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Napísala MÁRIA ĎURÍČKOVÁ © Mária Ďuríčková (dedičia) /LITA, 2019
Ilustroval VLADIMÍR KRÁL 

V dávnych slávnych dobách stavali výnimočným ľuďom 
víťazné oblúky. Mnohé z nich dodnes obdivujeme ako 
vzácne pamiatky. Márii Ďuríčkovej držia nad hlavou „zlatú 
slávobránu“ detské ruky. Kto do nej vojde? Jasietka, Biela 
kňažná, Danka s Jankou aj ich Gevenducha. Každá z nich 
si určite nájde zlaté jabĺčko. Som presvedčený, že dnes 
už storočná Zlatá brána Márie Ďuríčkovej je trvácnejšia 
ako  tie z mramoru… 

 JÁN ULIČIANSKY 

Zlatá brána otvorená,
zlatým kľúčom podoprená...

Vojdem do nej – a tu hľaď:
za tou bránou zlatý sad
a v tom sade, v samom strede,
zlatý hrad.

Na prahu ma privítal
sám Popolvár, mladý kráľ.
Predstavil mi svoju ženu,
Zlatovlásku utešenú,
aj synčeka zlatej tvári,
ten sa volal Popolvárik.

Popolvárik celý rád:
„Budeme sa spolu hrať!“
A už ma vám ťahá kamsi 
za kabát.

Stavali sme zlatý tunel
v piesku zlatom,
celí sme sa umazali
zlatým blatom.

A potom sme preliezali 
zlaté ploty,
zlaté vtáky nôtili nám 
zlaté nôty.

Sedem rokov hral som sa
v tom zlatom hrade,
narástol som o tri a pol
zlatej piade.
Potom vravím: „Chcem už 
k svojej zlatej mame.“
Odviezli ma ku nej 
v zlatom eropláne.

Kamaráti moji zlatí,
nemeškajte,
aj vy ku tej zlatej bráne 
utekajte!
Ešte vždy je otvorená,
zlatým kľúčom podoprená.

Danka a Janka išli do hory na huby. Našli 
tri dubáky, desať kuriatok a jednu krásnu 
hubu s menistým klobúčikom: z jedného 
kraja bol zelenkavobelasý a z druhého kraja 
žltkavočervený.

Doma huby očistili a pokrájali, že si 
uvaria polievku.

Varia ony tú polievku, varia a polievka 
vonia a vonia — nevedeli sa dočkať, kým sa 
dovarí, tak utešene rozváňala. Napokon už 
bola hotová, Danka a Janka si ju rozdelili 
na rovnaké polovice a zjedli skôr, ako by si 
povedal Mišo.

„Výborne som sa najedovala,“ vraví spo-
kojne Janka.

„Aj ja som sa výborne napajedila,“ vraví 
jej sestra Danka.

„Čo tak divne rozpáraš?“ čuduje sa pre-
kvapená Janka.

„Ja nepáram, ale horím.“

„Zabudila si povedať vo.“
„Nič som nezobudila, ty trkvasnica!“
„Prečo sa so mnou hadíš?“
„Ja sa nehadím, ale ti riadne varím.“
Varím, varíš, varí... vhuplo Janke  

do hlavy.
„Danka, my sme zjedili pochabené zhuby!“
„Prejánapána! A to už bude stále tatko 

so snami?“
„Hm... Myslím, že až kým nevyhladíme.“
„A ako sa najrýchlejšie sparí hlad?“
„Asi musíme leva behať.“
„Tak dobre. Ty behaj ako verenica...“
„A ty ako hašterica...“
Pustili sa Danka a Janka behať po dvore 

aj po záhrade, driapali sa po stromoch ako 
veverice, preliezali pomedzi ploty ako jaš-
terice. Keď sa asi o dve hodiny pustili znova 
do reči, bol to už celkom riadny, zrozumi-
teľný a vôbec už nie zaujímavý rozhovor.

