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Dedo raz povedal, že z dediny Muráň, kde 
býva, má k synovi, neveste a vnúčatám 
Maťovi a Lenke v Mestečku blízko:

„Keď chcem, dohodím k vám klobúkom!“
Povedal to v muránskej záhrade 

pred včelínom. Na hlave mal slamený 
klobúk. Strieška mu tienila oči. Tie sa 
smiali.

„Dedo, neverím,“ povedal Maťo. „To by 
bol svetový rekord.“

„No a čo?“ zasmiali sa dedove oči. „Budeš 
mať deda – svetového rekordéra.“

„Si naozaj svetový,“ povedala Lenka. 
„Ale klobúkom k nám nedohodíš!“

„Ani moja starká mi neverí?“ pohoršil sa 
dedo a zložil si klobúk z hlavy.

Starká sa uškrnula:
„Načo by si hádzal klobúk? Keď budeš 

chcieť vedieť, ako sa deti majú, zavoláš im 
z môjho mobilu.“

Dedo nemal rád mobil. Vraj sa najradšej 
rozpráva s ľuďmi z očí do očí.

Kúsok odstúpil, rozkročil sa a povedal:
„Predvediem vám, čo môj klobúk 

dokáže.“
Zľahka chytil klobúk, potom pokrčil 

ruku a vzápätí ju prudko vystrel.
A klobúk preletel oblúčikom okolo 

starkej, Maťa, Lenky aj ich rodičov a vrátil 
sa dedovi do ruky.

Nepreletel však len tak naľahko: v letku 
naň sadla včielka a kúsok sa odviezla. 
Dedo ju zobral z klobúka na ukazováčik 
a povedal vnúčatám:

„Maťolenkovia, pozrite, koľko peľu nám 
nazbierala.“

Maťo a Lenka, ktorých dedo volá 
Maťolenkovia, aby vraj ušetril čas, zblízka 
si obzreli včielku. Na chlpatých nôžkach 
mala prilepené žlté guľky peľu.

„Budeme mať dobrý, voňavý medík,“ 
povedal spokojne dedo a striasol včielku 
na letáčik úľa.

Potom sa znova rozkročil a zľahka hodil 
slamený klobúk:

„Leť si, leť, tam a späť!“
Klobúk ľahučko oboplával orech v zá-

hrade a vrátil sa späť dedovi do ruky. Teraz 
však ozdobený motýľom, ktorý mal na sebe 
farby všetkých kvetov v záhrade.

„Ty si krásavec,“ povedal dedo. „Čo keby 
si mi na klobúku ostal navždy?“

Len čo to dedo dopovedal, motýľ zatre-
potal krídlami a odletel k potoku.

„Zatiaľ sa mi vždy vrátil do ruky,“ 
povedal dedo a pohladkal striešku klobúka. 
„Poslúcha ma na slovo. Môžem ho šmariť 
z celej sily, vždy sa mi vráti.“

Dedo sa rázne zahnal rukou s klobúkom 
a ten zrazu akoby dostal veľké krídla 
– kĺzavo preletel cez potok, zdvihol sa 
a preplachtil ponad susedovu záhradu. 
Stratil sa, zmizol za hradbou košatých 
sliviek a jabloní.

„A je tam!“ povedal dedo trochu 
zarazene po chvíli, keď sa klobúk nevracal.

„Veru tam – v Tramtárii!“ dodala starká.
Maťo a Lenka prebehli do susedovej 

záhrady, no klobúk nenašli.
„Niet ho,“ povedali. „Asi letel ďalej.“
„Veď vám vravím, že už lieta nad 

Mestečkom,“ povedal dedo a poškrabkal 
sa po temene.

„Cézar ti ho nájde,“ povedala starká 
a zavolala na psa. 

 Napísal PETER GLOCKO  Ilustrovala ALICA BODIŠ 
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V tej chvíli zaprašťalo v ríbezľových 
kríkoch za včelínom a zjavil sa bernardín. 
Vyplazil na deda jazyk a otvoril papuľu, 
akoby neveril vlastným očiam: Dedo bez 
klobúka? Baf! Kto to kedy videl?

„Hľadaj!“ povedal dedo. „Tam!“ ukázal 
do susedovej záhrady.

Cézar odbehol, ale vzápätí sa vrátil. 
Neniesol v papuli nič, len svoj jazyk.

„Možno mi neuveríte, ale trochu mi je 
za tým klobúkom ľúto. Keď ho uvidíte lietať 
nad Mestečkom, Maťolenkovia, príďte mi 
povedať.“

„To skôr uvidia lietať ufo,“ povedala 
starká.

