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Na úvod... 

 

Nie za siedmimi horami, ani za siedmimi morami, ale len za niekoľkými semaformi stojí kaštieľ 

Philos, kráľ všetkých kaštieľov prekrásnej ríše Neoplanta. 

Kedysi v kaštieli Philos za jedným malým okienkom komnaty číslo 81 začalo usilovne pracovať 

sedem malých trpaslíkov – presnejšie povedané sedem trpaslíčok. Nie, to nie je rozprávka o modernej 

emancipovanej Snežienke, ktorá bojuje za ženské práva, alebo ktorá vyradila mužských trpaslíkov zo 

svojho života. Snežienka totiž vôbec nemá súvislosť s našimi trpaslíčkami. Ich profesorkou v kaštieli 

Philos na oddelení Slovakos je Jarmila Hodoličová. Hneď na začiatku ôsmeho semestra na prvej hodine 

predmetu literatúra pre deti a mládež profesorka povedala trpaslíčkam toto:  

„Milé moje usilovnice, na každú hodinu máte prečítať to, to a to, a k tomu ešte aj napísať nejakú 

báseň alebo poviedku pre deti. Bude to na vaše a moje obveselenie duše a tela. Ktovie, možnože sa 

niektorá z vás stane aj spisovateľkou, keď narastie.” 

Tak trpaslíčky začali písať. A písali o všeličom. Jedna o Slivkovej manekýnke, druhá o bucľatom 

Martinkovi, tretia o dievčati v kašmerínke... Vo svojích poviedkach nezabudli ani na rôzné 

dobrodružstvá, ani na vážne detské rozhovory. Niekedy si vyčítali vyčítanku, preložili poviedku alebo si 

spomenuli na chýrečnú svadbu mravca Borisa a lienky Marienky. 

Čo ďalej povedať? Popísali všeličo, profesorka Jarmila Hodoličová skontrolovala, jej kolegyňa 

Zuzana Hurtajová zase zlektorovala a aj poradila, Dušan Durman ilustroval, a na svete je prvé číslo 

časopisu Čar(b)ológ, ktorý vyzerá práve tak, ako sa Vaše oči naň teraz pozerajú...  

 

        Katarína Mosnáková 
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Najveselšia rodina na svete 

 

   Rodina Veselých má spolu osem rúk a osem nôh, čo znamená, že sú štyria: otec, mama, 

Paľko a Katka. Bývajú v meste Kdesi, ktoré môže byť rovnako u vás, tak ako aj u nás. Majú  strechu 

nad hlavou, ako aj my všetci, a teraz spoločne pod ňu nazrieme, aby sme videli, čo sa tam deje. 

   Je to rodina oplývajúca takmer vždy dobrou náladou a veselou mysľou a v takej rodine je 

nuda veľmi zriedkavá. O to sa Paľko a Katka takmer vždy veľmi úspešne postarajú a otec s mamou 

majú veru niekedy s nimi dosť práce, kým ich ukľudnia, aby sa v dome zachoval nejaký poriadok. 

   Jedného dňa po daždivej noci sa Katka vybrala na prechádzku. Vyšla na ulicu a začala si 

veselo spievať a poskakovať. Pritom celkom zabudla, že jej mamka povedala, aby dávala pozor na 

nové topánky a pri odchode ešte aj prikázala: „Pozor na mláky!” 

 Lenže tie malé potôčiky pôsobili na Katku (ako aj na všetky deti) veľkou silou príťažlivosti. 

Ako sa len nádherne v nich čľapká! Katka im nevedela odolať a natešene sa v nich čľapkala. A voda 

striekala tak ďaleko a tak vysoko, že si Katka nezašpinila len topánky, ale aj ružové šatôčky. Nuž, v to 

popoludnie u Veselých nevládla až taká veselá nálada. Ale dobré je to, že v živote sa aj tie najťažšie 

chvíle pominú. Tak prešlo aj toto popoludnie. 

   Naša Katka je práve v rokoch, keď sa deťom pletú v hlave všelijaké otázky a tak sa mamy 

stále čosi vypytuje. 

   Najnovšie ju zaujímalo: „Kde slnko chodí spať, keď zapadne?” 

   Ale mama jej povedala: „Slnko vôbec nespí.” 

