pokladali za čosi neprirodzené. Kúpali 
sa väčšinou nahí. Podobne aj starí Rimania. 

Nemali ešte plavky, ale podaktorí sa 
kúpavali v bežnom oblečení, v tóge. To bolo 
veľmi výhodné. Napríklad zo zasadnutia 
senátu si mohli ísť zaplávať rovno do rieky 
Tiber bez toho, aby sa zastavovali v šatni.

Niekoľko storočí úbor na kúpanie 
nebol veľmi potrebný. Naši predkovia 
z dávnych čias plávaniu veľmi neholdovali. 
Prvé správy o tom, že ľudia sa chcú 
oddávať radosti z plávania, pochádzajú 
zo 16. storočia. Ale neboli priaznivé. 
V knihe z roku 1517 O napredovaní vo vode 
sa píše: „V kúpeli boli takí, ktorí sa hmýrili 
ako delfíny, potom sa nechali unášať na 
hladine ako mŕtvoly.“

 Keď sa neskôr niektorí odvážili vojsť 
do vody, a nebodaj nahí, rozhorčenie 
dosiahlo vrchol. Zosypali sa na nich hromy- 
blesky. V novinách napísali: „Nahé kúpanie 
je pod trestom zakázané. Alebo chcete, aby 
vaša pokožka za trest očernela ako pokožka 
divochov?!“ Nuž od slušnosti mali ďaleko 
skôr novinári.

Keď napokon plávanie prišlo do módy, 
objavili sa aj plavky. Prvé vyzerali 
dosť zvláštne: flanelová košeľa, sukňa, 
pančuchy. Muži nosili pruhovaný odev 
pripomínajúci pyžamu a na ňom prípadne 
ešte plášť. Keď anglická kráľovná Viktória 
uvidela manžela v takomto odeve, nebola 
veru nadšená. 

Dnes sa nad plavkami nikto 
nepohoršuje, najdôležitejšie je, aby boli 
pohodlné, aby sme sa v nich dobre cítili 
a počas prázdnin zbierali vitamín D 
na letnom slniečku.

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ
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… dvojdielne ženské plavky bikiny 

navrhol francúzsky módny návrhár 

a nazval ich podľa atolu Bikiny 

v Tichom oceáne? Tento atol je 

súostrovím a je známy tým, že USA 

na ňom testovali atómové zbrane.

… existujú plavky, pod ktorými sa 

opálite? Nový plavkový vynález sa volá 

tan-through a má  tisícky drobných 

pórov, ktorými prechádza svetlo. Vďaka 

tomu sa opálite na celom tele.       

je záhadné slovíčko, ktoré pripomína zamotané klbko. Je to však veda, ktorá hľadá pôvod a prvotný význam slov.
Slovo plavky je odvodené od slova plávať, ktoré pochádza z praslovanského plavati. Jeho pôvod môžeme hľadať aj v starogréckom slove plõõ, ktoré znamená plaviť sa, plávať.  
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Odpad v lese sa hromadil celé roky, preto 
zvieratkám s pomocou Krejzíka a Nuduarda 
trvalo skoro dva týždne, kým sa ho zbavili. 
V poslednú noc tie hrôzostrašné kopy smetí 
spoločne nahrnuli za hranicu lesa, smerom 
k mestu.

Takmer každému zvieratku upratovanie 
viditeľne pomohlo. Bobry boli štíhlejšie 
a vyšportovanejšie, pretože zistili, že 
plávanie je zábavnejšie než vyvaľovanie 
sa na hrádzi. Labuť vyhodila z hniezda 
volejbalovú loptu, o ktorej si celý čas 
myslela, že z nej vysedí mláďa. Na druhý 
deň už zniesla naozajstné vajce, ktoré 
strážila tak, že by mu aj lopta mohla 
závidieť.

Z kamzíka sa stal najväčší lesoochranár. 
Vyhodil všetky obaly z keksíkov so svojou 
podobizňou aj všetky ostatné smeti, ktoré 
si za tie roky navláčil do múzea samého 
seba. Na jeho mieste založil soľnú wellness 
jaskyňu.

„Navyše je to jediná jaskyňa na svete 
obsluhovaná párnokopytníkom,“ chválil  
sa všade, kam prišiel.