Danka a Janka
Zlatá brána

ILUSTRÁCIA  
PORTRÉT  
MÁRIE ĎURÍČKOVEJ
V RÁME

piaď → stará dĺžková miera, asi 
ako vzdialenosť medzi palcom 
a malíčkom na roztiahnutej 
ruke. Teraz už viete, koľko 
môže merať rozprávkový 
piadimužík.

eroplán → lietadlo
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Mohutné pivničné klenby ukrývajú stud-
ňu Bratislavského hradu pred páľavou, 
dažďom, ba i pred denným svetlom. Úzku 
chodbičku vo dne v noci osvetľujú fakle 
a steny vydychujú prenikavý chlad ešte aj 
za najhorúcejšieho leta. Studňa je vzácna, 
aj  keď chudobná na vodu. A po tú treba 
spúšťať vedro do neslýchanej hĺbky.

Veď sa len nalopotil vodár Janko, kým 
naťahal každý deň za dve kamenné nádrže. 
Necítil on veru chlad podzemia, skôr mu 
bývalo pri práci teplo.

Jedného dňa, keď sa už chýlilo k noci, 
bol Janko neobyčajne utrmácaný. Do hradu 
totiž zavítala urodzená návšteva s veľkým 
sprievodom, takže musel naťahať oveľa 
viacej vody ako v iné dni.

Ale toto je už posledné vedro, pomyslel 
si, keď krútil z posledných síl studničné 
koleso. Vytiahol vodu a chvíľu oddychoval. 
A práve vtedy začul hlas:

„Daj sa mi napiť, dobrý mládenec!“ 
Obzerá sa Janko, ktože je to tu? Nevidí 

však nikoho.
„Daj sa mi napiť, dobrý mládenec!“ ozva-

lo sa znova kdesi pri jeho nohách.
Pozrie dolu — a tam starček: jej, ale aký! 

Postava na piaď, brada na lakeť a tá brada 
je biela-bielučičká, ani čo by mu ju múkou 
posypali.

Pozrimeže, aký dedko Loktibrada! 
Pomyslel si Janko a okolo úst mu zahral 
úsmev. Zohol sa, položil si starčeka na dlaň 
ani holúbka a zodvihol ho k vedru.

„Nech sa páči, deduško, napi sa, koľko ti 
je vôľa,“ hovorí a pritom si myslí: Čože ty aj 
vypiješ! Zo dva-tri glgy ako holub.

Ale dedko Loktibrada pije ani dúha. 
Vody z vedra navidomoči ubúda, až napo-
kon zmizla do poslednej kvapky.

„To bol teda riadny smäd!“ čuduje sa 
Janko.

„Ako by nie!“ utiera si Loktibrada biele 
fúzy. „Už tretí týždeň blúdim týmto kamen-
ným podzemím a nie a nie naďabiť na vodu. 
Ďakujem ti, dobrý mládenec, že si ma tak 
výdatne napojil. A nebanuj, že teraz musíš 
ťahať nové vedro.“

„Nech ti len padne na úžitok, dedko 
Loktibrada!“ odpovedal mládenec.

Loktibrada mu zoskočil z dlane, až 
za ním zaviala dlhočizná brada, a už ho 
nebolo.

Poznove spustil Janko vedro do studne. 
Letelo s hrmotom a bzukotom a kdesi hl-
boko-prehlboko čľuplo do vody. Zaknísal 
Janko reťazou, nech sa vedro naplní, a začal 
ťahať. Ej, veď len bolo ťažké! A čím dlhšie 
krútil kolesom, tým väčšmi oťažievalo. 
A reťaz stonala a škrípala a akosi tuhšie sa 
navíjala okolo hriadeľa.

Horko-ťažko Janko vedro vytiahol a po-
stavil ho na kamennú obrubu. A hľadí, oči 
vyvaľuje: Vedro je plné zlatých peňazí!

„Dobrý deduško Loktibrada, nastokrát ti 
ďakujem!“ zvolal natešený Janko.

Peniaze si do svojej komôrky poodnášal 
a pri svetle sviečky ich do rána počítal:

„Toto budem potrebovať, aby som si 
od pána slobodu vykúpil.

Toľkoto mi bude treba, aby som si kúsok 
zeme zadovážil a domček postavil.

Túto hŕbočku rozdelím medzi svojich 
bratov a sestry.

A za tieto dva zlaté si vystrojím svadbu, 
juchachá!“

Tak priniesol deduško Loktibrada 
šťastie chudobnému vodárovi.

Po Jankovom odchode už vodu z hradnej 
studne neťahali ľudia, ale somáriky. 

