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Tomáš 
Janovic

Ilustrovala ALŽBETA BOŽEKOVÁ

O slávikovi
Bol raz jeden tato,
čo mal doma zlato,
a to zlato bola mama,
naša mama dobre známa
tým, že vôbec nekričí,
ale hlas má slávičí.
„Trala, trala,“ spieva stále.
Ako sa to stalo? Ale
stalo sa to, prosím, takto:

Keď bola naša mama ešte celkom malá, 
ustavične mala otvorené ústa. Hovorila, 
keď spala, a hovorila, aj keď nespala.  
Hovorila, keď hovorila, a hovorila, aj keď 
nehovorila. A keďže mala stále otvorené ústa, 
jedného dňa priletel k nej slávik a zaspieval: 
„Trala, trala, to je ale krásne hniezdo!  
Trala, trala, tam sa veru nasťahujem!“

A tak teraz naša mama
viete, čím je stále známa?
Tým, že vôbec nekričí,
ale hlas má slávičí.
Nekričí, len krásne nôti,
a keď potom tieto noty
vletia dcéram do ucha,
každá mamu poslúcha.
Iba tatu neomámi 
slávik v hrdle našej mamy.
Tato, tato zaťatý!
Hudobný sluch chýba ti?

O hladení
Bol raz jeden tato.
Čo je o ňom známe?
To, že veru nikdy
nepomáha mame.
Mame nepomáha,
robotu s ním máme.
Klame, že má prácu.
Výhovorky samé!

Napríklad včera mu mama povedala:  
„Počuj, tato, tu máš hladičku a vyhlaď  
všetko, čo nájdeš v kuchyni!“

Do kuchyne teda
tato rýchlo vošiel
a na stole desať
pokrčených košieľ.
Hladičkou ich hladí,
hladí všetkých desať,
až vám, chudák, začal 
od únavy klesať.

Ale mama mu včera povedala:  
„Počuj, tato, tu máš hladičku a vyhlaď  
všetko, čo nájdeš v kuchyni!“  

A tak…
po kuchyni tato
rýchlo rozhliadne sa
a už ďalej hladí,
až nám srdce plesá.
Hladí krivú policu,
hladí starú kanvicu,
hladí veľkú rajnicu.
Hladí, až kým všetko 
nie je ako doska
aj tá krivá polica,
aj tá stará kanvica,
aj tá veľká rajnica –
ako doska ploská.
Do skrine ich tato
kladie ku košeliam.
Pochváli ho mama?
Och, tak mu to želám!
Kto? Ja veľká Kata.
A ja, malá Táňa.
Hladil predsa, chudák,
do samého rána.
Vtom už vchádza mama.
Hľadí… A sme rady,
lebo za odmenu
tatu teraz hladí.
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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

maskér, maskérka → pracovník 

v divadle, ktorý navrhuje masky 

a zabezpečuje líčenie a úpravu 

účesov hercov. 
mŕtvolka → toto slovíčko 

označuje zámerné znehybnenie 

účinkujúceho na javisku. Podobá 

sa to hre na sochy. 

mušľa → šepkárska búdka v strede 

javiska. Kedysi bola vyzdobená 

ako mušľa. Skrýva šepkárku, 

ktorá našepkáva hercom, ak 

zabudnú, čo práve majú hovoriť.

okno → určite to poznáte, keď vás vyvolá pani 
učiteľka a vy si neviete na nič spomenúť.  
To sa občas stáva aj hercom v divadle. 

opera → je dielo hudobného skladateľa 
a libretistu. Vznikla okolo roku 1600 
v Taliansku. V tomto predstavení sú 
najdôležitejší operní speváci a orchester.

lastovička → baletný postoj, pri ktorom stojíte na jednej nohe a druhá je zanožená a napnutá. Označuje sa tak aj tanečná zdvíhačka, pri ktorej je telo baletky so spojenými nohami napnuté ako luk. Tanečník ju drží nad hlavou. libreto → slovo pochádza z taliančiny a označuje „knižočku“. Je to literárny podklad hudobného diela v opere, operete či muzikáli.
lóža → uzavretá časť hľadiska, zvyčajne na balkóne, určená pre významných hostí. 

nožnice → baletný, tanečný prvok. Nohy 

baletky či tanečníka urobia pri výskoku 

strihavý pohyb. Pripomína nožničky, 

ktoré strihajú papier.