Len slepúchovi nikto nemal srdce 
povedať, že jeho vyvolená je iba hadica 
od vysávača. Krejzík zhodnotil, že sa tí 
dvaja majú radi a láska je vždy krásna, 
a preto jedna hadica až tak prekážať 
nebude. Jediný, po kom sa zľahla zem,  
bola straka.

Nuduard každý deň sledoval, ako sa 
ručička na detektore krásy pomaly,  
ale isto presúva z červenej zóny nekrásy  
cez nulový bod a ukazuje, že okolo nich  
je čoraz viac a viac krásy. Na štrnásty  
deň sa spolu s Krejzíkom vybrali  
k lodi. Keďže bola z mimozemských  
materiálov, nestihla ju za ten čas zničiť  
pozemská hrdza a vyzerala úplne ako  
v deň, keď s ňou havarovali. Dokrčená  
a ošúchaná.

„Naozaj si myslíš, že odletíme?“ spýtal  
sa Krejzík.

„Jasné! Vyzerá síce na nerozoznanie 
od tých kôp smetí, ktoré sme upratali,  
ale je letuschopná, pretože konečne funguje 
motor s pohonom na krásu,“ vysvetlil mu 
Nuduard.

Ešte pred odletom sa však stretli so 
všetkými zvieratkami na kraji lesa. Ďateľ 

pod dozorom sovy na kus kôry ľudským 
písmom vyďobal nápis:

Toto je zvieracia rezervácia. Má najvyšší 
stupeň ochrany, zabezpečujú ju nahnevané 
medvede. Môžete sem chodiť, ale smeti 
nechajte doma.

A z druhej strany napísali odkaz 
pre zvieratká:

Za touto hranicou lesa je rezervácia ľudí. 
Dávajte si bacha!

Krtko vyhrabal hlbokú jamu a najsilnej-
ší medveď do nej tabuľu vrazil. Krejzíkovi 
sa z uší začala valiť zelená tekutina, a keď 
naňho Nuduard pozrel, Krejzík si ju utrel 
a povedal:

„Ja neplačem, to je len alergia na krtka.“  
Pre našich mimozemšťanov nastal čas 
rozlúčiť sa a vrátiť sa domov. Zvieratká sa 
zoskupili na čistinke a ako v scéne z filmu 
o astronautoch začali spomalene kývať,  

Napísali JAKUB LUŽINA a SOŇA URIKOVÁ
Ilustroval JOZEF GĽABA
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Tento ilustrátor je súpútnikom obnoveného 
Slniečka. Začínal na jeho stránkach, keď mal 
náš časopis päť rokov. Vtedy sa mi dostali do 
rúk aj prvé knihy zo série o troch pátračoch, 
v ktorých ma očarili čierno-biele ilustrácie 
majstra Cesnaka. Jemne a do detailov 
prepracované obrázky hlavných hrdinov, 
strašidelného zámku, zajakavého papagája 
či šepkajúcej múmie mi dávali zažiť tajomnú 
atmosféru detektívnych príbehov, rozdielne 
charaktery odvážnych pátračov a neznámej 
kalifornskej prírody.   

V Slniečku ilustroval dobrodružné 
seriály spisovateľa Jozefa Repku, ale aj 
povesti Milana a Vladimíra Ferkovcov. 
Nezabudnuteľné boli aj krásne farebné 

ilustrácie z historického rozprávania Pavla 
Dvořáka Slovensko v najstarších dobách. 
Nebolo Slniečka bez ilustrácie majstra 
ceruzky, tušu a štetca – Jozefa Cesnaka.       

Tento umelec, ktorý študoval 
u legendárneho maliara  profesora Vincenta 
Hložníka, ilustroval viac ako stopäťdesiat  
kníh pre deti, mládež i pre dospelých.  
Jeho obrázky sprevádzali dve desiatky 
školských učebníc.

Za svoju ilustrátorskú tvorbu získal 
najvyššie slovenské ocenenie Cenu  
Ľudovíta Fullu.

V našej malej galérii 
sa stretávame 
s ilustráciami 
najvýznamnejších 
maliarov, ktorí 
svojimi obrázkami 
dlhé desaťročia 
skrášľovali Slniečko 
a knihy pre deti.
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Ilustrácia z knihy Roberta Arthura Alfred Hitchcock a traja pátrači – Tajomstvo  ostrova kostier, 1975; Zdroj: TOTO!je galéria

zatiaľ čo Krejzík s Nuduardom vstupovali 
do lode.