Napísala MÁRIA ĎURÍČKOVÁ © Mária Ďuríčková (dedičia) /LITA, 2019
Ilustroval ĎURO BALOGH  
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Bolo raz jedno dievča. Takmer všetko, čo ho 
postretlo, zdalo sa mu zaujímavé. Dokon-
ca aj keď dospelo, nezabudlo sa čudovať. 
Volalo sa Marienka Piecková. Keď bola 
Marienka malá ako vy, život sa jej zdal 
úžasný! Všetko bolo veľké a mohutné, stro-
my aj domy, a deň — aký bol len od rána 
do večera dlhý-dlhočizný! A zimy boli oveľa 
snehovejšie a búrky, najväčší postrach jej 
detstva, bývali oveľa blýskavejšie a buráca-
vejšie ako dnes. No u nich doma bolo po-
dobne ako u vás — mama, otec, brat Janko, 
sestrička Anička a hlavne babička! Tá totiž 
vedela rozprávať také príbehy, že Marienka 
zabudla na všetky búrky! Keď sa z nej stala 
slávna spisovateľka, dala si kvôli starkej 
umelecké priezvisko — Ďuríčková. 

Odmalička sa dobre učila a veľa čítala. 
Potajomky. Na dedinách platilo, že vzdela-
né dievča sa ťažko vydá — veď ktorý chlap 
by chcel múdrejšiu ženu, ako je on sám? 
Máriu však v čítaní podporovali babička 
a mama. Babička jej potajomky zháňala 

knihy. „Mala som šťastie, že mi osud do-
žičil starkú, ktorá vedela plno všelijakých 
povedačiek, povrávok, hádaniek i rozprá-
vok a vďačne mi ich rozprávala pri pradení, 
šití alebo inej tichej práci. A mamka ma 
zas naučila stovky pesničiek.“ Mama dá-
vala Márii robotu, pri ktorej mohla čítať. 
Často pásla husi alebo kravy, tam stačilo 
sedieť pod stromom a po každej prečítanej 
strane zvieratká skontrolovať. Keď bola 
staršia, dostala v škole na domácu úlohu 
napísať o tom, čím chce byť. Jej slohová 
práca o tom, že sa chce stať učiteľkou, sa 
triednemu tak zapáčila, že ju dal prečítať 
aj farárovi a notárovi. Všetci traja šli za jej 
otcom a odišli až vtedy, keď ho horko-ťažko 
presvedčili, aby dovolil Márii študovať. 
A tak sa stala učiteľkou. Aj jej manžel bol 
učiteľom. Spolu sa naplno venovali žiakom, 
a to nielen počas vyučovania, ale aj po ňom. 
Ona  hrala na husliach, jej muž na harmo-
nike a ich koncerty chodievali počúvať ľu-
dia z dediny. Ale prišla druhá svetová vojna 

a Slovenské národné postanie. Keď Máriin 
muž odchádzal do hôr s partizánmi, netu-
šila, že ho už viac neuvidí. Nemeckí fašisti  
ho spolu s jeho druhmi zajali, zastrelili 
a hodili do masového hrobu v lese. Mária 
s malým synčekom zostala sama. Z veľkého 
žiaľu ochorela na nákazlivú tuberkulózu 
a táto choroba jej zatvorila dvere do všet-
kých školských tried. Veľmi jej chýbala 
práca s deťmi. „Keď nie s deťmi, tak aspoň 
pre ne,“ pomyslela si a začala písať. Prices-
tovala so synom do Bratislavy a tu sa z nej 
stala spisovateľka.  Prispievala do detských 
časopisov, neskôr začala vydávať knižky, 
pracovala vo vydavateľstve Mladé letá, 
ba podarilo sa jej obnoviť  aj starý a obľú-
bený časopis pre deti Slniečko, ktorý bol 

v tom čase zakázaný. Do jeho redakcie po-
zvala mladých ilustrátorov a spisovateľov, 
deti sa tešili na každé nové číslo! Raz však 
napísala do Slniečka článok o tom, na koho 
by Slováci mali byť hrdí. Spomenula v ňom 
Štefánika aj Dubčeka, ktorých vtedajší 
režim nemal rád, a preto jej viac v Slniečku 
nedovolili pracovať. Zostala doma a písala, 
a písala, až napísala 39 kníh pre deti. Získa-
la mnoho ocenení a jej knihy boli preložené 
do mnohých svetových jazykov. K Brati-
slave priľnula natoľko, že o nej zozbierala 
povesti a stala sa z nej Dunajská kráľovná. 
K jej synovi Jankovi pribudlo mnoho napí-
saných a nakreslených detí. K tým najsláv-
nejším patria sestry Bodkové — dvojčatá 
Danka a Janka.

