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Hádka 

Andrea Lomenová 

 

Kde bolo, tam bolo, na druhom konci sveta, priamo v paláci, klbčil sa otec Život 

s matkou Smrtkou. A pritom by mal striehnuť na jej kruté vládnutie na Zemi. Múdry Život 

dobre tušil, že to ujo Zlopraj zase bzučí v hlave jeho družky. Čierne mágie totiž tajne zvábili 

smrť. 

 

Podala si s čertom ruky,  

rýchlo znelo háky-báky, 

nech zmizne radosť naveky! 

Deťom úsmev z tvárí  zmýva, 

kde len toľko zlosti skrýva? 

 

Komu niet lieku, tomu niet pomoci. Smrtku nik nenaučí dobré skutky robiť. Preto sa 

matke Smrtke v práci darilo a čoskoro sa všetky deti na Zemi menili na otrasnú hŕbku 

ufňukancov.  

Otec Život musel zakročiť. On je predsa hlava rodiny! Nespravodlivosť v jeho paláci 

rýchlosťou svetla zničí! Dobre je, že čo si otecko Život zaumieni, to určite dolu na Zemi 

vyčarí. Chechot, chichot a chachot bolo znova počuť v uliciach, v ktorých deti pravidelne 

zavadzali a cerili sa, keď bolo treba, aj keď ich rehot veľmi nechýbal. Porazená Smrtka stiahla 

svoj neviditeľný chvost a na výber nemala nič iné, ako sa pobrať do komnaty vymýšľať lepší 

plán. 

,,Zatiaľ sa mi vôbec nedarí....” usmrkane jojkala. ,,Vždy ten Život zvíťazí!“ 

Úbohá matka Smrtka! Keby nebola smrtkou, možno by ju aspoň rozprávky počúvali. 

Ale aj tie sa jej vyšmykli z pazúrov. Snehulienku otráviť nemohla, aj švárny princ ju nakoniec 

premohol a dnes niekde za siedmimi kráľovstvami prebúdza Ruženku. Ošklivé zviera sa 

nedokázalo na krásku z rozprávky čo i len škaredo pozrieť. (Ešte šťastie, že si všetky 

rozprávky vzal šťastný koniec pod svoje krídla).  
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A tak pekne po poriadku,  

smrť musela skončiť hádku.

Deti sa jej pritom smejú,  

nech na ňu nič neskúšajú! 

Raz sa zlobou tak popýši, 

nájde deti v každej skrýši. 

 

 

 

 

Lenivec Janko 

Martina Galambošová 

 

Kedysi dávno, v malej dedine, žil lenivý chlapec Janko so svojou matkou. Bol natoľko 

lenivý, že mu bolo ťažko pohnúť prstom. Jeho matka pracovala ako slúžka v mestských 

domoch, aby mala nadostač pre svojho syna a pre seba. Ľudia mu začali hovoriť Lenivý Janko 

a Jankova mama bola z toho úplne podráždená a mala o neho strach. Jedného dňa veľmi 

ochorela a cítila, že má horúčku. Celé dva týždne musela ležať na lôžku a nesmela pracovať. 

Požiadala syna, aby šiel zarobiť peniaze, inak nebudú mať čo jesť. 

Lenivý Janko konečne pochopil, že matka je chorá, nemôže robiť a že nemajú peniaze 

ani na chlieb, porozumel, v akej biede žijú. Sľúbil, že jej prinesie niečo jesť a odišiel hľadať 

prácu. Roľník mu ponúkol prácu v poli a zaplatil mu za ňu dva groše. Janko sa mu poďakoval 

a ponáhľal sa s nimi domov. Ako tak bežal, nevšimol si, že mu groše vypadli z rúk. Nemohol 

nájsť mince a domov šiel celý nešťastný. Všetko, čo sa stalo, rozpovedal matke, ktorá mu 

odvetila: ,,Milý Janko, nabudúce si mince daj do vrecka, a tak ich nestratíš.” Na druhý deň 

mliekar ponúkol Jankovi robotu a potom pohár mlieka za vykonanú prácu. Ako mu matka 

prikázala, tak Janko nalial mlieko do vrecka a bežal domov k matke. Keď Jankova matka videla 

jeho mokré nohavice, povedala mu: ,,Janko, mlieko by si mal niesť v poháriku na hlave, aby sa 

ti nerozlialo, ale netráp sa. Nabudúce si však daj pozor.” Druhý raz došiel Janko k mliekarovi 

včas a za svoju prácu dostal syr. Vložil ho do misky a niesol ju na hlave. Keďže bolo veľmi 

horúco, syr sa roztavil. Matka mu povedala, že syr mal niesť v rukách, a požiadala ho, aby to 

4



nabudúce urobil správne. Ďaľší deň šiel Janko robiť do 

mäsiarne. Majiteľ mu namiesto mzdy ponúkol mačiatko, 

ktoré sa Jankovi veľmi páčilo. Mačiatko niesol domov v 

rukách, ale mača mu vyskočilo z rúk a ušlo. Janko bol 

smutný a povedal matke, že stratil mačiatko. Matka mu 

poradila, že mal uviazať mačiatko na povraz a prísť s ním 

domov.  

Ďalšie dva dni chodil Janko do práce k mäsiarovi a 

vždy sa vrátil domov s kusom mäsa. Uviazal mäso na 

povraz a ťahal ho po ceste. Mäso sa pokazilo a matka tentoraz už na neho nakričala, že nič 

nevie urobiť správne. Neskoršie ho utešila a povedala mu, že by mäso mal niesť na 

ramenách. Janko šiel do blízkeho mesta za prácou a vrátil sa domov po týždni. Za svoju ťažkú 

prácu bol odmenený oslom a domov ho niesol na ramenách.  

Malé dievča, ktoré videlo Janka, ako nesie osla na ramenách, sa začalo smiať a smialo 

sa ešte dlho. Jej otec, najbohatší človek v meste, bol veľmi šťastný. Poďakoval sa Jankovi, že 

rozosmial jeho dcéru po piatich rokoch. Janko si uvedomil chyby, ktoré doteraz urobil. Jeho 

hlúposti však rozosmiali dcéru bohatého muža, ktorý Jankovi a jeho matke sľúbil prácu a 

bývanie v jeho dome. Od tohto momentu Janko sľúbil matke, že bude robiť iba tak, ako mu 

ona povie. Od tých čias žili Janko s matkou bez biedy a šťastne až do smrti. 
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Zvedavé ťaviatko 

Daniela Ďukićová 

 

 

 

 

Pýtala sa malá ťava 

svojej drahej mamičky: 

„Prečo máme, mamka moja, 

také hrby na chrbte?“ 

 

 

 

 

To je preto, dcérka moja, 

lebo sú to zásoby 

pitnej vody, aby sme smäd  

nemávali na púšti. 

 

Opýtam sa ešte niečo,  

povedz mamka premilá: 

„Mihalnice veľké prečo? 

Prečo zvláštne chodidlá?" 

 

To zas preto, lebo vetrík 

fúka piesok ako nik. 

A topánky pre nás 

nemá žiaden obuvník. 