„Ó… aká krásna opona,“ nadchýnali sa 
voľakedy diváci, keď sa usadili v divadelnom 
hľadisku a dívali sa pred seba na nádherný 
výjav z dávnych dôb, na ktorom pózovali 
pôvabné ženy - múzy v dlhých róbach. 
Na opone bývali aj rôzne ornamenty vyšité 
zlatou niťou. Tie starodávne mali zvyčajne 
na spodnom leme aj bohaté zlaté strapce 
a brmbolce.

Opona je totiž záves, za ktorým sa skrýva 
javisko. Opony sa otvárali do strán ako 
záclony na oknách alebo sa vyťahovali hore 
do povraziska. A na konci predstavenia, keď 
sa herci začali klaňať, opona zas pomaly 
padala dole.

Dnes sa už také opony používajú len 
vo veľkých operných alebo baletných  
domoch. V bábkových divadlách býva 
pred začiatkom predstavenia tma alebo  
jemne nasvietený kúsok dekorácie, aby sa  
diváci mali na čo pozerať, kým sa začne  
predstavenie.

Vo veľkých divadlách visí v povrazisku 
aj železná opona, ktorú by technici spustili 
medzi javisko a hľadisko vo chvíli, keď by sa 
v divadle vznietil požiar. Mala zabrániť jeho 
šíreniu.

Divadelná opona bývala kedysi aj vzácnym 
výtvarným dielom. Niektoré opony zas 
boli ušité z hrubého červeného zamatu. 
Ako vieme, na zamat rád sadá divadelný 
prach. No nielen ten. Staré opony sú plné 
spomienok - netrpezlivého očakávania, 
ako dopadne premiéra. Sú nasýtené vôňou 
kvetov, ktoré dostávali herci klaňajúci sa pred 
oponou. Pamätajú si aj veselé príhody, keď sa 
nemotorný herec do opony zamotal a nevedel 
nájsť východ na predscénu. Cez škáročky 
v opone zízali do hľadiska aj netrepezliví herci 
pred predstavením. No najkrajšie na starých 
oponách je to, že sú nasiaknuté storočným 
potleskom, ktorý počúvali od nadšených 
divákov. A ten potlesk a ovácie sa z nich 
nijako nedajú vyprášiť. Ostanú v nich naveky.
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Napísal JÁN PÚČEK
Ilustroval JURAJ MARTIŠKA



Námorník  
na suchu

Možno ani neviete, ale spisovateľ Ján 
Navrátil sa naučil chodiť na dunajskej lodi. 
A na dunajských vlnách to musela byť 
niekedy poriadna fuška. Nič iné mu však 
neostávalo – na lodi býval spolu s rodičmi, 
lebo jeho otec bol lodivodom. 

Keď musel pristáť na súši, aby mohol 
chodiť do školy, cítil sa ako námorník 
na suchu. Jeho najlepším kamarátom 
bol námorník Kapko Dierka a vodník 
Venček. Ak si chcete naňho posvietiť, 
zoberte si na to lampáš malého plavčíka. 

 

Slovenské moria
Dnes už je jasné, že aj na území Slovenska 
bolo more. Bolo to pred niekoľkými 
miliónmi rokov. V podzemí máme dodnes 
slanú morskú vodu vsiaknutú do hornín 
ako do špongie. Liečivé slané pramene 
nájdeme v Oravskej Polhore pod Babou 
horou, ale aj v Číži, Podhájskej či Rapovej. 

Na termálnom kúpalisku v Podhájskej 
neďaleko Levíc je slaná voda, ktorá má 
podobné vlastnosti ako tá z Mŕtveho 
mora. Pochádza z obdobia, v ktorom sa 
u nás vlnilo more plné veľrýb a žralokov. 
Nachádza sa dva kilometre pod zemským 
povrchom a má teplotu 80 stupňov Celzia.