„Lietajúce taniere ani ufóni nejestvujú,“ 
povedal dedo. „Ale môj lietajúci klobúk áno. 
Rozumieš, starká?“

„Dobre ti ja rozumiem,“ povedala starká 
dedovi a usmiala sa. 

Ako sa to skončilo s dedovým klobúkom, môžete 
sa dozvedieť z knižky Petra Glocka Kráľ psov 
z vydavateľstva Perfekt. Spisovateľ ju venoval 
svojim vnúčatám Zorke a Sveťkovi, a všetkým 
deťom, ktoré majú to šťastie tešiť sa so starými 
rodičmi. 

Škoda len, že s lietajúcim klobúkom odletel 
začiatkom leta do večnosti aj pán spisovateľ. 
Neodleteli však jeho Šťastenko a ani ďalší 
rozprávkoví hrdinovia, ktorých nám tu 
zanechal pre radosť a potešenie. Zájdite si 
do knižnice a pri čítaní jednej z jeho kníh mu 
pošlite po lietajúcom klobúku pekný pozdrav 
do neba. 

Dedove múdrosti

Svrbí ma oko, budem plakať.

Ucho ma páli, ktosi ma chváli.

Všetko má svoj koniec  

– len klobása, jaternica a palica dva.

Dedove hádanky
Ach, ach, ach,
rozsypal sa strieborný hrach.Začnú ho zbierať,
až keď bude svitať.
Čo je to?

(HVIEZDY)

Ide vodou, nečľapká,
ide mostom, nedupká,
ide horou, nešuští,
ide cestou, nepráši.
Čo je to?

(TIEŇ)

Brok a Cézar sú susedia, delí ich vysoký 
drôtený plot. Vždy, keď sa pri ňom stretnú, 
vyvaľujú na seba okále a ceria zubále. Brok 
šteká, že sa veru Cézara nebojí, a Cézar 
zlostne vrčí, že toho krpáňa roztrhá.
No keď sa stretnú na ulici, niet lepších 
priateľov.

Biť slabšieho? To by nebolo nijaké 
hrdinstvo, pomyslí si veľký Cézar.

Začínať si so starším? Ešteže čo! Pomyslí 
si maličký Brok.

A keď sa na druhý deň stretnú pri plote, 
znova im blčia okále, znova ceria zubále. 
Jeden na druhého brešú, až sa plot trasie.

Nechcelo sa muchám letieť proti vetru, počkali 
si na taxík, na kravičku Petru.

Sedia si muchy na taxíku ako barónky 
a šušušu o dušu jedna druhej do ušú:

„Ja som sa včera nosila na nose šoféra 
Fera.“

„A ja som sa kĺzala na plešine pána Jána 
Dána, keď šiel zrána s ťažkými taškami.“

„Ja som poštípala poľovníka Paľa. Cielil 
do líšky, strelil do výšky.“

Znevideli sa kravičke Petre chvastúnky 
a zaplieskala dotieravým hosťom nad hlavami 
chvostom.

Mali muchy po taxíku, museli ísť peši.

Sú poľovníci, ktorí striehnu v hore na divú zver, ale sú aj takí 
ako spisovateľ Jozef Pavlovič. Ten sa radšej vyberie na lov 
slov, hlavolamov a hádaniek, ktorými potom láme hlavy 
všetkým deťom, ktorým sa nechce rozmýšľať. Ale nebojte 
sa, on deti netrápi, ale zabáva a rozosmieva! Okrem toho sa 
o ňom povráva, že rozumie zvieracej reči. Akoby inak mohol 
napísať toľko zaujímavých zvieracích rozprávok? 

V tomto roku sa spisovateľ 

Jozef Pavlovič dožíva okrúhleho 

životného jubilea. Slniečko 

a jeho čitatelia mu želajú veľa 

zdravia, dobrých nápadov  
a veľa usmievavého slniečka! 

Ilustrovala HELGA PAVELKOVÁ
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Prvý maratón na svete

Po prašných cestách uháňa bežec. Je 
strhaný, ale beží ako odušu. Je to grécky 
vojak Feidippides. V tvári mu žiari veľké 
odhodlanie čo najskôr priniesť do cieľa 
dôležité posolstvo. Vyslali ho z Maratónu 
do Atén, aby oznámil radostnú zvesť, 
že Peržania boli porazení v bitke pri 
Maratóne. Keď dobehol do cieľa, podal 
správu o víťazstve a od vyčerpania zomrel. 
Podľa legendy bežal dva dni bez prestávky 
a prekonal vzdialenosť 246 kilometrov!