 

Nerozumie dcérka mame, 

ktorá hryzká v pohode. 

„Načo nám je toto všetko  

v zoologickej záhrade?“ 
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Moje prvé stretnutie s denníčkom 

Milina Čiliaková 

 

Práve dnes, a to presne v tejto chvíli, som sa rozhodla, že ti začnem písať. Preto ti zo 

srdca blahoželám, stal si sa mojím najlepším kamarátom. Budem ťa volať Bobi. Dostal si 

meno po mojom milovanom psíkovi, ktorý nás opustil ešte pred dvomi rokmi. Jemu som 

mohla všetko povedať. Dokonca raz som mu rozprávala o svojich problémoch až tri hodiny a 

on ma dokázal počúvať celý ten čas a nikdy neprezradil moje tajomstvá. K tomu ma aj oblízal 

alebo mi skočil na kolená. Takže, máš tú česť dostať meno po ňom. Dúfam, že mi budeš 

takým verným kamarátom, akým bol aj on. 

Najprv sa ti musím predstaviť. Volám sa Miška. Mám dvanásť rokov a chodím do 

základnej školy, tu v Petrovci. Viem, že si myslíš, že som ešte malá, ale nebudeš mi veriť, keď 

ti napíšem, aké ja mám veľké životné problémy. Prvým z nich je moja spolužiačka Eva, 

presnejšie Eviska! Predstav si, že si kupuje všetky veci také isté, aké mám aj ja. Iba sa ma 

opýta: 

 ,,Miška, kde si kúpila ten sveter?" 

A ja som taká dobrá, vždy jej všetko poviem. O dva dni príde Eviska s rovnakým 

svetrom, ako je ten môj. Dokonca si kúpi aj tú istú veľkosť, aj keď je odo mňa vyššia o hlavu. 

Potom chodí s rukávmi po lakte a s holým bruchom, ba ešte si myslí, že je sexy. Raz sa ma 

opýtala, kde som si kúpila topánky. Prezradila som jej to iba preto, lebo som chcela vidieť, či 

si aj topánky kúpi rovnako veľké, ako mám ja. No a myslíš si, že si nekúpila? Chodila po škole, 

ako keby musela bežať na záchod a všetci sa tomu smiali. Nakoniec, keď si topánky vyzula, 

mala tam obrovské otlaky. Po tom incidente neprišla do školy tri dni. Ale ja nie som tomu na 

vine. Nech si nekupuje veci ako ja.  

No, keby to bol môj jediný problém, to by sa ešte dalo prežiť, ale predstav si! Ivan 

Fazuľa mi napísal do esemesky, že je do mňa zamilovaný. Ale ja ľúbim iba 

Miloša, ktorý ma neustále ignoruje. Už sa viem aj ovládať, nepíšem mu 

každý deň dve esemesky, iba jednu. A prestala som ho volať na pevnú 

linku, aby som počula jeho hlas. Vieš, ako mi to chýba? Je pravda, že nikdy 

so mnou nehovoril, vždy, keď sa ozval v telefóne, ja som prerušila hovor, 
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ale počuť jeho hlas pred spaním bolo pre mňa ako uspávanka. Čo mám teraz robiť, Bobi? Na 

facebooku ma blokoval, už mi to hrozí aj v mobile. A môj život bez neho nemá zmysel! Ako 

ho prinútim, aby sa do mňa zamiloval? Môžem mu napísať už len dnes? Sľubujem, že potom 

už viacej nebudem. Viem, že mi ty to dovolíš, preto ťa tak zbožňujem. 

 

 

 

Ešte nech ti rýchlo napíšem o mojom ďalšom probléme, pretože už musím ísť do 

parku. Môj ocko ma privádza do šialenstva! Povedal mi, že budem môcť ísť na diskotéku iba 

vtedy, keď skončím základnú školu. Vieš ty, koľko je to nekonečných dní, mesiacov a rokov? 

Kto to má vydržať? To mám akože sedieť doma, kým moji kamoši môžu byť na ihriskách do 

dvanástej?! Niektorých už pustia rodičia aj do Vrbary! To nie je fér! Musím to nejako vyriešiť. 

Ak sa zhoduješ, že by som mala protestovať, tak to urobím. Spravme to takto: ak za minútu 

nepohneš ani jednou stranou, budem štrajkovať hladom... 57, 58, 59 – 60! A je to! Vidíš, 

Bobi, ako si my dvaja dobre rozumieme! Teraz treba iba dúfať, že nám to vyjde a že ma ocko 

pustí v piatok von, ako ide normálny svet!  

Už musím ísť! Píšem ti zajtra, zatiaľ ťa, môj Bobi, pozdravujem! 

Čaaaau, tvoja Miška  

7. októbra 2015  
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      Prelúdium číslo 3                                   

                         Aneta Lomenová                         

 

Keby ste náhodou počuli o nejakom Borisovi z ulice Benešovej č. 

168, hneď vám poviem, že to je veľký hudobník z našej dediny. Jedno 

ráno Borisko zmizol. Z domu ho vraj nevyhnali, ani s kamarátmi sa 

nepohádal. Susedia ho videli nastupovať do autobusu, ktorý viezol 

turistov priamo do ďalekého Rakúska. Borisko sa vraj stal novým členom viedenského 

symfonického orchestra. Zbalil si iba to najdôležitejšie na prežitie, na sebe mal trenírky 

značky Adidas a v ruke puzdro s husľami.  

Deväť hodín som sa na neho hnevala, ale potom mi zaslal z Viedne mail: 

 

Čau, nehnevaj sa, že som ťa nevzal so sebou do Viedne. Príjímajú tu totiž len 

virtuóznych hudobníkov. Je tu super. Viedenčania sú veľmi pohostinní a milí. Ubytovali nás 

v hoteli, kde nám dávajú raňajky, obed a večeru. Na raňajky, každé ráno, predstav si, 

dostávam Nesquic a chlieb s Nutellou! Je tu veľa detí, ako som ja, našiel som si aj kamarátku 

Ritu, tiež hrá na husliach. Každé poobedie nás vezú do ohromnej siene, kde sú veľké dvere a 

je tam aj veľa stoličiek, až naháňajú strach. Asi sem chodí veľa ľudí. Hneď som si všimol veľké 

krištálikmi ozdobené visiace lustery, a napadlo mi, že jeden s tade zložím pre našu mamu. 

Hlavné je, že veľa cvičíme, sme tu predsa kvôli tomu. Hneď po príchode ma dirigent Heinrich 

posadil do prvého radu filharmónie. Môžeš tomu uveriť? Všetci mi vtedy darovali podlomený 

úsmev, ale ja si z toho nerobím starosti. Ocko mi raz povedal, že závistlivých ľudí netreba 

tolerovať. Ale nech neodbočujem... chcel som ti len povedať, že zatiaľ mi nechýbate. Je mi tu 

fajn. Neskôr sa ozvem. Máme tu dobrý internetový spoj. 

Bozkáva ťa navždy tvoj milujúci brat Boris.  