Nuduard sa ako pilotnejší pilot posadil 
do veliteľského kresla. Postláčal všetky 
dôležité gombíky a páčky, až sa všetko 
rozpípalo. Loď sa rozžiarila miliónom 
svetielok a odlepila sa od zeme.

„Krásnopohon funguje naplno?“ spýtal 
sa Nuduard.

„Funguje,“ potvrdil Krejzík.
PÍP.
„Simulácia trajektórie nádhernosti?“
„Funguje!“
PÍP.
„Prístroj, ktorý robí píp?“
„Funguje!“
„Píp!“
Krejzíka zarazilo, že posledné  

pípnutie sa ozvalo spod jeho sedačky, 
nie z prístroja. Pozrel pod seba a tam  
sedela schúlená straka. Skríkol tak, 
že Nuduard len tak-tak skrútil volant,  
aby nenabúral do Mesiaca.

„Čo sa blázniš? Len som sa s vami 
chcela odviezť na tú planétu plnú jagavých 
vecičiek,“ prehodila straka ležérne, 
vypotácala sa spod sedadla, pohodlne 
sa na ňom usadila a začala si naprávať 
pokrčené pierka.

„Swagovski? Ale tadiaľ neletíme,“ 
povedal jej Nuduard.

Straka sa rozvalila v kresle a vyložila si 
pazúriky na operadlo.

„Nevadí, ja si rada zalietam.“
Krejzík s Nuduardom si vymenili 

zmätené pohľady.

Jeho obrázky nájd
ete aj v týchto knih

ách:

M. Ďuríčková: Bratislavské povesti

J. Horák: Slovenské povesti

Š. Moravčík: Záhorácke povesti

A. Medňanský: Dávne povesti 

o slovenských hradoch

V. Ferko: Tisícnásobný dukát „Naozaj ju odvezieme tam, kam si  
povie? Kde je spravodlivosť?“ pýtal sa 
Krejzík.

„Nuž, keď sa nad tým zamyslíš, 
nakoniec je to dobre,“ prehodil Nuduard. 
„Straka bude mať toľko blyšťavých  
vecí, že sa hádam prvýkrát v živote 
uspokojí. A zvieratká od nej budú mať  
pokoj.“ 

Nakoniec teda obaja mimozemšťania 
mykli nad strakou plecami. Krásnoloď 
sa začala rýchlo vzďaľovať od Slnečnej 
sústavy a mierila k domovskej planéte 
Krejzíka a Nuduarda. Pravdaže, s menším 
medzipristátím - Swagovski. 
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN
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Milí pedagógovia, knihovníci, milí naši záhradníci,  
keďže koronavírus zavítal aj do Osmijankovej  záhrady 
a zatvoril brány škôl a knižníc, rozhodli sme sa upraviť 
pravidlá 16. ročníka našej celoslovenskej čitateľskej súťaže.

Školy a knižnice môžu posielať odpovede na súťažné 
otázky až do 30. septembra 2020. Odborná porota ich 
bude hodnotiť do 28. októbra 2020. Výsledky súťaže 
uverejníme 30. októbra 2020.

POZOR! Súťažné práce posielajte na NOVÚ adresu:
OSMIJANKO, n. o., Hečkova 5, 831 51 Bratislava.

Rodičia, ktorí chcú s deťmi spolupracovať na tvorivých 
hrách z Osmijankovho súťažného zošita a nemajú ho 
doma, sa môžu obrátiť na www.osmijanko-ba.sk. 

Akékoľvek otázky nám môžete napísať aj na e-mail: 
sutazsosmijankom888@gmail.com.

Za celú Osmiredakciu vám želá pevné zdravie,  
trpezlivosť a pohodu

MIROSLAVA BIZNÁROVÁ, 
RIADITEĽKA N. O. OSMIJANKO

Slniečko č. 8
Naše divy
Tí, ktorí správne 
odpovedali, že 
rozprávka Kristy 
Bendovej sa volá 
O klebetnej píšťale 
a píšťalu vykrútil Jano 
Motovidlo, dostali sa do osudia, z ktorého 
sme vyžrebovali troch výhercov - Dorotku 
Košíkovú zo Slavnice, Alexandru Hrehorovskú 
z Kuchyne a Mateja Dilského zo Žiliny, ktorým 
vydavateľstvo BUVIK venuje peknú knižku. 