Deviatková  
Marienka

* 29. 9. 1919 vo Zvolenskej Slatine
† 15. 3. 2004 v Bratislave

 Životný príbeh legendárnej spisovateľky  
Márie Duríčkovej napísala VERONIKA ŠIKULOVÁ   Ilustroval FILIP HORNÍK 
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„Žiť je
 

veľmi 

zaujímavé.“



Sýty syseľ
Syseľ pasienkový je príbuzný svišťa, je však oveľa menší. 
Ale „panáčkuje“ rovnako dobre ako jeho horský kamarát. Po-
staví sa na zadné nohy, pozoruje okolie a na nebezpečenstvo, 
najmä na dravé vtáky, upozorní ostatných varovným signálom. 
Stretneme ho na pasienkoch, hrádzach, ale aj na golfových 
ihriskách a letiskách. Do svojich podzemných chodieb si 
vo veľkých lícnych vakoch odnáša zelené časti rastlín, semená 
i obilie. Zásoby na zimu si však nerobí. S mláďatami všetko 
zje skôr, ako sa uloží na zimný spánok. Staré dobre vykŕmené 
sysle zaľahnú už koncom augusta. Syslice o pár týždňov 
neskôr a niektoré mláďatá šantia na pasienku až do októbra. 
Spia však potom do marca, ba až do apríla. 

Slatinka – údolie Slatiny
Zvolenská Slatina je rodiskom spisovateľky Márie Ďuríčkovej. 
Odtiaľ pochádzajú aj piesne a riekanky v jej knižke Preletel 
vták cez Slatinské vŕšky. Na brehu rieky Slatiny sa začína aj 
zaujímavý náučný chodník so siedmimi zastávkami. Na jeho 
trase sa nachádzajú stredohorské lužné lesy, ktoré sú jednými 
z posledných nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe. 
Sú domovom vydry riečnej, bociana čierneho, orla krikľavého, 
ale aj orchideí, vzácnej korunkovky strakatej či dvestoročných 
jelší. Jednou zo zastávok je aj prírodná pamiatka — vrch Pyra-
mída s neveľkým skalným bralom a malebná dedinka Slatinka. 

Korunkovka strakatá
Vzácny ľaliovitý kvietok s fialovočervenými bielo prskanými 
lupienkami rastie na slatinách, močaristých lúkach a v údo-
liach riek so stojatou vodou. Nájdeme ju najmä v prírodnej 
rezervácii Pstruša neďaleko Detvy, ktorá je chráneným úze-
mím tejto kriticky ohrozenej rastlinky. 

September je spolovice letný, spolovice 
jesenný. V záhradách, sadoch aj vo vinohra-
doch dozrievajú sladké plody. Slnko im odo-
vzdáva svoju žiaru. Obloha je ešte belasá, ale 
sťahovavé vtáky vedia, že jeseň je za dverami. 
Pokračujú v svojej púti do teplých krajov. 
V nížinách si užijeme zvyčajne ešte horúčavy, 
ale v Tatrách už môžeme rátať so snehom.

Žatva bývala v minulosti najdôležitejším 
aj najnáročnejším obdobím. Kedysi bývali 
dožinky v prvú septembrovú nedeľu. Ani 
voľakedy, ani dnes však nesmel na dožinkoch 
chýbať dožinkový veniec. Tvorili ho spletené 
obilné klasy spojené povrieslom, ozdobené 
farebným stuhami a poľnými kvetmi. Zvyčaj-
ne ho pokropili svätenou vodou a odovzdali 
gazdovi, ktorému patrili polia. Ten ich pozval 
na dožinkovú hostinu s tancom.

Gazda náš, gazda náš, 
dajže nám oldomáš, 
dajže nám ho z lásky, 

zbierali sme klásky,
dajže nám ho smele, 
žali sme vesele.

Pripravuje MARTA ŠURINOVÁ 
v spolupráci s Inštitútom aplikovanej ekológie DAPHNE
Ilustrovala MICHAELA MIHALYI

Na svätého Václava
býva blata záplava.