 

Po tomto maile prišlo ešte niekoľko esemesiek s podobným obsahom, vždy vo 

večerných hodinách, zrejme po skúškach s orchestrom. Nezabudnuteľným zážitkom bolo 

vraj, keď Gisela sláčikom pichla Florianovi do oka. Všetci vybuchli do hrozitánskeho rehotu. 

Brat písal, že on bol vážny, až kým si Bratislavčan Marek nepricvikol nos veľkými činelami, a 
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hneď nato sa Srb pocikal od smiechu. Potom musel dlážku drhnúť skoro 45 minút. Boris vraj 

zatiaľ ešte nič nevyviedol, a to ma desí.  

Písal mi aj z výletu, ktorý mali, ako tvrdí, predplatený. Mailom zaslal tiež spoločnú 

fotku z parku Belvedere, na ktorej medzi sochami poloľudí vyčnievali hlavy malých umelcov, 

takže som musela jeho hlavu hľadať zväčšením obrazovky. Tak sa náš Boris ľavou-zadnou 

umiestnil vo velikánskej Viedni ako virtuózny filharmonista. 

V utorok sa hneď ráno pochválil, že má šťastný deň. Bola som zvedavá, čo také 

zvláštne sa stalo. V Mozartovej cukrárni si vraj nakúpil tie zvláštne guľky s chutnou plnkou, 

obliate čokoládou. A na skúške s orchestrom znovu bolo veselo, ako písal v ďalšom maile:      

Čau znovu. Ešte som tu len veľmi krátko a neviem, kam sa podieť od vzrušenia. 

V obchodných centrách je ako v Disneylande. Všade mi dajú nejaké lískty s obrovskými 

číslicami, asi je to vo Viedni zvyk. Ale je to aj zvláštne, lebo s každou zmrzlinou či suvenírom 

dostanem aj ten lístok. A keď začnú na mňa predavači kričať, uháňam kade ľahšie. Nevadí, 

poďme k veci... Ten Srb, o ktorom som ti už rozprával, Miloš sa volá, mi povedal, že bol aj 

v Kysáči, ale že nepozná žiadnych Medveďovcov. Dnes vyrobil znovu trapas. Zlomila sa pod 

ním drevená stolička a zrútil sa spolu s kontrabasom. Mala si byť pri tom! Ale to 

nebolo všetko. Keď sme si mysleli, že na dnes bolo viac než dosť, stalo sa niečo 

vzrušujúce. Dirigent Heinrich sa tak veľmi pohrúžil do Prelúdia číslo 3 (novej skladby, na 

ktorej tvrdo pracujeme), mával tou svojou tyčinkou, rukami, nohami tiež, tak, že mu spadli 

okuliare, áno, okuliare mu z nosa spadli, našťastie sa nerozbili. No, predstav si, keď sa po ne 

sklonil, že si ich dá naspäť na nos, prááááásk, úzke čierne nohavice sa mu roztrhli a celá 

filharmónia opäť do huritánskeho smiechu. Skúška sa ihneď skončila. Toľko zatiaľ, zajtra drž 

palce, konečne vystúpime pred obecenstvom. Pa. 

 

Či to bola pravda, alebo nie, nikdy sa nedozvieme. Isté je však, že si Boris naplno 

užíval svoje umelecké nadanie a doma veru bude mať čo vysvetľovať. Teraz je snáď na ceste 

domov. Neposlal žiadnu SMS, ani mail...    

Otcov strašný rev, keď uvidel účet za Borisov luxusný viedenský výlet, ste určite 

počuli aj vy. Celá Benešova ulica bola na nohách.  

Do otcovho kriku sa začal miešať mamin polonahnevaný hlas: „Vstávaj slečna, už je 

sedem hodín, ide sa do školy! Dnes máš predsa klavírny koncert!“ 
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Náradie ,,smrti“ˇ 

Milina Čiliaková 

                                                                        

Telesná výchova. Ôsma trieda základnej školy. Väčšina žiakov, keď počuje meno 

tohto predmetu, je šťastná: ,,Konečne máme oddych na telocviku.“ ,,Telesná výchova je 

super.“ ,,Jéj, dúfam, že budeme hrať hádzanú.“ ,,Nie, ja chcem robiť kotúle.“  

Keď počúvam svojich spolužiakov, ako sa tešia z telesnej, cítim sa ako blázon. Prečo? 

Pretože u mňa je to celkom opačne! Nenávidím kotúľ vpred a ešte viacej vzad, nenávidím 

stojku na rukách, nenávidím kladinu a úplne najviacej nenávidím bradlá a roznožku cez kozu. 

A ešte celá táto nočná mora iba v jednom predmete. Áno, to je moja realita.  

Z jednej strany sa možno na telesnú aj môžem tešiť. Ale to iba počas leta. Vtedy sú tu 

,,krásne“ aktivity: beh na 100 m, beh na 800 m, volejbal, basketbal, beh so štafetou. 

Hovorím  v úvodzovkách, pretože sa vôbec necítim krásne, keď bežím, no nejako to zvládam. 

Ale keď príde zima a nás ,,vojakov“ pošle profesor dovnútra na gymnastiku a určí nám tam 

,,nádhernú“ dráhu – je to tu. Chaos. Pokúšala som všetko, aby som to nemusela robiť. 

Vymýšľala som si menštruácie každý týždeň, kým mi profesor nepovedal, ako je možné, že 

som ešte nevykrvácala. Tiež som si niekedy nebrala úbor, chodila som vždy s novou 

chrípkou, chcela som si zlomiť sama nohu, ale nič mi z toho nevyšlo. A tá koza v telocvični na 

mňa iba pozerala. A ja na ňu. Prečo nikdy neušla?! Vždy ma zaujímalo, prečo je taká veľká. 

Veď to nie je ani koza, to je cap. A v čom je vôbec pointa skákať cez niečo? Ešte keby to bolo 

iba roznožka, ale oni vymyslia také niečo, že SKRČKA! A ja pred sebou vidím obraz, ako 

padám hlavou dolu z tej kozy. 

A je to tu. Môj osudový deň. Po polhodinovom naliehaní profesora som to skúsila. 

Skúsila raz, druhý raz, tretí raz a preskočila som kozu možno na desiaty raz. Preskočila –  tak 

to poviem iba kamarátom. Ale v skutočnosti profesor ma tak potiahol za ruku, že by som 

preskočila aj jeho s tou kozou či capom.  

Keby to bolo všetko na jednu školskú hodinu, ale nie! Aj iné telocvičné náradie na 

mňa čaká. Bradlá. Aké hrozné slovo! Sám názov ma upomína na to, že asi skončím na zemi 

alebo aj polámaná. Veď to je hrôza! Keby som sa aspoň tej výšky nebála! Ale mne pripadala 

aj tá nižšia tyč vysoká, nehovoriac o vyššej... Keď profesor ukázal akrobaciu na tomto 

náradí, ja som ako vždy zostala bez slova. Myslela som si, že omdliem, keď ma oslovil: 
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 ,,No poď, Aďa.“   

,,Kto?“  

,,Ty, ty.“   

Čo bolo daleko, je už blízko. Rozlúčila som sa so životom a poďme na náradie smrti. 