Historická legenda o statočnom 
gréckom vojakovi neupadla do zabudnutia. 
Francúzsky historik Michel Bréal prišiel 
s nápadom usporiadať preteky na dlhú 
vzdialenosť, ktoré by oslavovali hrdinský 
čin antického bežca. Táto myšlienka sa 
zapáčila aj Pierrovi de Coubertin, ktorý 
v roku 1896 zaradil mužský maratón 
do prvých moderných olympijských  
hier v Aténach. Tento maratón dodnes 
meria 42 kilometrov a 195 metrov.  
Ženy si museli na maratón počkať až 
do roku 1984. 

Najstarší maratón v Európe

Predstavte si, že toto vzácne prvenstvo 
máme u nás na Slovensku. Je ním totiž 
Medzinárodný maratón mieru v Košiciach. 
A nielen to – je zároveň tretím najstarším 
maratónom na svete.

Ako je to možné? Nuž tak, že na počiatku 
všetkého vždy stojí veľké nadšenie, odhod-
lanie a vytrvalosť! A takéto nadšenie sa zro-
dilo aj v srdci košického inžiniera Vojtecha 
Bukovského, keď v roku 1924 po prvý raz 
uzrel bežať maratón na olympiáde v Paríži! 
Neprešli ani tri mesiace a samostatne orga-
nizovaný maratón sa po prvý raz bežal aj 
v jeho rodných Košiciach. A beží sa podnes.

Svetové Košice

V prvú októbrovú nedeľu sa mesto 
Košice premení na obrovské športovisko, 
na ktorom sa stretne doslova celý svet. 
Počet účastníkov maratónu už dávno 
prekročil desaťtisícovú hranicu. Okrem 
špičkových športovcov sa tu stretávajú aj 
ľudia, ktorých spája nadšenie pre bežecký 
šport. Mamičky s kočíkmi, deti, in line 
korčuliari, vozíčkari i handbikeri, ktorí si 
overujú svoje sily na dvadsaťkilometrových 
pretekoch, na polmaratóne či minima-
ratóne.

Košický maratón mieru nespája len 
svetadiely, krajiny, národy a národnosti, 
ale aj rodiny.

Košická babička Maruška rok čo rok 
prihlasuje na maratón svojho vnuka 
Jáchyma a jeho sestričku Sofinku z Prahy. 
Postupne sa k nim pridala celá rodina: 
rodičia, starí rodičia, strýkovia, tety 
a ich kamaráti. A všetci majú jediný cieľ: 
rozbehnuté Košice. No nie je to svetové?

Medzinárodný  
maratón mieru  

v Košiciach

 Napísala ĽUBICA KEPŠTOVÁ   Ilustrovala MARTA MÉSZÁROSOVÁ 
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Michel Bréal – čítaj Mišel Breal

Pierre de Couberti
n – čítaj Piér d Kuberten

Prvého maratónca na svete zobrazuje 
bronzová socha akademického sochára 
Arpáda Račka, ktorá od roku 1959 stojí 
na Námestí Maratónu mieru v Košiciach. 
Na jej podstavci nájdete grécky nápis 
NENIKHKAMEN. Podľa legendy sú to 
slová gréckeho vojaka Feidippidea, ktoré 
vyslovil krátko pred tým, ako skonal. 
Čo znamenajú tieto slová? Svoje odpovede 
pošlite do 20. októbra na adresu: Slniečko, 
P.  O.   BOX 307, 810 00 Bratislava alebo 
e-mail: slniecko-sutaze@litcentrum.sk. 
Opäť vyžrebujeme troch súťažiacich, 
ktorým pošleme tričká Slniečka 
a všetkých zaradíme do koncoročného 
žrebovania o slniečkarský bicykel.
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Už je po Mitre,  
už valachom svitne 
Pastierska sezóna trvá od Juraja do Mitra. 
Mitra nájdete v kalendári 26. októbra 
ako Demetera. Na salašoch je záverečná. 
Ovce zaženú do dedín a vrátia ich gazdom. 
Predložia aj vyúčtovanie: koľko jahniat sa 
narodilo, koľko oviec strhla zver, ale aj koľko 
syra a vlny z oviec spracovali. Bačovia a valasi 
zazimujú koliby a po dlhom pastierskom  
roku si konečne oddýchnu doma. 

Rekordér brehár
Každý rok križujú zemeguľu tisíce 
sťahovavých vtákov. Mnohé z nich dokážu 
preletieť tisícky kilometrov. Rekord drží 
brehár, ktorý nie je väčší ako holub. Tento 
vták preletel 11 580 kilometrov z Aljašky 
na Nový Zéland za osem dní bez jediného 
medzipristátia. 