September – z poľa ber!

oldomáš → pohárik alkoholu, ktorým ponúkol 

gazda žencov po ukončení práce

povrieslo → tenší zväzok slamy alebo povraz 

na viazanie snopov
snop → náruč zožatého obilia zviazaného po-

vrieslom 
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Napísala SOŇA BALÁŽOVÁ
Ilustroval DÁVID MARCIN 
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Zranená orlica, LINDA MÉSZÁROVÁ, ZŠ Rozmarínová, Komárno

2. miesto v 2. kategórii

M
okrý Ďurko, N

ELLI KRAFČÍKO
VÁ, ZUŠ Petržalská, Kežm

arok

3. m
iesto v 1. kategórii

Bratislavská povesť, KRISTIÁN ČO
N

KA, ŠZŠ Spišský Štiavnik

Cena Slniečka v 2. kategórii

Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila v spolupráci 
s Literárnym informačným centrom, časopisom Slniečko, 
BIBIANOU – medzinárodným domom umenia pre 
deti, vydavateľstvami Buvik, SPN – Mladé letá, Ikar 
a Vydavateľstvom Matice slovenskej pri príležitosti 
100. výročia narodenia jedinečnej spisovateľky, editorky 
a zberateľky slovenských povestí Márie Ďuríčkovej 
výtvarnú súťaž Povesti Dunajskej kráľovnej.

Krásne výtvarné práce z celého Slovenska vyhodnotila 
odborná porota zložená z ilustrátorov: Kristíny Šimkovej, 
držiteľky Ceny Ľudovíta Fullu, Bystríka Vanča, Kristíny 
Kubáňovej a Davida Soboňa. Porota udelila 15 ocenení. 
Najkrajšie obrázky vás budú v Slniečku sprevádzať počas 
celého školského roka.

V kategórií Základné umelecké školy sa do súťaže zapojili žiaci  
2. — 4. ročníka dvadsiatich škôl a zaslali dovedna 153 výtvarných prác.

V kategórií Základné školy, špeciálne školy a školské kluby  
sa do súťaže prihlásili žiaci 2. — 4. ročníka stodvadsiatich štyroch  
škôl s celkovým počtom 1012 súťažných prác.

Moja  
Mária Ďuríčková
Učiteľka 
vstáva skôr ako zornička,
aby ako zlatá priadka
mohla napriasť múdre nite.

Vždy keď príde,
hráme si na čarovnej píšťalke.
Možno niekedy zistíme,
čo si hračky rozprávali.

Svoje tajomstvá
budem šepkať len Majke Tárajke,
ak ma vôbec pustí k slovu,
alebo sa radšej zamotám
do červenej vlny 
Guľka Bombuľka.

Možno mi Danka a Janka
pomôžu vymotať sa
a ja budem hádať,
ktorá je ktorá.

MÁRIA BARNOVSKÁ, ZUŠ J. Melkoviča, Stará ĽubovňaBáseň odmenená v súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Dunajská kráľovná, SAMUEL PODOLSKÝ, ZUŠ Teplická, Piešťany

Cena Slniečka v 1. kategórii
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Hoci je pravda, že klobúk sa pomaly, ale isto 
vytráca z  našich hláv, zasluhuje si našu 
pozornosť. Stačí, keď sa na chvíľu zahĺbime 
do jeho minulosti.

V starovekom Ríme bol znakom slobody. 
Ak pán podaroval otrokovi klobúk, zname-
nalo to, že ho zbavuje otroctva.

V niektorých krajinách zas dlho zostá-
valo zvykom, že žena odovzdávala pri sobá-
ši svoj klobúčik mužovi — na znak toho, že 
sa mu v rodine podriaďuje.

V minulosti bol klobúk dôležitou súčas-
ťou odevu. Vkročiť do spoločnosti bez neho 
mohlo vyvolať škandál. V dejinách sa strie-
dali klobúky okrúhle, oválne, trojhranné, 
štvorhranné, mäkké i tvrdé, so širokým 
i úzkym okrajom, nízke i vysoké, všelijako 
tvarované i zdobené vtáčím perím, kveti-
nami, zlatom i perlami.

V polovici devätnásteho storočia boli 
klobúky také obľúbené a pestré, že sa im na 
stránkach novín venovala osobitná pozor-
nosť. Po politických správach a spoločen-
ských klebietkach im vyhradili najviacej 
miesta. Mnohé noviny vysielali svojich 
korešpondentov do Paríža, aby odtiaľ pri-
nášali najhorúcejšie klobúkové novinky.