 

1. Travertínový kráter vo Vyšných 
Ružbachoch je naplnený vodou 
z Belianskych Tatier. Tie kedysi 
vytvorili travertínovú kopu, ktorá sa 
prepadla a naplnila minerálnou vodou.

 

2. Tajchy v Banskej Štiavnici sú umelé 
jazerá, ktoré tvorili premyslený 
systém na poháňanie banských 
strojov. Vynašiel ho banský inžinier 
Samuel Mikovíni a v tom čase na svete 
nemal obdoby. 

3. Jaskyňa Domica skrýva prekrásne 
výtvory podzemnej vody a podzemnú 
riečku Styx. V období dostatku vody sa 
po nej môžete plaviť na člnoch. 

4. Herliansky gejzír každých  
33 — 34 hodín vychrlí vodu do výšky 
dvadsiatich metrov. Vznikol pri 
navŕtavaní minerálnych prameňov 
v tamojších kúpeľoch. 

 5. Žitný ostrov je najväčším riečnym 
ostrovom, ohraničeným riekami 
Dunaj, Malý Dunaj a Váh. Je najväčšou 
zásobárňou podzemnej pitnej vody 
v Európe. 

6. Vodný žľab v doline Rakytovo je 
európskym unikátom! Kedysi sa 
používal na spúšťanie dreva do doliny. 
Meria 2 450 metrov. Je národnou 
kultúrnou pamiatkou.

 

7. Minerálne pramene na Slovensku 
sú svetovou raritou. Na našom 
malom území ich máme viac než 
1 600. Vo svete nás preslávili kúpele 
v Piešťanoch, Trenčianskych 
i Rajeckých Tepliciach, Kováčovej, 
Bardejove a mnohé ďalšie.

Ako ryba  
vo vode 

 Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ   Ilustrovala ADELA REŽNÁ 
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Voda je hneď po kyslíku najdôležitejšia  pre náš život.  
Tvorí až dve tretiny našej telesnej hmotnosti. Možno aj preto 

sa cítime vo vode ako doma. Je naším bohatstvom.  
Len na nás záleží, dokedy ním ostane. 

Sedem vodných divov Slovenska  

Napíšte nám názov dvoch knižiek Jána Navrátila, ktoré súvisia 

s vodou alebo morom. Svoje odpovede posielajte do konca školského 

roka 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. 

rarita → niečo výnimočné, zriedkavé
unikát → jedinečná, cenná vec



Črievičník papučkový
Koncom mája kvitnú naše vstavače – orchidey. Črievičník papučkový je 
jednou z najvzácnejších. V prírode rastie od Bielych Karpát po Bukovské 
vrchy v Poloninách. Upúta nezvyčajným kvetom. Má tri až štyri centimetre 
dlhý žltý pysk, ktorý je papučovito vydutý. Na zaujímavosti mu pridávajú 
dlhé hnedočervené okvetné lístky, často špirálovito skrútené okolo 
„papučky“. Hmyz vletí do žltej papučky a vyjsť z nej môže iba jediným 
úzkym otvorom. Pritom rastlinu opelí. Táto zákonom chránená rastlina 
je najzaujímavejšou divorastúcou orchideou v Európe. 

Chránená krajinná oblasť Poľana
Sopka Poľana naposledy soptila lávu pred trinástimi miliónmi rokov. Prúdy 
lávy stuhli a vytvorili pôdu, na ktorej rastú vzácne rastliny. Keď sa stenou 
krátera prerezala voda, vznikla Hrochotská dolina. Na jej dne zostali ako 
pozostatky sopečnej minulosti ozrutný Bátovský balvan a Jánošíkova skala. 
Kóta Hrb na severnom okraji Poľany je geografickým stredom Slovenska.

V Podpoľaní nedávno objavili rastlinu, o ktorej si botanici mysleli, že už 
vyhynula. Takmer sto rokov o nej nevedeli a ona si pokojne, nerušená rástla 
na zamokrených lúkach. Volá sa ľanostník bezlistencový. 

V predvečer prvého mája stavajú mládenci dievčatám pred domy máje. 
Sú to stužkami ovenčené, kôry a konárov zbavené stromy so zeleným 
vrchovcom. Dnes už sa stavia väčšinou len jeden máj pre celú obec,  
pretože stromy treba šetriť.