Nejako som sa vyšplhala na nižšiu tyč a profesor hovorí: ,,A teraz sa iba odrazíš dozadu, nech 

ti nohy prejdu cez tú vyššiu tyč.“ No zbohom! Tak ideme do toho. Silno som sa chytila a tak 

som vyvrátila nohy, až som urobila stojku vo vzduchu. Všetky spolužiačky neverili svojim 

očiam, ako som to ozaj vyviedla a profesor ma držal ako nikoho dovtedy. Všetko dopadlo 

dobre. Zoskočila som na zem a bola som šťastná, že som to dokázala. Iba náš profesor sa mi 

zdal nejaký divný. Očervenel a povedal: ,,Choďte hrať ba-_ket-_al.“  

Bolo mi ho ľúto. Seklo mu v chrbte. Ale ak nič iné, aspoň sme hrali basketbal.  

 Blížilo sa známkovanie. Všetky dievčatá sa hlásia a skáču, že ony chcú prvé skákať cez 

kozu. Ako by to bol neviemaký zážitok. Ja som sa iba utiahla do kúta a modlila som sa, nech 

na mňa profesor zabudne. Ale stalo sa niečo, čo nikto nečakal. Profesor povedal, že dnes 

nebude on hlavným na hodine, ale že nám známky bude dávať jeden študent, ktorý na našej 

škole praxuje. V tej chvíli vyšiel z kabinetu Ivan. Áno, poznám jeho meno, pretože býva 

neďaleko mojej starej mamy. Páči sa mi od piatej triedy, keď som si ho prvýkrát všimla. 

Prišiel k mojej starej mame po mlieko. Odvtedy chodím k starej mame každý deň.   

Ale v tejto situácii mi to vôbec nevyhovuje. Hneď, keď ma zbadal, povedal: ,,No poď, 

Aďa, nech ťa vidím!” Nech ma vidí? Mňa? Spolužiačky sa smiali. Vedeli, že to bude komická 

situácia, keď pobozkám tej koze jednu stranu. To ma nahnevalo. Povedala som si, že im 

teraz ukážem a môjho Ivana očarím. Rozbehla som sa, akoby ma vlk naháňal, a tak som sa 

odrazila, že by som asi aj dve kozy preskočila. Ivan mi tlieskal a povedal: Máme tu prvú 

päťku.  

 Ja – koza – a pätorka? Že by som ja vážne prekonala svoj strach? To môže dokázať  

iba láska! 

 
                                                         
                                                 

 

 

12



Kvietok a krtko 

Marek Somodi 

 

Na lúčke v trávičke 

krehký kvietok stál,   

smutne si tam býval, 

na Tulipán pozeral. 

 

Bol stále smutný, 

že ho nikto nemá rád, 

a že nie je pekný 

ako pán Tulipán.  

 

Hrdý pán Tulipán 

z kvietka sa vysmieval, 

že kvietok bol škaredý 

a nik si ho nevšímal. 

 

Jedného dňa tadiaľ, 

utekajúc prudko, 

do malého kvietka 

narazil náš krtko. 

 

Krtko však nevidel 

a nevedel, čo sa stalo, 

ale mu po údere 

 krásne zavoňalo. 

 

Voňal to ten kvietok, 

škaredý a malý, 

na ktorého si  

pozor nedávali. 

 

Krtkovi sa kvietok páčil, 

aj keď krtko oči nemal. 

Svojím nosom pátrať vedel, 

že to kvietok krásne voňal. 

 

Poviem vám jednu vec,  

otvorte si uši! 

Nesúdi sa výzor, 

dôležité, čo je v duši.
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O mame, ktorá je dokonalá 

Aňa Muchová 

 ,,Mamííí, maminkáá, poď rýchlo sem. Strašne to bolí!“ kričala z dvora ubolená 

Marcelka. 

„Prečo si mi nepovedala, nech sa nehrám bosá na tráve? Uštipla ma včela a strašne ma bolí 

nožička.“  

Hana s Jankom, s ktorými sa hrala, kým na ňu nezaútočila včela, k nej  pribehli  skôr 

ako mama.  

,,Neplač, Marcelka. To sa mohlo stať aj nám.“ Hana skúsila kamarátku upokojiť.  

,,Hana, ty nevieš, že mama má vždy pravdu a dobrú radu? Nepovedala mi o nebezpečenstve 

preto, lebo žiadne nemalo číhať. Tak čo sa stalo?“ usmrkanej Marcelke nič nebolo jasné.  

,,Ale veď tvoja mama nie je veštkyňa. Nemohla to vedieť!“ posmešne povedal Janko. 

,,Vy nič nechápete! Moja mama nikdy neklame a vždy všetko vie vopred. Vie presne, čo je 

pre mňa dobré a čo zlé. Ona by toto nikdy nedovolila. Mamaa!“ Marcelka si myslela, že jej 

mama je dokonalá.  

,,Tak už prestaň revať, Marcela. So všetkým potrebuješ volať mamu?“ Hane prišlo ľúto, že 

ona žiadnu mamu nemá, ktorú by trápila s čo aj najmenším trapasom.  

,,Ja nerevem preto, aby som ti dokázala, koľko viem revať, ale preto, že to veľmi bolí! Aby si 

vedela, moja mama je bez chyby, vieš? Nefajčí, nepije, netučnie, nikam nemešká, nekričí 

a vždy sa jej chce všetko po mne upratať. Je to tá najdokonalejšia mama na celej planéte.“ 

Marcelka konečne nabrala dych, aby pokračovala s pochvalami...  

,,Moja mama je pekná, múdra, prac..., nemyslíš si, že tým všetkým musí byť?“ skočil jej do 

reči kamarát Janko, ktorému dochádzala trpezlivosť. Celá trieda už dlhší čas nepočúva nič 

iné, len chvály o Marcelinej mame. Niektorí spolužiaci žiarlia, iní to vzdajú mávnutím ruky. 

,,Čo to trepeš? Marš z môjho domu! Nevidíte, že som chorá? Práve ma poštípala tá 

najzákernejšia letiaca potvora a mama ma preto musí ihneď uložiť do postieľky,“ mrnčala 

rozmaznaná Marcela.  

Marcela nielenže bola rozmaznaná, ale aj namyslená. Keď ocko chcel zvýšiť hlas na jej 

mamu, skoro sa rozpučila od zlosti ako ropucha.  
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,,Mali by ste sa slušne správať!“ uzavrela hádku mama, keď si vypočula 

troch, asi iba dodnes najvernejších kamarátov. 

,,Chápem, Marcelka, že ma máš rada, a tak to aj má byť, ale nemôžeš 

byť natoľko rozmaznaná a hovoriť takto pred Hanou, ktorá mamu 

nemá,“ už jemnejším tónom sa mama pokúšala o nemožné, kým 

Marcelku ukladala do postele.   

,,Ale veď ja som Hane nevzala mamu. Ja zato nemôžem, že je bez mamy. 

Aj keby ich mala desať, nikdy nebude mať takú dokonalú mamku, ako si ty,“ uzavrela 

rozhovor Marcela.  