Jednu z najslávnejších kapitol dejín 
klobúkov napísal cylinder. Keď sa prvý raz 
objavil v londýnskych uliciach, spôsobil 
doslova vzburu. Podľa dobového svedectva 
okoloidúci pri pohľade na klobúk začali 
panikáriť. Niekoľko dám omdlelo, deti 
kričali, psy brechali... Tvorcu cylindra pána 
Hetheringtona predviedli pred súd pre-
to, že mal na hlave „vysokú konštrukciu, 
ktorej žiarivé odlesky vystrašili plachých 
a skromných ľudí“. Tieto odvážne klobúky, 

ktoré ľudia spočiatku hanlivo nazývali „rú-
rami z kachieľ“ alebo „komínmi“, sa neskôr 
stali symbolom vznešenosti na urodzených 
hlavách.

Cylinder nosil aj americký prezident 
Abraham Lincoln, slávny dánsky spisovateľ 
a rozprávkar Hans Christian Andersen, ale 
aj rozprávkové postavy ako Willy Wonka 
z knihy Roalda Dahla Továreň na čokolá-
du či Klobučník z príbehu Alice v krajine 
zázrakov Lewisa Carrolla.

Cylinder neskôr vystriedal o niečo 
menší klobúk tvrdiačik. Nosili ho bohatí 
i chudobní. Najslávnejším z nich bol iste 
ten, ktorý patril svetoznámemu komikovi 
Charliemu Chaplinovi. Spolu s paličkou bol 
jeho neodmysliteľnou súčasťou.

Klobúk však nebol len prejavom parády. 
Výborne poslúžil aj do nečasu. Oddávna 

chránil pastierov pred slnečnou páľavou, 
pred dažďom, pred vetrom i zimou. Také 
isté služby preukazoval tým, ktorí praco-
vali na poli alebo boli na cestách vystavení 
rozmarom počasia.

Jedno však dodnes platí o všetkých 
klobúkoch na svete: pri pozdrave ho muži 
úctivo snímajú z hlavy.

Napísal LADISLAV ŠVIHRAN
Ilustroval DAVID SOBOŇ

Domov máš tam
,  

kde si zavesíš sv
oj klobúk.

Mongolské príslovie

Aj pod otrhaným
 klobúkom 

často múdra hla
va býva.

Slovenské príslovie

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

Slovo klobúk pochádza z perzského slova kulah. V hindčine je to kalah, v maďarčine kalap. Toto slovo dobre poznáme aj z vý-chodoslovenských ľudových pesničiek.
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V každej knižnici na Sloven-
sku určite nájdete niekoľko 
kníh, ktoré ilustroval Vincent 
Hložník. Ilustroval ich totiž 
viac než tristo!

Nie sú to však jednodu-
ché ilustrácie. Aj mnohí do-
spelí sa na ne pozrú a povedia: 
„Toto predsa nie je pre deti.“ 
Postavy v príbehoch Vincenta 
Hložníka sú často prísne, 
strohé, niekedy smutné aj 
strašidelné. V skutočnosti im 
deti dobre rozumejú.

IDA ŽELINSKÁ

Sám maliar raz povedal: 
„Začínal som ako dedinský 
chlapec, ktorý sa zaujímal 
o folklór, chodieval som 
do Heľpy i na Kysuce… V mo-
jej vtedajšej práci vôbec nebol 

chmúrny tón. Spomínam si 
na prvý obraz z jari 1938. 
Volal sa Slovenská Veľká 
noc. Namaľoval som na ňom 
ukrižovaného Ježiša, ale aj 
skupinku detí — a obraz svie-
til radosťou zo Vzkriesenia."

Maliar bol najstarším 
z piatich detí. Už ako chlapec 
rád kreslil a v štrnástich 
rokoch sám si zvolil vlast-
ný autorský podpis. Ako 
devätnásťročný mládenec 
urobil svoje prvé ilustrácie 
ku  Kremnickým povestiam 
pre Maticu slovenskú v Marti-

ne. Keď vyrástol, bol nielen 
maliarom a ilustrátorom, 
ale i dobrým učiteľom. Jeho 
žiakmi boli aj Albín Brunovský 
a Dušan Kállay, dvaja z našich 
najlepších maliarov a ilustrá-
torov.