V Nemecku sa stavali máje už pred sedemsto rokmi na Turíce a na 
Jána. Stavali ich pred kostol, radnicu a pred domy popredných mešťanov 
ako prejav úcty a žičlivosti. Odtiaľ vzišla myšlienka postaviť máj aj pred 
dom obdivovaného dievčaťa.  

Máj býva najkrajším mesiacom roka. Slnečný, teplý, 
zelený, rozkvitnutý a voňavý, plný bzukotu hmyzu 
a vtáčieho spevu. Kukučky, ktoré sa nedávno vrátili 
zo zimoviska, sledujú násady v hniezdach  malých 
spevavcov. Stačí chvíľa nepozornosti a kukučka 
im pridá  jedno svoje vajíčko. Škvrnité,  takmer 
na nerozoznanie od domácich.

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala BARBARA KRŠKOVÁ

Najvoňavejšie májové kytice sú z konvaliniek 
a orgovánu. Orgován sa k nám dostal až v šestnástom 
storočí z dvora tureckého sultána. Nie je prudko 
jedovatý ako konvalinky, ale obsahuje látku, ktorá  
môže u niekoho vyvolať alergickú reakciu. 

Vonia luh i háj 

Máj, máj, máj zelený,  
pod oblôčkom sadený

Roj, ktorý sa v máji rojí,  
za plný voz sena stojí

Turíce → cirkevný sviatok, ktorý 

sa slávi 50 dní po Veľkej noci  

Vyrojené včely pripomínajú bzučivý mrak. Tisíce včiel v chumáči sa 
zvyčajne usadia neďaleko úľa na ovocnom strome a čakajú, kde včely 
prieskumníčky nájdu nový príbytok. Rojenie nastáva, keď sa v úli vyliahne 
jedna alebo viac včelích matiek, budúcich kráľovien. Niekedy vyletí 
so svojimi včelami stará kráľovná, inokedy mladé. Obklopuje ich množstvo 
verných včiel. Vtedy sú ako opojené a nemajú chuť bodať. Skúsený včelár 
roj strasie do koša a presunie do malého úľa, rojáčika. Raz nám vletel 
včelí roj aj do komína. 
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Na čistinke bol hrozný chaos. Niečo ako 
stredoveká bitka, akurát tu sa medzi sebou 
bili, ruvali a klbčili milé lesné zvieratká. 
Vzduchom lietali odpadky, plasty a domáce 
spotrebiče

„Nuduard, musíme niečo urobiť, 
lebo o chvíľu tu bude toľko neporiadku, 
že sa z tejto bláznivej planéty už nikdy 
nedostaneme!“ kričal Krejzík a rozhliadol 
sa okolo seba. Uvidel veľkú bielu debnu 
a podľa svojich skúseností s podobnými 
predmetmi už vedel, že ich spustí dotykom. 
Skôr než ho Nuduard stihol zadržať, Krejzík 
otvoril dvierka na bielej debne, ktorú 
pozemšťania poznajú ako chladničku. 

Vyvalil sa z nej taký smrad, že aj zvieratá, 
ktoré už boli zvyknuté na všeličo, sa 
zarazili. Oba znepriatelené tábory vyhlásili 
okamžité prímerie. Každý si čo najskôr 
potreboval zapchať čuchové orgány.

„Fuj, čo to je? Ja ani nemám nos a cítim, 
že je to hrozné!“ kričal Krejzík.

„Štípe ma koža!“ jačal skokan.
Sova nečujným manévrom chytila 

do pazúrov straku a zosadla s ňou na jej 
bývalom tróne. 

„Krejzík, zavri už tú chladničku!“ 
zvolala.

„Dalo by sa to povedať aj slušnejšie,“ 
zamrmlal Krejzík a vykonal rozkaz.

„Vidíte? Ľudia ju ani nevypratali a len tak 
ju zahodili do lesa! Myslia si, že my budeme 
jesť ich pokazené paštéty?“ kričala sova.

„Straka, tvojej vláde je koniec!“ zakriča-
la veverička.