Keďže je v Marcelkinom dome pravidlom, že neposlučné deti sa majú potrestať, 

dobrá príučka ani Marcelu neobišla. Stalo sa však toto: namiesto dobrého rána ju v škole 

čakala celá trieda, ktorá hneď vybuchla. 

,,Vieš, čo sa povráva o tvojej extra mame? To je strašné, že sa nehanbí! To je iste ťažké mať 

takú mamu!“ sypalo sa z chlapcov aj  dievčat v triede.  

Marcelka v škole nevydržala celých šesť hodín. Prišla domov skôr, vyplakaná 

a nešťastná.   

,,Mamíí, zničila si mi všetky predstavy o dokonalej mame! Ty taká nie si. Ja už nemám mamu, 

ktorá nikdy nerobí chyby!“ kričala Marcelka cez slzy. 

,,Čo sa stalo, Marcelka?“ 

,,V škole sa mi posmievajú. Vraj si šla do obchodu kúpiť iba chlieb a maslo a nemala dosť 

peňazí, že dlhuješ tete predavačke... Ako si ma mohla tak zosmiešniť pred spolužiakmi? 

Smejú sa mi, že moja mama je taká istá, ako sú ich mamy.“  Marcelke sa zrútil celý svet. 

,,Ach, dcérka. Tak vidíš, nikto nie je dokonalý. Túto chybu som napravila tým, že som neskôr 

tete priniesla chýbajúci zvyšok. Tvoja mama tiež robí chyby, ale teba naučím vždy svoje 

chyby spoznať a priznať.“ 

,,Dobre, mami, od teraz si aj ja svoje chyby priznám, ale, moja mama musí byť dokonalá...“ 
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Dobrodružstvá Miška Peťku 

Cesta do... 

Martina Bartošová 

 

Myslel som si, že môj plán dostať sa k starej mame a mať od všetkého pokoj, sa mi 

podarí realizovať čo najskôr. Jednoducho, zbaviť sa pocitu viny, kdekoľvek som a čokoľvek 

robím. Nájsť si pokojné miesto, kde by ma nevyrušovala ani mucha, ľahnúť si do mäkkej 

voňavej trávy, pozerať sa na nebo, na oblaky, na lietadlo, ktoré za sebou zanecháva biely 

prúžik...  

 — Miškóóó!  

— ? 

— Mišo! Si hore? 

— Ježišmária! Znova som niečo... 

— Ozvi sa! 

— ... 

— Počuješ ma?! 

— ... 

— Mám tam prísť a prepchať ti uši? 

(Počuť tupý úder.) 

— Idéééém. 

— No, konečne! Čo si sa mi neozval? Vydrapujem sa tu ako... 

— Veď môžeš trošku počkať...  

— Čo tam robíš? Počula som nejaký čudný zvuk. 

— Balím si veci. 

— Ako vieš?! 

— Čo ako?  

— No to. 

— Čo to? 

— No, to to! 

— Čo je to to to? 

— Povedal ti niekto? 
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— Kto? Čo? 

— Netvár sa, že nevieš! Niekto ti musel povedať. Anna? Otec? 

— Čo, preboha? 

— Tak ti nikto nič nepovedal? 

— A čo mi mal kto povedať? 

— No, kufor... Aby si sa balil.  

—Ako to vieš?! 

— No, viem to. 

— Vie to ešte niekto?! 

— Okrem mňa iba otec a Anna. 

— Ale, ako to viete, keď som to nikomu nepovedal? 

— Počkaj. Ty si to vedel prvý? 

— No jasné! Nevedel som, že mi niekto dokáže čítať myšlienky. 

— To nie je možné! Ja som to všetko prvá naplánovala... 

— Ty?! 

— Čo sa na mňa tak pozeráš? Že neveríš? 

— Takže, ty si to plánovala ešte skôr... 

— Už od zimy. 

— Od zimy?! 

— Čo ťa tak prekvapilo? Veď to nie je malá vec! Treba sa psychicky pripraviť a... 

— Bude vám aspoň trošku ľúto? 

— Čoho? Koho? 

— No, mňa. 

— Čo to táraš Mišo!? Prečo by ťa nám malo byť ľúto? 

— Tak som si aj myslel... 

— Čo si máš čo myslieť? Veď nejdeš, dajsamisvete, na šibačku. 

— No, nie, ale... 

— Máš byť celý šťastný, že si tam oddýchneš.  

— Tak som si aj ja myslel... Len nechápem, ako... 

— čo ako? 

— Ako sa môžete tešiť z môjho odchodu? 

— Prečo sa nemáme tešiť? Mišo, čo je to s tebou?  
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— Tak vy skutočne chcete, nech odídem? Navždy? 

— Čo navždy? Kde navždy?!  

— No, tam... 

— O čom ty to hovoríš? 

— No, k starej mame. Veď si mi povedala, že viete o tom... 

— Prečo k starej mame?! 

— Aby som mal pokoj od vás a vy odo mňa. 

— Bože, Mišo. Ty si fakt spadol z hrušky!  

— Prečo? 

— Pretože nepôjdeš k starej mame. 

— Prečo by som nešiel?! 

— Pretože pôjdeš... 

— Do sirotinca, však? 

— Mišo! Už dosť! Nezahrávaj sa so mnou! 

— Nezahrávam. Čestné slovo! 

— Už nechcem počuť žiadne také hlúposti! 

— Dobre, len mi už konečne povedz, kde pôjdem! 

— Tu máš lístok. Zajtra ráno cestujeme. Poriadne sa zbaľ. 

— ??????????  
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Jesenná obluda 

Daniela Ďukićová 

 

 

Šuchy, ruchy do chalupy,  

všetci sa už skrývajú. 

Šuchy, ruchy padá lístie, 

deti teplo hľadajú.  

 

Fúka vetrík po ulici  

zlaté listy kosí, 

iba Danka v žltej čiapke 

metlu v ruke nosí. 

 

Prečo musí suché lístie 

každé ráno zametať? 

Prečo vetrík a dážď chladný 

nechce lístkom pokoj dať? 

 

Zrazu vidí celkom hore  

strašnú veľkú obludu. 

Zuby cerí, ku nej mieri 

a chvost dlhý zozadu.    

 

  

 

 

 

Kričí Danka vyplašená: 

„Pomoc, mama, zachráň ma!“ 

„Nič sa neboj, dcérka moja, 

Marek púšťa šarkana. 

 

A už šantia po ulici, 

vetrík hojdá šarkana, 

metla stojí sama v kúte,  

vysmiati sú obaja.  
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Antropomorfizovaná 

Andrea Lomenová 

 

Dôležitosť dňa - aby v bruchu bola tma! Chcem, nech takto znie titul, ktorý na mňa 

načmárate. Páči sa mi. 

,,Heeej, odchádzate?“  (Bez odpovede.)  