Možno viete a možno ne-
viete, ale Banskú Štiavnicu 
preslávilo nielen baníctvo 
a vzácne historické pamiatky, 
ale aj jedno zvieratko, ktoré sa 
nečakane stalo jej obyvateľom 
a prirástlo k jej zlatému srdcu. 
Bola to Líza, mačka z Trojice. 
Vďaka spisovateľovi Jánovi 
Uličianskemu a ilustrátorovi 
Vladimírovi Královi bol jej 
osud spečatený v krásnej kniž-
ke, ktorú vypravilo do sveta 
vydavateľstvo Trio Publishing.

Keď sme v Slniečku 
vyžrebovali víťaznú triedu 
predplatiteľskej súťaže, tretia-
kov a štvrtákov pani riaditeľky 
PaedDr. Danky Haškovej 
zo Základnej školy v Hôrke, 
netušili sme, že na spoločný 
slniečkový výlet pôjdeme 
po stopách mačky Lízy do 
Banskej Štiavnice. Ale stalo 
sa! A tak sme sa jedného dňa 
vybrali na potulky kľukatými 

štiavnickými uličkami a krás-
nym Trojičným námestím, 
zavítali sme do tvorivých 
dielní Terra Permonie aj 
do legendárnej Banky lásky. 
Túto nezvyčajnú banku sme 
našli v rodnom dome Márie 
Pischlovej, ktorá sa stala 
hrdinkou najdlhšej ľúbostnej 
básne na svete — Maríny.  

Má až 2 900 veršov a je za-
písaná vo Svetovej akadémii 
rekordov. Napísal ju pre ňu jej 
milý, štúrovský básnik Andrej 
Sládkovič. 

Svetový bol aj výlet 
s našimi kamarátmi, čitateľmi 
Slniečka z Hôrky, hoci do kni-
hy rekordov sme sa zatiaľ 
ešte nedostali. 

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

Ilustrácie Vincenta Hlo
žníka 

si nájdete aj v týchto kn
ihách:

Daniel Defoe: Robinson Crusoe

Mária Ďuríčková: Jasietka

Nikolaj Nosov: Nevedkove 

dobrodružstvá

Švédske rozprávky: Palček 

a obor
Viktor Majerik, Peter Glocko: 

Vodníkove zlaté kačky

H. Ch. Andersen: Snežienka

Ilustrácia z knižky Gulliverove cesty 1955Slovenská národná galéria; Zdroj: Web umenia (www.webumenia.sk)©Vincent Hložník (dedičia) /LITA 2019
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 Ilustrácie VLADIMÍRA KRÁLA z knižky Jána Uličianskeho Líza, mačka z Trojice
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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. 2019 objednajú na školský rok 2019 —  2020 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, Galéria Slniečka  
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 2019/2020
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

0,85 €

Predplatné 
(žiaci) 

8,50 €

Počet 
objednaných 
výtlačkov

Úhrada 
za objednané
(- 20%) bez DPH

Predplatné po odpočítaní 
20% odmeny bez DPH  

(nad 10 ks)

7,10 €

Meno a priezvisko V dňa

   

Presná adresa školy

           

Platba faktúrou — IČO

      

Slniečko č. 9
Naše divy
Správne ste uhádli, že najvyšší 
kopec Myjavskej pahorkatiny 
sa volá Bradlo. Z úspešných 
súťažiacich sme vyžrebovali 
Benjamína Skubeňa z Rece, 
Adelku Foľtovú z Hanušoviec 
nad Topľou a Alžbetku Lojdovú 
z Bardejova. Posielame im tričko 
s emblémom Slniečka.

Slniečko o peknej knižke
V doplňovačke ste sa dozve-
deli, že dobrý duch bojnického 
teplého prameňa sa volá Almus. 
Z úspešných lúštiteľov sme 
vyžrebovali troch, ktorým Vy-
davateľstvo Spolku slovenských 
spisovateľov pošle túto peknú 
knihu. Poteší Alexandra Mikulí-
ka zo Starej Ľubovne, Petronelu 
Putnockú z Hertníka a Aničku 
Špircovú z Bratislavy.    