Na tento chodník sa môžete vybrať od 
Areálu zdravia Rozálka alebo od Cajly. 
Prejdete sedem kilometrov a na dvanástich 
tabuliach si môžete prečítať zaujímavosti 
o vinohradníckych tradíciách Malých Karpát. 
Naši predkovia pestovali vinič už pred 
dvetisícpäťsto rokmi. Na chodníku nájdete 
vahadlovú studňu, odpočívadlá a ruiny 
Peregského domu, v ktorom žil voľakedy 
bergmajster, ľudovo bežne nazývaný pereg. 
Bergmajster bol vo vinohradoch dôležitý ako 
richtár v dedine. Dohliadal na všetko dianie 
vo viniciach. 

Zelené jelene
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.

Október
Tento mesiac sa ešte kde-tu objavia posledné pavučinky 
babieho leta. Častejšie sú to však ranné hmly a pľušte. 
Niekedy začujeme gagotanie husí, hoci pre hmlu ich 
nevidíme. Sysle, plchy aj svište už spia. Hoci väčšina 
kvetov už odkvitla, niektoré lúky sa práve teraz 
fialovejú od množstva jesienok. Netrhajte ich! Patria 
k našim najjedovatejším rastlinám.

Čarovná kvapôčka
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

Studené vetry lomcujú konármi a objavujú sa prvé mrazy. Pre stromy  
je to signál, že sa musia pripraviť na zimný odpočinok. Chlorofyl,  
zelené farbivo v listoch, sa pomaly rozkladá na všetky odtiene žltej 
a červenej. Javory, hraby aj brezy sa zmenia na zlatožlté, vtáčie čerešne  
či jarabiny na červené. Ak je však veľmi daždivo, listy na konároch uschnú 
skôr, než sa vyfarbia. 

Ak sa ešte v októbri listy pevne  
držia na stromoch, bude krutá zima
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Vinohradnícky náučný  
chodník v Pezinku
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Vesmír tvoria prekrásne pestrofarebné 
galaxie a súhvezdia. Sú všade, kam sa len 
pozriete. Touto nekonečnou nádherou 
plnou planét, hviezd, čiernych dier,  
bielych dier, rôznofarebných dier aj 
absolútne bezfarebných opakov dier  
putuje dvojmiestna vesmírna 
loď – najkrajšia, akú ste kedy videli. 
V medzihviezdnom priestore nie je  
vzduch, a preto ani zvuk. Nič zvonku 
nekazí nádheru tohto okamihu…  
Čo sa však deje vo vnútri lode, až také 
krásne nie je. 

„Špinavá ponožka! A ešte k tomu 
na kormidle! Krejzík!“ ozval sa kapitán 
vesmírnej lode. Nijaký pozemšťan by 

ho ani zďaleka  nepovažoval za krásneho, 
ale zvyšok vesmíru nie je až taký vyberavý. 

 „Je tam toho, Nuduard! Veď používame 
autopilota,“ odpovedal Krejzík, podľa 
intergalaktických meradiel rovnaký 
krásavec ako ten prvý. 

„Používame – nepoužívame, mohla nás 
oboch zabiť!“

„Až tak hrozne nesmrdí, mal som ju 
na ušiach len tri dni!“ bránil sa Krejzík. 

„Veď vieš, aké je nebezpečné mať na 
našej lodi čo i len trochu neporiadku. Má 
predsa pohon na krásu!“ zvolal Nuduard.

„Ale prosím ťa, nehovor mi, že jedna 
ponožka...“

BUM!

 
Loďou začalo triasť. Tak akoby si počas 
zemetrasenia skákal na trampolíne, 
a to, povedzme si úprimne, nie je veľmi 
výstižné prirovnanie, pretože to ešte nikto 
neskúšal. Na takýto šok nebola stavaná 
ani krásnoloď, ani jej posádka. 

„Vypadli motory! Krejzík, podaj 
hlásenie!“

„Ponožka odstránená! Kormidlo ešte 
trochu smrdí, ale to určite nie je dôvod, 
prečo sa pokašľalo riadenie.“ 

„To viem aj sám, radšej vytiahnime 
rolety,“ povedal Nuduard a nervóznym 
stláčaním gombíka sa pokúšal vyrolovať 
nepriehľadnú clonu na presklenej kabíne.

Naskytol sa im pohľad na modrozelenú 
planétu, ku ktorej sa blížili nebezpečnou 
rýchlosťou. V jej okolí lietali časti satelitov, 
raketoplánov, úlomky roztrieštených solár-
nych panelov, nafukovací jednorožec a veľa 
ďalších čudesných predmetov a smetí. 

„Jasné, že nám nefungujú motory, 
keď sme sa dostali do takejto odpadkovej 
smršte,“ povedal Nuduard. 

„To znamená iba jediné,“ zamyslel sa 
Krejzík.