To nie! Zase som ostala trčať sama doma...  Ak šli nakupovať do veľkoobchodu Maxi, 

mohli mi to aspoň naškrtnúť, nech s väčšou chuťou vyčkávam ich návrat. Ale sýty hladnému 

neverí. To je trápne, takto prepásť dni sama a ešte s prázdnym žalúdkom,                           

ale, zase, vo vydarených dňoch ma moji domáci celkom dobre nasýtia. Je to aj pravý zmysel 

môjho životného povolania. Či neživotného? Preberať s vami dôvody mojej nevyhnutnosti je 

zbytočné strácanie času. Premýšľanie o premrhanom čase radšej ponechám spolubesedníčke 

Aničke, ktorej ani meno nesedí. Vyhlásite jednohlasne, že neschopnej sestre mikrovlnke 

meno netreba. 

Zatiaľ sa domáci na mňa nesťažujú. Ani sama sa na zdravie nesťažujem. Tak je to  

lepšie, totiž, neznášam trápne chvíle, keď vo mne pitvajú všetky vnútornosti, aby sa zbavili 

kusov ľadu, ktoré mi bránia šíriť chlad. Keď som sýta ja, jesť do sýtosti môžu aj moji domáci. 

V opačnom prípade všetci plačeme.  

                                                                                                                 chladnička 

                                                                                                                           

Uf, ten plač! Nenávidím smútok v rodine. Keď vlani 

v decembri konečne dedo vydýchol, bolo po zábave. Prerušil tým 

tradičné denné napchávanie sa sestričiek mojimi vnútornosťami. 

Dievčatá dochádzky do kuchyne na chutné lahôdky vymenili slzami. 

A niečím, čo vraj stratili... asi sa to volá apetít. Preto neznášam hlad 

a hnevám sa na nezabezpečené potraviny, ktoré by mali môj objem 
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zo dňa na deň zväčšovať. Moja povaha je chladná, no nerobím si z toho ťažkú hlavu. Dokonca 

sa cítim užitočnejšia, keď Janke a Danke dobre vychladím melón či zmrzlinu.   

Ak ste samé ucho a dobre ma sledujete, uznáte, že sa zdá všetko ok. Ale nie je. Aj my, 

chladničky, sme ako ľudia, ktorí bojujú s nepriateľmi. Naším ohrozením je vypnutie elektriny. 

To je chvíľa na zblázdnenie.  

Nevídim si pod nos. To ešte nehovorím, že sa tak rýchlo kazím... a starnem. Kým 

človek vypustí dušu, nás jednoducho zahodia. Zdá sa vám to spravodlivé? Veď chutná 

chladnička Zuzička by rada nasýtiť celý svet. Skúste to so mnou s láskou a naučím vás všetko 

zjesť   

 

 

Ako Miško zachránil Charlieho 

Ana Balážová 

 

Bolo raz jedno malé mačiatko, krásne, sivé a veľmi milé. Volalo sa Charlie. Jeho otec, 

silný a hlavný člen veľkej rodiny, bol veľmi hrdý na svojho prvého syna. Nemohol sa dočkať, 

až jeho malý Charlie narastie, aby ho naučil, ako sa lovia myši. Ale Charlie po niekoľkých 

rokoch sklamal svojho otca, lebo on myši loviť nechcel. Otec sa veľmi hneval na syna, lebo už 

bol čas, aby Charlie jedol chutné myši. Náš Charlie však nelovil myši, ale potajomky sa s nimi 

hrával, a tak získal mnoho dobrých kamarátov. Jeho najlepší  priateľ bol malý myšiak Miško, 

cirkusový umelec. Charlie sa vždy rád díval na malého Miška, obdivoval jeho akrobacie. 

Miško sa každý deň niečo nové naučil a predvádzal to aj svojmu kamarátovi. Rozprával mu 

o nebezpečnej práci v cirkuse, najmä vtedy, keď musí pracovať s hladným medveďom alebo 

tigrom. Musí dbať na svojich kolegov, ktorí sa na neho pozerajú a len sa oblizujú. Miškove 

rozprávky Charie pozorne počúval a potom sa ho opýtal: 

,,Čo spravíš, keď na teba tak pozerajú? Je to veľmi nebezpečné!“ 

,,Nikdy nepodlieham panike a nerobím prudké pohyby. Z ohrozeného miesta sa vzďaľujem 

pomaly. V žiadnom prípade neutekám, lebo útek signalizuje zvieraťu, že sa ho bojíme a že je 

silnejšie,“ odpovedal Miško seriózne. 

,,Ale veď sme ty aj ja malí,“  povedal Charie bojazlivo. 

,,Som však veľmi malý a takmer každé zviera je silnejšie odo mňa, ale podstatné je, aby si 

nikdy neukázal svoj strach!“ povedal Miško ešte vážnejšie.  
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,,Ale veď si mi rozprával o strašnom prípade, keď ti medveď odhryzol chvost. Preto, lebo 

si nezutekal?“ 

,,Nie, to sa stalo náhodou, lebo som si ho ani nevšimol. Blížil sa,“ povedal Miško nervózne. 

,,Také veľké zviera si si nevšimol?“ opýtal sa ho Charlie neveriaco. 

,,No tak už dosť!“ povedal Miško nahnevane, „to sa stalo ešte pred tromi rokmi, keď som 

ešte nevedel, ako sa zachrániť v nebezpečenstve. Tak som mu najprv chcel vysvetliť, že som 

malý a že sa zo mňa nenaje! On ma asi nerozumel, lebo myšací jazyk nepozná. Tak som si 

vzal nohy na plecia a chcel som utiecť, ale bolo neskoro. A tak mi odhryzol chvost. No, chcem 

ti len povedať, aby si sa neusiloval s ním hovoriť, aby si netrácal čas. Meďveď nerozumie ani 

mačací jazyk. Ak niekedy budeš v nebezpečenstve, urob, ako som ti povedal.  

Odvtedy sa Charlie už nikdy nedotkol tej témy, lebo videl, že Miškovi sa nechce 

hovoriť o tom strašnom príbehu.  

Jedného krásneho jarného dňa malý Charlie v lese hľadal svojich kamarátov. Ako sa 

tak prechádzal, počul, ako niečo šuchoce. Chcel utiecť, ale bolo neskoro. Veľký medveď stál 

pred ním a pozeral na neho strašnými očami. Charlie si spomenul na Miškove rozprávky 

a ponaučenia. Neutekal a vzďaľoval sa veľmi pomaly. Meďveď sa pozeral na Charlieho a po 

kratkej chvíli odišiel. Keď to Charlie videl, rýchlo utekal domov a vyrozprával všetko svojim 

rodičom. Nakoniec im povedal, že sa správal podľa rád svojho kamaráta Miška, ktorý mu tak 

zachránil život.  

,,Myši sú veľmi múdre zvieratá a netreba ich jesť. Treba ich počúvať a všeličo sa naučíme.“  

povedal Charlie.  

Odvtedy sa celá rodina kamarátila a hrávala s malými myšami a nikdy viac ich nejedla, 

ale ich chránila v nebezpečenstve pred inými kocúrmi.  
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Mama, milujem tvoj šatník! 