Slniečko č. 10
Naše divy
Z tých čitateľov,  ktorí nám 
správne vysvetlili, čo je svetelné 
znečistenie, sme vyžrebovali 
Katarínu a Mateja  Kulichovcov 

z Prievidze, Paulínku Feňakovú 
z Drienovskej Novej Vsi a Jakuba 
Jaroša z Devínskeho Jazera. 
Posielame im knižku o prírode 
z vydavateľstva DAJAMA.

Slniečko o peknej knižke
Doplňovačka vám prezradila, 
že všetky deti sa v júni už tešia 
na prázdniny. Z peknej knižky 
Marty Hlušíkovej Aprílová bra- 
da sa navyše  budú tešiť aj títo 
úspešní lúštitelia: Deborka Jur-
čová z Vyšného Čaja, Barborka 
a Miška Kocianové z Nemšovej 
a Ľuboš Ďuroš z Lučenca.

Vaše nápady, čo by ste mohli 
urobiť, aby vaša mamička 
mohla byť občas vílou, ale aj  
čo sa vám najviac páči na va-
šich oteckoch, sa dozviete 
v októbrovom čísle Slniečka.

UMELECKÝ MESAČNÍK PRE ŽIAKOV 
1. — 5. ROČNÍKA ZŠ
ZALOŽENÉ V MATICI SLOVENSKEJ 
V ROKU 1927

Vydáva Literárne informačné centrum,
Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava
IČO 31752381
Evidenčné číslo: EV3197/09
Adresa redakcie: P. O. BOX 307, 810 00 
Bratislava. Tel. 02/20473513, e-mail 
slniecko@litcentrum.sk

Šéfredaktorka Ľubica Kepštová
Redaktorka Kristína Kubáňová
Grafická úprava Martina Rozinajová

Obálku nakreslil Vladimír Král
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Elektrárenská 12091, 831 04 Bratislava, 
tel. 0800141911,
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Vychádza každý mesiac okrem júla 
a augusta. Cena jedného výtlačku je 
0,85 €, ročné predplatné 8,5 €.

Vietor
Silný vietor včera fúkal,  
chodníky nám vyzametal.Odpadky si polietali,
ľudia sa im uhýbali.
V okne čosi puklo,
bránou silno buchlo.
Stromy, lampy ohýbalo,
srdiečko mi bilo cvalom.
Bojím sa ja vetra veru,
až sa trasiem, namojveru.
DIANA OBUCHOVÁ,  ZŠ Bieloruská, Bratislava

Takto vidí Bielu pani pivovaru LÍVIA MELICHEROVÁ  

zo ZŠ na Sibírskej v Prešove, 1. miesto v súťaži  

Povesti Dunajskej kráľovnej (kategória ZŠ, ŠZŠ 

a školských klubov)

Mokrého Ďurka nakreslil JAKUB JEŽÍK zo ZUŠ Ladislava  Mednyánszkeho v Spišskej Belej, 1. miesto v  súťaži Povesti Dunajskej kráľovnej (kategória ZUŠ)
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Vyrásť z batoľaťa na dospeláka nie je vôbec jednoduché. Svoje 
o tom vedia rodičia a svoje vedia i deti. Aj Matúško, Ela, Olívia, 
Miško, Kubko — deti muzikantov kapiel Diego a Billy Barman, 
ktorí pre ne vymysleli pesničky. K pesničkárom sa pridala aj 
spisovateľka Monika Kompaníková so svojimi rozprávkami 
a ilustrátorka Bianka Töröková veselými ilustráciami. Všetci 
spolu vytvorili pesničkový album a knižku s trochu nezvyčaj-
ným názvovm Toddler Punk – Ťulinove hudobné príbehy. 
Toddler Punk je kapela zložená z otcov známych slovenských 
kapiel. A kto je vlastne Ťulino? Chlapec, ktorému je tento svet 
trochu primalý. Preto si občas vymýšľa, niekedy sa bojí alebo 
zlostí. Pred nudou ho však bezpečne zachraňuje jeho vlastná 
fantázia, mama, ocko a dedko — výmyselník.

Keď vylúštiš doplňovačku, dozvieš sa, čo sa skrýva 
v názve kapely. Odpovede 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 MONOKEL troch šťastlivcov, ktorým 
pošle túto peknú knižku s hudobným albumom. 

1. hlučný hudobný nástroj, 

do ktorého sa búcha paličkami

2. najmenší prst na ruke

3. veľká trúbka

4. niečo veľmi chutné a dobré 

na zjedenie

5. mať veľmi rád

6.  malá raketa

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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