„Áno! Oklamala si nás! A my sme ti ešte 
pomáhali znečisťovať vlastný les!“ osmelil 
sa aj medveď. 

„Nikdy sa nevzdám! Všetko, čo sa blyští, 
je moje! Chcem svoju najjagavejšiu hromadu 
na svete!“ kričala straka spod pazúrov 
sovy na skupinu svojich prívržencov. Tá 
sa však každou sekundou zmenšovala, až 
nezostalo jediné zvieratko, ktoré by ešte 
stálo o strakine rozkazy. 

„Pch!“ vyprskol Krejzík. „V prstencovej 
galaxii je planéta Swagovski, na ktorej je 
všetko vyrobené z čistých drahokamov. 
Takých tam má každý v záhrade celú kopu! 
Vaše ligotavé čačky však nestoja za nič! 
Keby boli krásne, náš pohon na krásu by už 
dávno fungoval. V tejto špine nedokážeme 
ani naštartovať loď, aby sme sa mohli dostať 
domov.“

„Tak čo teda navrhujete?“ spýtala sa 
nesmelo labuť.

„Budeme musieť všetci priložiť 
ústa, labky, krídla a ostatné končatiny 
k dielu a upratať aspoň tak, ako to už 
mesiace robíme pri kamzíkovom múzeu,“ 
vysvetľovala sova.

Kamzík, ktorý sa už medzitým ako-tak 
prebral, opäť odpadol.

„To bude tvrdý oriešok,“ vzdychla si 
veverička.

„Prosím vás!“ zakričal jeden z malých 
tučných bobrov, ktorý práve zbieral plasto-
vé fľaše. „Čo znamená to… upratovanie?“

„To, čo práve robíš!“ zhúkla sova.
„Zbieranie fliaš na našu bobriu hrádzu?“ 

spýtal sa nevinne.
„Nie! Upratovanie je to, keď zbieraš fľaše 

a odpadky, aby si ich vyhodil.“
Veverička priniesla odpadkové  

vrece a všetci aktivisti na čele s Krejzíkom 
a Nuduardom začali zvieratám ukazovať, 
čo to je naozajstné upratovanie. A že sa 
do toho pustili z naozajstnou vervou, všetci 
sa poriadne zapotili!

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

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

Aj k nám už prišiel koronavírus a môj 
život sa zmenil na nepoznanie. Závažné 
ochorenie sa bleskovo šíri po celom svete. 
Mne zavreli školu, Edite škôlku a oco už 
nechodí do práce. Najprv nám pani učiteľka 
povedala, že doma zostaneme týždeň, 
potom dva a teraz to vyzerá tak, že tento 
polrok už v svojej lavici a triede sedieť 
nebudem.

Neprežívam ozajstné prázdniny, učím  
sa z domu. Triednu často vídam na 
monitore a domáce úlohy mi posiela 
e-mailom. Alebo sa so mnou a spolužiakmi 
rozpráva cez skype. Učivo vlastivedy 
či prírodovedy by som ako-tak zvládal. 
Ale ako zabrániť Alme, aby sa netlačila 
do obrazu? Všetkým cez obrazovku máva 
a posiela grimasy.

„Aj vy už máte koronu?“ kričala Alma 
na mojich kamarátov a ukazovala im 
princeznovskú papierovú korunu.

Almu aj Editu veľmi zaujíma, čo robím, 
a radujú sa, že zostávam s nimi. Vôbec  

totiž nesmieme vychádzať von. Len 
v najnutnejších prípadoch nakúpiť 
potraviny alebo lieky.

Aj tato pracuje cez počítač, a tak sa pri 
ňom striedame. Snažím sa sústrediť v tom 
našom domácom hurhaji. 

Ušili sme si ochranné rúška na tvár. 
Pomáhali sme so sestrami strihať látky 

a gumičky. Mamina dlho sedela pri šijacom 
stroji a zhotovovala ich pre celú rodinu. 
Alma dostala s motívom krtka a Edita 
s princeznou. Naučili sme sa častejšie 
a lepšie si umývať ruky teplou vodou a my-
dlom a nechytať si prstami ústa ani nos.