Aneta Lomenová 

 

       Pozerala som von z okna, ako sa z neba sypú veľké dažďové  kropaje. Inak nikde 

nikoho, vonku bol len ten, kto naozaj musel. Nanávidím toto počasie, veď ešte predvčerom 

bolo tak horúco! Mama sa v lete sprchuje aj trikrát denne, ale ona všeličo robí a pravda, 

potom sa aj spotí. A dnes mi ten dážď lezie na nervy. Z domu sa mi nechce a v dome sa nikdy 

neviem múdro zamestnať. Upratovať nebudem, nie je predsa sobota, skúšky tanca sú 

v pondelok a štvrtok, utorok mám už za sebou a dnešná streda je hotová nuda. Ešte šťastie, 

že mama je na nejakej pracovnej schôdzi, bude čistý vzduch na módnu prehliadku, ktorú tak 

veľmi milujem. Na mamino veľké nešťastie (a moju zábavu) si často celý jej šatník skúšam na 

sebe pred veľkým zrkadlom. Úbohá mama, už nevie, či sa zbaviť zrkadla, či svojho šatníka, 

alebo mňa. Má to ťažké. Ocko na mňa nikdy nedáva pozor. Nie že by ma namal rád, to 

v žiadnom prípade nie. On vie, že som poslušné dievča a že si vždy nájdem spôsob, ako 

premárniť voľný čas. Trpezlivo vyčkávam chvíľu, keď sa v televízii premietajú športové zápasy 

alebo keď mailuje s významnými podnikateľmi. Potom vtrhnem do spálne a snorím v 

maminom šatníku. Som nešikovná iba pri ukladaní vyhádzaných šiat na ich miesta v rovnakej 

podobe, v akej som ich zastihla, a tak mama hneď vie, že som si robila hody, kým ona nebola 
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doma. Ocko je šťastný, že má dcéru, veď syn by namiesto toho obšíval mestské štvrte 

s nejakými banditmi. No mama plače, že nemá syna, pre už známe dôvody. Väčšinou to býva 

opačne, no v našej rodine je to takto, ako vždy, hore nohami. 

Dom máme veľký, poschodový, a práve naše nespočetné schody a dlhá chodba 

s kobercom mi slúžia ako módne pódium. Tu som sa neraz potkla v maminých veľkých 

topánkach.  

Mamine šaty si obvykle pozapínam špendlíkmi, aby mi neboli také dlhé. Preto mama 

tvrdí, že som jej šaty nie len zašpinila, ale aj vydierkovala. Keď k nám príde susedka Marka, 

všetko odkladám nabok a trápne ničnerobenie sa zmení na módne podnikateľstvo a skvelú 

zábavu. Marka je odo mňa tri roky staršia a preto celý postup vedie ona. Má plno nápadov, 

ideí a dobrý vkus. Keď obe dáme hlavy dokopy, všetko ide ako po masle. Ona je vždy módna 

návrhárka a ja som modelka. Hráme sa na veľké podnikateľky a máme z toho radosť. Len tá 

mama keby mala trošku porozumenia! Ona je jediná prekážka, vždy a všade. Človek pri nej 

nemôže poriadne ani snívať o budúcnosti, všetko jej zavadzia a hovorí iba o mojich 

šibalstvách. Veď sa všetky dievčence takto hrajú. Či nie? Ale ja sa nenechám obmedzovať. 

Mám už jedenásť. Nemôže ma predsa zamkýnať do izby vždy, keď ide preč z domu. Musí si 

zvyknúť, že má doma veľkú slečnu a dedičku všetkých svojich dámskych šiat.  

Snáď sa zmením, keď vyrastiem. Budem mať iné záujmy a možno sa potom ocko  

stane mojou obeťou.  

Tak buď trpezlivá, mama...  
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Katka 

Marinela Karmanová 

 
 

Na dvore je stará kačka, 

tu sú jej tri káčatká,  

na nich Katka pozerá,  

veselo sa usmieva.  

 

A už beží šibal malý, 

navliekla si staré handry, 

kabanicu a čižmičky 

a už beží cez mláčky.  

 

A už beží von, tam je veru zhon. 

V mláke stojí stará kačka,  

s kačičkami sa v nej čľapká.  

Aké je to káča, čo sa vo vode máča? 

To sa naša Katka vo vode čľapká.  

 

Zrazu –  jaj a beda –  veľký krik. 

čo sa stalo? Nevie nik! 

Len už Katka celá z blata,  

plačúca sa domov vracia. 

 

Či ju kačka uštipla?  

Či sa v mláčke pošmykla?  

To už veru netušíme,  

keď zistíme, prezradíme.                       
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Čiapočkin príbeh 

Daniela Vujovićová 

 

Bolo raz jedno dievčatko, ktoré sa volalo Ela. Ela mala oblečené vyšúchané džínsy, 

červenú čiapku, červené okuliare, červené tričko siahajúce po pás a červené tenisky.  

Celý deň ťukala na mobile, lebo mala free wifi. Na internete sa zoznámila s chlapcom, 

ktorý sa volal Peter a s ktorým si práve dohodla dejt na koncert. „Celkom fajn chalan,“ 

pomyslela si, kým dopíjala kofolu pri kozube na koberci.   

Blížil sa deň koncertu, ktorý mal byť v prírode. „Ach, aké krásne počasie, kamošky mi 

budú určite závidieť,“ mrmlala si pod nos. Asi hodinu pred koncertom niekto zaklopal na 

dvere. „Ahoj, chcela som sa uistiť, či je všetko v poriadku a či si pripravená na to stretnutie,“ 

povedala Kvetka. „V pohode, všetko je super. O hodinu vyrazíme,“ odpovedala Ela.  

Nahodila si handry, vzala batoh a odišla. Cestou vyťukávala Petrovo 

číslo, no nikto nezdvíhal telefón.  

Na koncerte bolo mnoho kamarátov a super kapely, ale ona 

si nikoho nevšímala, lebo stále hľadala Petra. „Hej ty, Červená 

čiapočka!“ ozval sa Peter.  

„Peter, tak dlho ťa hľadám,“ povedala. Hneď šli na prechádzku do 

lesa. Sadli si k jazierku.  

Blížila sa polnoc, keď obaja zaspali. „Aúúúúú!“ ozývalo sa 

lesom. Ela sa prebudila. Keď uvidela, že je sama, začala utekať. Zaplietla sa do konárov a 

spadla. Zdvihla pohľad a pred ňou sa objavili dve červené oči. Ovládol ju strach, nemohla sa 

ani pohnúť. Vtom vlk skočil na ňu a uhryzol ju. Na nič iné si nespomínala.  

„Deti, obed je hotový!“ skríkla suseda. Ela sa prebudila zo sna. Otvorila oči, pozrela na 

hodiny, poškrabala si škrabanec na hrdle a zasa zaspala...                
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Zaspomínajme si na DETSTVO 

Pripravila: Milina Čiliaková 

 

Kadekoľvek chodí, dom si so sebou vodí.  Čo je to?  

V detstve sme sa hrávali rôzne hry. Niekedy sme si všeličo aj sami 

vymysleli, ako napríklad hru na predavačku či aktivity s loptou. Niektoré boli už zapísané 

a učili sme sa ich najmä v škôlke alebo od mamy a starej mamy. Spomínate si, keď sa nás 

pani učiteľka opýtala nejakú otázku, a my sme si lámali hlavu, aby sme čím skôr uhádli 

odpoveď? Áno, boli to hádanky!  