„Že musíme ručne nahodiť 
krásnopohon?“ pokúsil sa uhádnuť 
Nuduard.

„Nie, to znamená, že sa rútime do 
poriadnej vesmírnej kaše!“ zreval Krejzík, 
pretože v tej chvíli gravitačná sila 
približujúcej sa modrej planéty zafungovala 
na plné obrátky. Loď sa roztriasla ešte 
viac a všetky palubné svetlá náhle zhasli. 
Krásnoloď s rachotom vstúpila do zemskej 
atmosféry. Strašidelný výbuch totálne 
ohlušil šokovanú posádku a odvšadiaľ sa 
začal valiť hustý dym. A to ešte nebolo nič. 
Krásnoloď sa tupo zapichla do obrovského 
krátera uprostred lesa. 

Po dopade sa už vôbec nepodobala 
na krásnoloď. Vyzerala ako práčka, ktorú 
na zlom programe vyprali v inej práčke. 
Polámané plechy sa krútili v uhloch 
a špirálach, ktoré by si bežná pozemská 
geometria vedela predstaviť len s červeňou 
na lícach. Doráňané telo vesmírnej lode 
ležalo na neznámom mieste. Až na sotva 
počuteľný, zvláštne znejúci vysoký tón, 
ktorý tlmene vychádzal z jej vnútra, bola 
celkom tichá.

POKRAČOVANIE V ĎALŠOM ČÍSLE

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

Narodila sa mi druhá sestra. Volá sa Alma. 
Má nula rokov. Ja mám už desať! Volám sa 
Martin. Rozhodol som sa, že budem bábo 
pozorovať lepšie ako moju prvú sestru. Tá 
sa volá Edita, a keď sa narodila, bol som ešte 
malý. Nejako mi to ušlo a ona má odrazu päť 
rokov.

Mať dve sestry je lepšie, ako sa chalani 
nazdávajú. Sestry sú úplne iné ako bratia. 
Celkom inak vyzerajú, aj sa celkom odlišne 
správajú. Keď sme traja súrodenci pokope, 
niektorí si myslia, že sme s rodičmi v dákej 
sekte. Že sme trocha šiši. U nás v triede je 
to samý jedináčik alebo maximálne jeden 
súrodenec. Pri troch deťoch už ľudia bežne 
krútia hlavami a tak nejako zvláštne sa 
na nás dívajú.

Povedal som si, že mladšiu Almu si 
nenechám ujsť. Ďalšie deti už vraj naši 
neplánujú. Moja posledná šanca! Prvé 
pozorovania sa ukázali náročné. Keď Alma 
zajačala, zaľahlo mi v uchu. Potom  
mi v ňom dlho pískalo.

Ako sa v živote naučiť, čo je dobré a čo 
zlé? Naši mi stále niečo prikazovali. Zvykol 
som si. Ale zistil som, že sa to začína už 
od narodenia.

Len čo Alma v postieľke alebo v kočíku 
viac vnímala, mama a otec jej hovorili:  
No-no-no! A dvíhali prst ukazovák.  
Rýchlo pochopila, že to znamená  
nie-nie-nie! Občas prestala robiť, čomu sa 
venovala. Väčšinou to boli veci, ktoré mala 
zo všetkého najradšej. Aj ja s Editou sme 

sa k nej skláňali s no-no-no! Keď sa rodičia 
nepozerali… Konečne sme mohli niekomu 
rozkazovať. A poslúchala nás!

Lenže trvalo to príliš krátko. Alma 
rástla ako z vody a zákazov pribúdalo.

Papaj!
Zamávaj!
Nekrič!
Zavri oči!
Ležkaj a spinkaj!
Dávaj pozor!

Po roku sa Alma naučila prvé slová 
a onedlho začala rozprávať krátke vety. 
Napríklad: 

Alma ham-ham-bum!
Alebo: 
Kakala, cikala, kakala.
Alebo:
Otvogené, zatvogené dvege.
Krásne vety. Z každej som sa tešil. 

Aj som si ich zapisoval.
Už sa dokázala aj nahnevať. Rozčuľovala 

sa viac ako Edita, keď musí isť z ihriska 
domov.

Alma sa aj stále vypytovala. Všetko ju 
zaujímalo. Chcela spoznať svet. Iba v tielku 
sa vybrala v zime na pavlač. Rozotierala 
med po parketách. Jedla zubnú pastu. 
Privádzala ma do zúfalstva.

Prečo to robíš? spýtal som sa Almy.
Lebopreto, odvetila.
Wow. Lebopreto je výborná odpoveď. 

Konečne som sa aj ja naučil niečo od nej! 
Začal som lebopreto používať. Ale mama 
sa naštvala, len čo som to slovo vyslovil. 
Pri Alme sa však vždy rozplývala, akoby 
bolo lebopreto úžasnou múdrosťou 
a bohvieakým výkonom.