Slovo korona zneje zo všetkých strán 
a sestry si ho obľúbili. Hrali sa na koronu, 

1. Ako sa chrániť pred vírusmi?
2. Vieš si ušiť rúško?
3. Ako si chránime zdravie?

spievali si o nej. Našťastie nerozumeli, 
čo znamená a koľko trápenia sa za ním 
skrýva.

Doma sa už nedalo vydržať, a tak nás 
rodičia zobrali von.

Kráčali sme do lesa s rúškami  
na tvárach a s rukavicami na rukách.  
Alma s Editou sa pohádali už pri východe.

„Ja mám koronu, nie ty!“
„Nie, moja! Nedám ti!“
Na ulici kráčalo iba pár ľudí, ale všetci 

sa obracali, krútili hlavami a pohoršovali 
sa. Alma si v nestráženej chvíli strhla 
rúško, ukazovák si strčila do nosa a prsty  
do úst. Mama a otec skoro odpadli.

 
Večer, keď som sestrám čítal rozprávku, 
tisli sa ku mne ako koaly.

Zblížili sme sa, akoby sme dovolenkovali 
doma a spoločne čelili neviditeľnému 
nepriateľovi. Mesto je tiché ako nikdy. 
Všetko je iné. Len mesiac a hviezdy svietia 
do tmy za naším oknom stále rovnako, keď 
zaspávame po ďalšom napínavom dni.



V Londýne nedávno založili Klub ctiteliek 
dáždnika. Jeho členky sa združili 
pod heslom: „Pravá Angličanka nesmie 
prekročiť prah svojho domu bez dáždnika.“ 
A je im celkom jedno, či vládne pekelná 
horúčava a meteorológovia sľubujú pekné 
počasie. V Londýne, upršanom a hmlistom 
meste, je predsa vždy potrebné pamätať 
na ochranu odevu a účesu.

V svojej základnej podobe však dáždnik 
existuje už vyše 3500 rokov. Svedčia 

o tom nálezy zo starovekého Egypta, Číny 
a Grécka.

V krajinách, kde slnko nemilosrdne 
pripekalo, chránili sa pred jeho lúčmi 
slnečníkmi. Dlho ich však používali len 
panovníci a veľmoži. Keď pán vykročil 
z domu a slniečko priveľmi pražilo, 
otrok rozprestrel slnečník a držal ho 
svojmu pánovi nad hlavou. Podľa nálezov 
to bolo práve v Číne, kde sa rozhodli 
plátno voskovať a lakovať. Potom už 

mohli používať slnečník aj ako ochranu 
pred dažďom. 

Za čias starovekého Grécka a Ríma  
boli dáždniky luxusným dámskym 
doplnkom. Už vtedy boli skladacie. Muži 
ich však považovali za rýdzo ženskú 
záležitosť.

Po páde Rímskej ríše sa dáždniky 
vytratili. Do sveta sa vrátili až o dvanásť 
storočí neskôr vo Francúzsku, Taliansku 
a Anglicku. Prvý dáždnik, stále podobný 
slnečníku, bol veľmi ťažký, pretože ho 
zhotovovali z rybích kostí, na ktoré natiahli 
hrubú celtovinu. Chránil síce pred dažďom, 
ale držať takú ťarchu nad hlavou nebolo 
na závidenie. Vážil aj vyše päť kíl. 

Neskoršie dáždniky mali už 
modernejšiu konštrukciu, ktorá uľahčovala 
ich otváranie a zatváranie. Boli však 
zhotovované z hodvábu, ktorý bol drahý 
a nebol príliš odolný voči vplyvom 
daždivého počasia.

Dáždnik prestal byť výlučne ženskou 
záležitosťou, keď anglický cestovateľ 
a filantrop Jonas Hanway ako prvý 
muž začal nosiť dáždnik na verejnosti. 
Na začiatku čelil posmechu, no neskôr sa  
ho odvážili nosiť aj ďalší muži. 

Na vylepšenie dáždnikov sa zrodilo vyše 
sto patentov. Až potom sa ľudia nebojácne 
a húfne vyberali do dažďa. 

Neskôr sa stal dáždnik nielen 
úžitkovým, ale aj ozdobným predmetom. 
Jeho vzhľadu a neobyčajným vzorom sa 
dodnes venujú módni návrhári a dizajnéri 
z celého sveta.    