 

Čo je to HÁDANKA?  

Hádanka je žáner, ktorý skryto pomenúva predmety na základe ich vonkajších alebo 

vnútorných súvislostí. Vždy ju dopľňa otázka, na ktorú treba odpovedať. Na hádanky sa 

spytujeme otázkou: Čo je to?  

Hádanka patrí do oblasti detského folkóru, do ktorého zaraďujeme rôzne slovesné, 

hudobné, dramatické či tanečné prejavy, ktoré sú určené deťom, mládeži a sú situované do 

ich prostredia. 

Aj keď niekedy hádanky používali najmä starší, ktorí si nimi rozvíjali myslenie, dnes si 

ich dávajú predovšetkým deti. 

Keďže sa ľudová slovesnosť v minulosti šírila ústnym podaním, veľmi dôležité pre 

literatúru je jej zapisovanie a preto v tejto oblasti majú veľmi významnú úlohu zberatelia a 

zapisovatelia rôznych piesní, prísloví, porekadiel, hádaniek, hier, obyčají, akými boli Ján 

Kollár, Pavol Dobšinský, Jonatan Čipka, Samuel Reuss  a  iní. 

V roku 1894 vydal zbierku hádaniek Adolf Peter Záturecký. Záturecký zozbieral 610 

hádaniek, ktoré uverejnil v knihe Slovenské hádanky. 

Niekoľko príkladov zo zbierky: 

Aký strom zelený je bez lístia? (ihličnan) 

Na predku je ako vidličky, v prostriedku ako sud, na konci ako metla. (krava) 

Chodí okolo domu a robí jamky. (dážď) 

Ani je matkin syn, ani je otcov syn, a predsa je jedných rodičov dieťa. (dcéra) 
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V literatúre existuje viacero klasifikácií hádaniek, v závislosti od formy (metaforicko-

metonymické, slovné, počtové, nepravé), mnohí autori ich delia i podľa témy (hádanky o 

zvieratkách, rastlinách, prírodných javoch a iné). 

No, dosť bolo teórie! Vypnime počítač, mobil, televíziu, otestujme si našu 

vynaliezavosť, myslenie a skúsme vyriešiť uvedené hádanky  

–  ZASPOMÍNAJME  SI  NA  DETSTVO!                                            

1. Na chrbáte hrdo sedí, nosí ju žiak každej triedy. Čo je to? 

2. Sedí pani na streche, rozťahuje prsty a čo chytí v povetrí, do izby nám vpustí. Čo je to? 

3. Patrí ti to, ale tvoji priatelia to používajú viac ako ty. Čo je to? 

4. Nemá nohy, nemá ruky, no predsa dvere otvára. Čo je to? 

5. Nikdy sa neumýva, predsa čistý býva. Čo je to? 

6. Hádaj, ktorý biely kvet jedávame na obed? 

7. Stojí, stojí dom, plno detí v ňom. Ani okná, ani dvere, hádaj, čo je v ňom? 

8. Žijú spolu v páre, bijú sa však stále. Čo je to?  

9. Kto má vpredu dve oči a vzadu ešte viac? 

10. Poznám jeden domček, v ňom päť bratov býva, každý vo svojej izbičke sa skrýva. Čo je to? 

    

 

 

   

 

 

 

Zdroj: prednášky z Detskej literatúry prof. Jarmily Hodoličovej;   

internet: www.čas.sk.; http://www.zsmedilava.edu.sk/ 

Riešenie hádaniek: 1. taška, 2. anténa, 3. Tvoje meno, 4. vietor, 5. sneh, 6. karfiol, 7. mak, 8. nožnice, 9. páv, 10. rukavica 

 

28



 

 

Obsah: 

 

1. Andrea Lomenová, FF UNS: Hádka ............................................................................. 3 

2. Martina Galambošová, VŠOŠV: Lenivec Janko ............................................................ 4 

3. Daniela Ðukićová, VŠOŠV: Zvedavé ťaviatko .............................................................. 6 

4. Milina Čiliaková, FF UNS: Moje prvé stretnutie s denníčkom ....................................  7 

5. Aneta Lomenová, FF UNS: Prelúdium číslo 3 .............................................................. 9 

6. Milina Čiliaková, FF UNS: Náradie ,,smrti“.................................................................. 11 

7. Marek Somodi, FF UNS: Kvietok a krtko ..................................................................... 13 

8. Aňa Muchová, VŠOŠV: O mame, ktorá je dokonalá ................................................... 14 

9. Martina Bartošová, FF UNS: Dobrodružstvá Miška Peťku. Cesta do...        ................. 16 

10. Daniela Ðukićová, VŠOŠV: Jesenná obluda ................................................................ 19 

11. Andrea Lomenová, FF UNS: Antropomorfizovaná ..................................................... 20 

12. Ana Balážová, FF UNS: Ako Miško zachránil Charlieho .............................................. 21 

13. Aneta Lomenová, FF UNS: Mama, milujem tvoj šatník! ............................................. 23 

14. Marinela Karmanová, VŠOŠV: Katka .......................................................................... 25 

15. Daniela Vujovićová, FF UNS: Čiapočkin príbeh ........................................................... 26 

16. Milina Čiliaková, FF UNS: Zaspomínajme si na detstvo .............................................. 27 

 

 

 
Skratky: 
 
FF UNS – Filozofická fakulta Univerzity v Novom Sade 
VŠOŠV – Vysoká škola odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade 
 
 

 

 

 

 

29



 

Čar(b)ológ 6/2015 – literárne práce z detskej literatúry študentov Oddelenia slovakistiky 
FIlozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade,  

Vysokej školy odborového štúdia pre vzdelávanie vychovávateľov v Novom Sade 

 

Hlavná a zodpovedná redaktorka: prof. Dr. Jarmila Hodoličová 

 

Výkonné redaktorky: Aneta a Andrea Lomenové, študentky 5. ročníka  

Oddelenia slovakistiky FF UNS 

 

Štylistická a jazyková úprava textov: prof. PhDr. Marta Součková, PhD. 

 

Ilustrácie pripravila Dalila Lavrošová, vyštudovaná maliarka 

 

 

 

 

Číslo financoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika 

 

Vytlačil: Tampograf, Vršačka 17, 21 000 Nový Sad 

 

 

Počet strán: 32 

 

Náklad: 300 

 

Adresa redakcie: Oddelenie slovakistiky, Dr. Zorana Ðinđića 2, 21 000 Nový Sad 

 

Kontakt: carbolog@gmail.com 

hodolic@sbb.rs 

30



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIP – Каталогизација у публикацији 
Библиотека Матице српске, Нови Сад 

821.162.4(497.11)-93 

     ČAR(B)OLÓG: slovenský študentský časopis literárnych prác z detskej literatúry / hlavná 
a zodpovedná redaktorka Jarmila Hodoličová. – roč. 1, č. 1 (2007) – Nový Sad: Oddelenie 
slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade, 2007. Ilustr.:24 cm 

Godišnje. 
ISSN 2406-260X 
COPISS.SR-ID 296163335 

 

 

31



 

 

 
 
 

 

32