O peknej knižke
Redaktorke, autorke a riaditeľke vydavateľstva 
BUVIK, ste zablahoželali k narodeninám tým, 
že ste si v doplňovačke vylúštili jej meno – je to 
Mária Števková. Zo všetkých gratulantov sme 
vyžrebovali troch, ktorým oslávenkyňa posiela 
knižku O zlatej rybke.  
Sú to:  
Kristínka Lalíková  
z Jelenca,  
Sidka Malovcová 
z Kežmarku 
a Zoltán Tanko 
z Jánoviec.  
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DENISA SZABOVÁ, 10 rokov, ZUŠ Fiľakovo

ALEXA ATLASOVÁ, 9 rokov, ZUŠ Fiľakovo

Milí čitatelia,
neviem, ako a kam sa tento rok rozbehnete na 

prázdniny, ale určite viem, že s knižkou SLOVENSKO, 
hľadaj a nájdi, ktorú pre vás pripravilo vydavateľstvo 
mini publishing, sa výlety dobre plánujú po celý rok.  
Navyše, táto knižka plná zábavných úloh je dvojjazyč-
ná, a tak si s ňou môžete precvičiť angličtinu. 

Keď správne odpoviete na nasledujúce otázky 
a odpovede pošlete do konca prázdnin na adresu 
Slniečko, LIC, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava,  
alebo na e-mail slniecko-sutaze@litcentrum.sk,  
budete medzi tými, z ktorých vydavateľstvo 
vyžrebuje troch šťastlivcov a pošle im túto peknú 
obrázkovú knižku s ilustráciami Kataríny Gasko.
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Ako sa volá odvážny pilot 
v lietadle Caproni?     

Z rakety sa naňho usmieva 
prvý slovenský kozmonaut. 
Poznáš jeho meno? 

Nad akým slovenským
 

mestom lietajú?

Ilustrovala KATARÍNA GASKO
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Milé pani učiteľky, učitelia,
všetky triedy, ktoré si do 10. 10. 2020 objednajú na školský rok 2020 — 2021 v plnom 

počte časopis Slniečko, zaradíme do žrebovania o školský výlet. Zo spoločného podujatia 
pripravíme reportáž do Slniečka. 

Učitelia, ktorí odoberú nad 20 kusov Slniečka, dostanú jeden výtlačok zadarmo.
Na objednávke nesmie chýbať kontakt na učiteľa a počet predplatiteľov.

Milí slniečkari,
naďalej budeme uverejňovať vaše literárne a výtvarné práce a určite vás potešia 

aj súťaže s knižnými cenami a tričkami Slniečka. V seriáli Naše divy opäť zabojujete 
o slniečkarský bicykel!

Okrem tradičných rubrík, ako je Etická výchova, Deti v zelenom a Vševedko, budeme 
uverejňovať rozprávky, povesti a príbehy zo života súčasných detí. Nezabudneme ani 
na dlhšie básne na recitačné súťaže a čítanie na pokračovanie. V Slniečku už na vás 
tradične čaká nový komiks a krásne obrázky najlepších slovenských ilustrátorov.

VAŠE SLNIEČKO

UMELECKÝ MESAČNÍK PRE ŽIAKOV 1. — 5. ROČNÍKA 2020/2021
Vyplnenú objednávku zašlite distribučnej firme ARES: ARES, s. r. o., Elektrárenská 12091,
831 04 Bratislava, bezplatná telefónna linka: 0800 141 911, mail: ares@ares.sk

Titul

Slniečko

Periodicita

10×

Cena za jeden 
výtlačok

0,90 €

Predplatné 
(žiaci) 

9,00 €

Počet 
objednaných 
výtlačkov

Úhrada 
za objednané
(- 20%) bez DPH

Predplatné po odpočítaní 
20% odmeny bez DPH  

(nad 10 ks)

7,50 €

Meno a priezvisko V dňa

   

Presná adresa školy

           

Platba faktúrou — IČO

      

 49 602

ISSN 0139-911X 09

9 770139 911003

0 6