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ

… prvý skutočný dáždnik, ktorý bol zostrojený ako ľahká ozdobná vecička so sklápacím systémom, vynašiel pred tromi storočiami Francúz Jean Martus?

… dáždnik s moderným sklápacím mechanizmom, aký sa používa dodnes, začali vyrábať až v roku 1969? 

1716

je záhadné slovíčko, kto
ré pripomína 

zamotané klbko. Je to v
šak veda, ktorá 

hľadá pôvod a prvotný 
význam slov.

Dáždniku sa u nás kedysi hovorilo 

parazól, čo pochádza z francúzskeho 

slova parasol, ktoré znamená slnečník. 

Česi dáždniku hovoria aj paraple, čo 

je presnejšie, lebo francúzske slovo 

parapluie označuje dáždnik.   
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Jedno slovenské ľudové príslovie 
hovorí, že jablko nepadne ďaleko  
od stromu, a druhé - aký otec,  
taký syn. V prípade ilustrátora 
Petra Cpina to platí dvojnásobne. 
V jednej z galérií sme vám 
už predstavili jeho otca Štefana, 
po ktorom Peter zdedil výtvarný 
talent a lásku k detskej knihe.

Pokojne však mohol byť aj učiteľom. 
V Trnave študoval na vysokej škole slovenský 
jazyk a výtvarnú výchovu. Život ho však 
zavial do vydavateľstva Mladé letá, kde 
vychádzali knihy pre deti, a tam sa cítil 
ako doma. Rozumel deťom a mal zmysel 
pre humor. A tak spod jeho štetca vychá-
dzali ilustrácie, ktoré sprevádzali viac než 
sedemdesiat kníh.  

Bol dlhoročným kamarátom časopisu 
Slniečko a nebolo čísla, v ktorom by chýbali 
jeho vtipné obrázky. Nezabudnuteľný bol 
seriál Daniela Heviera o Pinky Bumovi, 

rozprávky, básničky či príbehy zo života  
detí. Peter Cpin žije v Modre a stále ilustruje. 
Za svoju tvorbu získal Cenu Ľudovíta Fullu 
a za ilustrácie knihy Cibuľkove dobrodruž-
stvá bol v roku 2002 zapísaný na Čestnú 
listinu IBBY.

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

1918

Ilustrácie Petra Cpina nájdete 
v knihách:

M. Ďuríčková: Zlatá priadka

V. Šikula: Medardove rozprávky

L. Friedová: Rozprávky s podkovičkami

J. Satinský: Rozprávky uja Klobásu

A. Habovštiak: Tri víly na salaši 

Ján  
Navrátil

Ilustrovala ALŽBETA BOŽEKOVÁ

Lastovičí  
maják
„Ako nájdu lastovičky

na jar svoje hniezda?“

„Nad každým im svieti

lastovičia hviezda.“

„Ale dedo! Vymýšľaš si 

ako v kine.
Žiadnu hviezdu nevidím.“

„Čo kométa na komíne?“

„To je dym.“

„Nuž tak svietia lastovičkám

dvierka do hniezda.

Dvere domov,

to je hviezda – nehviezda,

ktorá ukazuje cestu

tebe, mne i vtákom.

Pripraviť sa, pozor,

letkom za zobákom!“

Dúhovník
Vietor zoral na oblohepole modrasté.

Zasadil doň zrnká dažďa.Čo nám vyrastie?

Čakal som, kým skončí búrka.Aj som zmokol troška.Zrazu cítim sedem vônídúhového rožka.

Jeden koniec prostred rieky,druhý na úbočí.
Dúhovník je moja slabosť,nakŕmte ma, oči!

Vrabčia  
gitara
Čimčarara, čimčara,

svet je vrabčia gitara.

Elektrické drôty
ukrývajú noty
ako struny.

Stačí brnknúť a už zuní

čim-čim rock.

Zrovnajme si podľa vrabcov 

krok!

Hádanka
Koľko krokov urobí vrabec 
za sto rokov?