To nie je féééér! Prečo Alma môže všetko  
a ja nie?

Lebopreto, odvetila mama.
Vtedy som prvýkrát pochopil, že 

spravodlivosti na svete niet.



Nečudujme sa, aj nohavice majú svoje dejiny. 
A neraz veľmi pestré. Podobne ako topánky, 
rukavice, plavky, vreckovka či kravata… 
Porozprávame sa o nich v našom novom seriáli.

Viete si predstaviť muža bez nohavíc?  
Nuž… zdá sa vám to trochu nevkusná 
otázka? Keby sme ju však položili niekde 
v Škótsku, vysmiali by nás. Veď tam aj dnes 
nosia muži sukne, ktoré sa nazývajú kilty.

 Keby sme túto otázku položili ľuďom 
z piateho storočia nášho letopočtu, 
čudovali by sa: „Čo sú to nohavice?“ Tak 
veru, nohavice – dnes už základnú súčasť 
mužského i ženského odevu – vtedy 
nepoznali. A vlastne ani dlho potom.  
Čo teda nosievali muži? Zväčša kusy kože 
alebo tkaniny ovinutej okolo tela. Napríklad 
starovekí Rimania nosili tógu, čo bol pás 

vlnenej tkaniny päť metrov dlhej a tri 
metre širokej. Muži nosievali aj všelijaké 
dlhé plášte a kabáty. Iba niektoré  
staroveké kočovné kmene používali  
čosi, čo pripomínalo nohavice. Spravidla 
to bol kus kože alebo tkaniny, ktorú 
upevňovali na nohách skrížené remienky 
alebo pásiky látky.

 V piatom storočí nášho letopočtu 
pustošili náš svetadiel nomádske kmene 
Hunov a iránsky stepný národ Alanovia. 
Oni nosili nohavice a táto móda sa ujala 
aj v Európe. No veľmi pomaly a často 
s veľkým neporozumením. Tých, ktorí 
ako prví nosili nohavice, považovali 
za nemravníkov, poburovačov, za ľudí 
bez hanby. Ukazovať nohy, hoci odeté 
v nohaviciach, sa vymykalo z vtedajších 
predstáv o slušnosti.

 Prvé nohavice sa dnešným podobali 
len veľmi vzdialene. Boli to dva osobitné 
návleky zo súkna a pripomínali pančuchy. 
Muži si ich priväzovali na opasok okolo 
bedier. K pančuchám rôznych farieb 
a vzorov pribudli aj krátke nohavice 
fantastických tvarov, na ktoré sa 
spotrebovalo veľa látky. Neraz mala každá 
z nohavíc celkom inú farbu alebo vzor. 
Nejeden cirkusový šašo by im mohol 
závidieť. A vraj sa dnešní mladí ľudia 
výstredne obliekajú!

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ

… najstaršie nohavice našli vedci na zmrz-
nutej múmii pradávneho kočovníka Ötziho 
z doby medenej? Našli ju v alpskom  
ľadovci a je stará viac než 5 300 rokov!

… vaše obľúbené džínsy vymyslel krajčír 
Lewi Strauss zo San Francisca? Začal ich 
šiť ako pracovné nohavice pre zlatokopov, 
farmárov a kovbojov. Prvé ušil pred 
stoštyridsiatimi piatimi rokmi.
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Srdce mu spadlo do nohavíc.
Kto má iba jedny nohavice, vždy vie, ktoré si má obliecť.

je záhadné slovíčk
o, ktoré pripomína

 

zamotané klbko. Je
 to však veda, ktor

á 

hľadá pôvod a prvo
tný význam slov.

Pomenovanie nohavice je odvodené 

od slova noha. Toto slovo pochádza 

z praslovanského noga, ktoré má svoje 

korene až v staroindickom jazyku. Pôvodne 

označovalo končatinu s pazúrmi, nechtami 

či koptytami.



Tatry

Tatry – to je bohatstvo,

preto o nich píšem básne,

hoci pre nás ľudí trpia,

ešte sú vždy veľmi krásne.

Ja chcem vyzvať všetkých ľudí,

všetkých múdrych Tatrancov,

nech nehádžu do tej krásy

plné vrecia zlých plastov!

Radšej robte správne veci,

aby ste ju chránili,

pre prírodu našu krásnu

odpad radšej triedili!.