(ANI JEDEN, LEBO VRABEC SKÁČE)

© Peter Cpin; ilustrácia z knižky Usmej sa, srdiečko, 2002Vydavateľstvo Mladé letá 

IBBY → Medzinárodná únia pre detskú knihu  
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN
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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

      

Slniečko č. 7
Naše divy
Z tých, čo správne odpovedali,  
že o Jánovi Kempelenovi napísala 
Mária Ďuríčková povesť Bratislavský 
Faust, sme vyžrebovali troch, ktorým 
pošleme peknú knižku. Sú to – Nina 
Zervanová zo Zálesia, Matej Ondráš 
z Bohdanoviec nad Trnavou a Karin 
Samajová z Bernolákova.

O peknej knižke
Tajnička doplňovačky vám prezradila 
meno ilustrátora Bystríka Vanča, 
ktorý nakreslil krásne obrázky 
v knižke V krajine rozprávok. Túto 
peknú knihu venuje Vydavateľstvo 
SLOVART týmto výhercom – Jozefovi 
Veterníkovi z Necpál, Ondrejovi 
Tušimovi z Dobroče a Dominike 
Mrázikovej z Melčíc-Lieskového.

Adéle a Rúfus na cestách 
po Slovensku
Alica Kubínyiová zo ZŠ na Kubranskej 
ceste v Trenčíne správne rozlúštila 
mená vtáčikov, ktoré boli na obráz-
koch: bažant, drozd, dudok, sýkorka, 
holub, stehlík, ďateľ, kukučka a glezg. 
Posielame jej interaktívnu knižku 
z vydavateľstva MONOKEL.

UMELECKÝ MESAČNÍK PRE ŽIAKOV 
1. — 5. ROČNÍKA ZŠ
ZALOŽENÉ V MATICI SLOVENSKEJ 
V ROKU 1927
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alebo KEĎ SA ZDVIHNE OPONA!

Z dôvodu dočasného uzatvorenia škôl v súvislosti 
s ochorením COVID-19 sme sa rozhodli predĺžiť termín 
uzávierky výtvarnej súťaže Zázračné divadlo alebo Keď sa 
zdvihne opona. Vaše súťažné práce preto môžete doručiť 
poštou a po znovuotvorení knižnice aj osobne na adresu 
Mestskej knižnice mesta Piešťany najneskôr do 30. októbra 
2020. Na vaše práce sa srdečne tešíme!

MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY  
A SPOLUORGANIZÁTORI

Obrázky do celoslovenskej výtvarnej súťaže Zázračné divadlo namaľovali naše prvé lastovičky – žiaci pani učiteľky Mgr.art Jany Bialovej  zo ZUŠ vo Fiľakove  

LEA BUZÁSIOVÁ, 9 rokov

MARTINA ALBERTOVÁ, 9 rokov



Keďže v týchto dňoch sedíme všetci doma  
a cestovať môžeme len prstom po mape, je pravá  
chvíľa na to, aby sme otvorili knižku o dobrodružnom 
putovaní svetoznámeho benátskeho kupca Marca Pola 
Cesta do krajiny Draka. Jeho cestovateľský príbeh sa 
začal pred sedemsto rokmi, keď navštívil mocného chána 
v ďalekej ázijskej krajine. Natoľko si získal jeho dôveru, 
že ho vládca poslal na tri roky do Číny, aby tam spravoval 
časť krajiny. Keď sa Marco vrátil do Benátok, napísal Knihu 
o zázrakoch sveta, z ktorej sa ľudia po prvý raz dozvedeli 
o divokej prírode a magických mestách ďalekého Orientu. 

Spisovateľ Patrik Oriešek vám v svojej najnovšej knihe 
vyrozprával príbeh odvážneho Benátčana, ktorú veľkole-
pými ilustráciami vypravila do sveta ilustrátorka Han. 

Keď vylúštite našu doplňovačku, z tajničky sa dozviete 
meno krajiny, v ktorej u mocného chána Marco Polo  
slúžil. Odpoveď nám pošlite do konca školského roka 
na adresu Slniečko, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava  
alebo na e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 
Možno budete jedným z troch šťastlivcov, ktorým 
vydavateľstvo MONOKEL venuje túto krásnu knihu.
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