ALŽBETA BODNÁRIKOVÁ,  

ZŠ Kpt. Nálepku, Pohorelá

1930 — 2004

Boli raz dvaja maliari. Žili 
v dome s veľkou záhradou. 
V tom dome bolo množstvo 
farieb, štetcov, rydiel, nástro-
jov a papiera, dreva a lina, 
a tak im pod rukami vznikali 
ilustrácie ku knižným príbe-
hom. Jedného z nich – Jána 
Lebiša sme vám už pred-
stavili. Jeho životnú múzu, 
maliarku Vieru Gergeľovú, 
vám predstavíme dnes.

Domček oboch maliarov 
stál na kraji starodávnej 
krásnej záhrady, ktorú kedysi 
dávno vytvoril taliansky 
kamenár Brumisso. Naozaj 
to znie tajomne, a preto sa 
nečudujte, že ani tá záhrada 
nebola celkom obyčajná. 
Stretávali sa v nej vtáčiky 
z celého okolia. A jedného 
dňa medzi nimi maliarka 

Vierka zbadala rodinku ukri-
čaných vrabcov. Vraj prileteli 
až odkiaľsi spod Javoriny, 
od tety Ľudmily. Maliarka 
zobrala štetec a zvečnila ich 
v knižke, ktorá sa volá Čin-
-čin. A odvtedy k pani ma-
liarke prichádzali do záhrady 
ďalšie zvieratká i rozprávko-
vé bytosti a všetky chceli byť 
namaľované v knižkách pre 
deti. Z tých najvýmyselníc-
kejších boli dva kocúry – Puf 
a Muf. Jedného dňa sa k pani 
Vierke prikotúľalo Zlaté jabl-
ko z medzinárodnej výstavy 

detských ilustrácií – Bienále 
ilustrácií Bratislava, ktorá aj 
tento rok otvorila svoje brány 
pre návštevníkov z celého 
sveta. Zlaté jablko dostala 
Viera Gergeľová za ilustrácie 
fínskych rozprávok Čertov 
mlynček. 

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

Škultétyho 
rečňovanky
Vo Veľkom Krtíši sa každoročne stretávajú mladí  
autori, ktorí ešte nevyrástli zo školských lavíc. 
Píšu pekné rozprávky, básničky a príbehy. 
Tí najlepší, ktorých vyberie porota, sa vždy na jeseň 
stretávajú v Hontniansko-novohradskej knižnici 
Augusta Horislava Škultétyho, čítajú svoje výtvory 
a navzájom si ich aj hodnotia. Slniečko vám z nich 
prináša tieto pekné básničky:

Ilustrácia z knižky Puf a Muf, 1971
Slovenská národná galéria, © Viera Gergeľová (dedičia) /LITA 2019Zdroj: Web umenia (www.webumenia.sk)
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 Ilustrovala HELGA PAVELKOVÁ
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Prestávka
Keď zazvoní školský zvonec,
každej hodiny je koniec.
Začína sa veľká prestávka,
pre učiteľku žiadna zastávka.

Prvý z triedy vybehne Oliver
rýchlosťou blesku, to mi ver!
Za ním beží naša Katka
cez lavicu. Dobrá skratka!

Maroš preskakuje tašku,
skoro zrazil na zem Sašku.
Úder chytia nebadaný
spolužiaci z každej strany.

Potom trieli celá trieda,
zastaviť sa veru nedá.
Skáču, bežia, vrieskajú,
do každého vrážajú.

Až keď zrazu zvoní zvonec,
tomu divadlu je koniec.
Všetci sadnú do lavice 
a otvoria učebnice.

LINDA VAŠKOVÁ,  
ZŠ Budovateľská, Giraltovce Ďalšie pekné obrázky Viery 

Gergeľovej si môžete vyhľadať 

v týchto knižkách:
Ľudmila Podjavorinská: Čin-čin

Bieloruské rozprávky: Kocúrik 

Zlatá labka
Mária Rázusová-Martáková: Tri 

prasiatka
Nataša Tanská: Puf a Muf
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Píše SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN 
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16. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže
Čítame s Osmijankom, pridaj sa aj ty!

Čítajúca rodina sa nikdy nenudí. Vie, že to, čo si raz niekto 
prečíta, nikto mu nikdy nezoberie. Kto číta, má dobrú 
fantáziu, a tú potrebujú nielen umelci, ale aj lekári, vedci 
a vynálezcovia. Vedia to aj pani učiteľky a učitelia, a preto 
s deťmi čítajú v škole. Počul som, že v niektorých triedach 
deťom odpúšťajú aj tajné čítanie pod lavicou. Musí to však  
byť naozaj dobrá knižka. A tak nečudo, že moja čitateľská 
záhrada utešene prekvitá.

V minulom školskom roku do nej zasialo svoje semienka 
460 školských kolektívov a literárnych klubov. Je to dovedna 
6 589 žiakov zo 150 miest a obcí na Slovensku a 3 kolektívy 
Slovákov žijúcich v zahraničí – slovenská víkendová škola 
v Paríži, Dubline a Mníchove.

Minuloročnými víťazmi súťaže sa stali dva kolektívy 
detí – Cestovatelia z 3. C a Sovičky z 3. B zo Spojenej školy 
v Belej. Pripravil som im pekný výlet po Bratislave. Víťazmi 
však neboli len tí, ktorí dostali moje osmijankovské ceny. Bol 
som šťastný zo všetkých odpovedí a skoro som sa od radosti 
vyosmičkoval! A keby ste len vedeli, ako sa potešila moja 
čitateľská záhrada!

Keďže dobrého nikdy nie je dosť, aj tento rok som 
pre vás pripravil nové súťažné zošity a zaujímavé čitateľské 
úlohy. Nezabudnite, že termín prihlášok do mojej súťaže sa 
nezadržateľne blíži! Viac sa dozviete na www.osmijanko-ba.sk.

Už teraz sa na vás teší váš verný kamarát Osmijanko. 

Kamarát 
Osmijanko
Osmijanko, pánko hravý
všetko skúša, všetko spraví.
Osmičkové telo, hlava – 
s detičkami rád sa hráva.

Cestuje po celom svete
s Osmidunčom ho nájdete.
Je to jeho priateľ verný,
do rozprávky prejde dvermi.

Kamarátov stretávajú,
dobrodružstvá zažívajú.
Spoznávajú nové kraje
a v nich nové obyčaje.

S knihou spolu kráčajú
a zážitky zbierajú.
Či si veľký, či si malý,
Osmijanko ťa vždy baví.

BIANKA MELKOVÁ,  
ZŠ rodinného typu, Staré

Na chalupu!

Ideme na Hlaštovinu,

to je super vec.

Budeme sa zabávať,

skôr, než povieš švec.

Budeme sa stále hrať,

na starosti nemusíme dbať.

Nemusíme byť na námestí plnom plynov,

môžeme sa ohadzovať mokrou hlinou.

Ministerstvá, vláda môžu ľutovať, 

že sa tiež nemôžu tak dobre zabávať.

NIKOLAJ STRUČKA, 4. ročník, Bratislava

NINA ŽILINSKÁ, 2. A, ŽŠ Dargovských hrdinov, Humenné

TOBIAS HAKALA, 2. C, ZŠ Komenského, Komárno

Kto sa povezie na slniečkarskom bicykli?V školskom roku 2018/2019 sme  spomedzi množstva súťažiacich, ktorí mesiac čo mesiac správne odpovedali na úlohy vlastivednej súťaže Naše divy, vyžrebovali ADRIANU HORKAYOVÚ zo 4. ročníka ZŠ-Alapiskola z Lelesa. Víťazke srdečne blahoželáme a v novembrovom Slniečku prinesieme reportáž z odovzdávania bicykla.



O čom môže byť táto knižka? 
O psíkovi, o ufónoch? Nuž, o niečom 
celkom inom. Strakáč je obyčajný 
chlapec s neobyčajnou chorobou. 
Vyzerá, akoby ho niekto pokropil 
mliekom. Na tele má biele škvrny. 
Deti – Tíoni – naňho volali: „Batika, Dalmatín,  
haf, haf!“ Vôbec to nebolo pekné. A smutnému chlapcovi 
neprišlo na um nič iné, než si nájsť okolo seba deti, ktorým 
by sa mohol vysmievať zasa on. Ani tak mu to nepomohlo. 
Len svet ešte viac zosmutnel. Myslíš si, že deti sa nakoniec 
skamarátili? Ak to chceš vedieť, začítaj sa do novej knihy 
z vydavateľstva Slniečkovo, ktorú napísal Daniel Rušar.  
Pekné obrázky do nej namaľovala Adela Režná. 

Keď vylúštiš doplňovačku, dozvieš sa, ako sa 
volá choroba, ktorá trápila nášho hrdinu. Odpove-
de nám pošli do 15. októbra na adresu Slniečko, 
P. O. BOX 307, 810 00 Bratislava alebo na mailovú adresu 
slniecko-sutaze@ litcentrum.sk. Z úspešných lúštiteľov 
vyžrebuje vydavateľstvo SLNIEČKOVO troch šťastlivcov, 
ktorým pošle túto peknú knižku. 

1. fľak

2. najdôležitejšia danosť siláka

3. kovový príjmač signálu

4. bola, existovala

5. zvuk, vychádzajúci z ľudského hrdla

6. trafiť...... po hlavičke

7. má meniny 15. júla

8. otrhať zobákom

1. 3. 6. 8.

2. 4. 7.5.
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