   „Ako? A čo tam potom robí?” – prekvapene sa pýtala Katka. 

   „Počuj” – pokúšala sa vysvetliť mamka – „aj na druhej strane Zemegule bývajú ľudia. Aj tam 

sú deti, ktoré sa rady hrajú na slniečku, ako ty tu.  Keď u nás svieti Slnko, tam je tma. Keď u nás 

zapadá, tam vychádza, aby sa aj tie deti mohli hrať.” 

  Katka dobre porozumela maminmu vysvetleniu. Teraz jej to už bolo jasné. 

  Keď sa otec vracal večer z práce domov, videl Katku ešte na ulici a volal na ňu, aby išla 

domov: „Katka, ešte stále si vonku? Veď slnko už dávno išlo spať. Hybaj rýchlo domov!” Katka sa 

pustila do smiechu: „Otec, aký si ty hlúpy! Veď slnko nechodí spať, ale len ide svietiť iným deťom.” 

   Katka vie byť teda veľmi, alebo niekedy až priveľmi múdra. Tak to býva aj keď treba ísť spať. 

Vždy si nájde nejakú veľmi dôležitú prácu, keď už treba ísť do postele, len aby mohla byť čím dlhšie 

hore. Ani jej starší brat Paľko sa veľmi od nej neodlišuje. Niekedy si až trikrát ukladá veci do tašky a 

kontroluje, či si dačo nezabudol. 
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   Tak to býva, lebo deti veľmi 

milujú večerné chvíle a tie posledné 

hodiny pred spaním vedia im byť najkrajšie 

z celého dňa. Vzácne sú najmä preto, lebo 

vtedy sú všetci spolu a ich dom sa stáva 

skutočným domovom. A pre otca, mamu, 

Paľka a Katku je to vtedy najkrajší a 

najveselší domov na celom svete. 

 

     

  

  Anna Kišová 

 

Ako sa potraviny poklbčili 

 

Pobila sa kapustová haluška Miluška so sviežovyprážanou škvarkou Markou. Bolo to celkom vážne 

hašterenie. Keby ich osud neprinútil žiť tak blízko, veru by sa ani len nerozprávali. Takto nielenže sa 

poklbčili, ale si aj jedna druhej všeličo vykričali. Škvarka Marka haluške Miluške hlavne to, že si svoju 

kapustu všade roztriasa a robí v dome neporiadok a haluška Miluška škvarke Marke, že je 

tlstá, nedostatočne vypražená, dôsledkom čoho zabera veľa priestoru. Príčinou všetkého tohto zmätku bol 

nedostatok miesta na bývanie. Takto sa už ďalej žiť nedá. Niekto z nich musí odtiaľ čoskoro vyfrngnúť von. 

Ešte horšie bolo, keď sa im do toho malého priestoru nasťahovala aj fazuľa Zuzuľa. To už bola 

skutočná vojna. Opravdivé bojisko. Stačilo by len povedať, že sa tri žiarlivé ženy – haluška Miluška, škvarka 

Marka a fazuľa Zuzuľa ocitli na jednom mieste. A všetko je jasné. Fazuľa so škvarkou žiarlili, že je haluška 

taká pekná, vysoká a štíhla. Haluška a fazuľa sa s tým nemohli nijako zmieriť, že škvarka tak krásne 

rozvoniava. Škvarka a haluška zase nenávideli fazuľu, lebo ju všetci, a zvlášť deti, majú radi. 

Nech nehovoríme, čo sa stalo, keď k nim na návštevu prišli ešte aj lekvárová palacinka Katarínka 

a biela káva Jaroslava. To si už samy domyslíte. Istotne vás väčšmi bude zaujímať aké je to zázračné miesto, 

kde sa stretli haluška Miluška, škvarka Marka, fazuľa Zuzuľa, palacinka Katarínka a biela káva Jaroslava. 

Pravdepodobne sa opýtate: kde sa nachádza to chýrečné bojisko žien? 

 

Odpoveď znie: 
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–   U Žiakovcov. 

–   Presnejšie?   

–   V starkinej kuchyni. 

–   Ešte presnejšie? 

–   V presýtenom brušku deväťročného Miloslava.  

 

Katarína Mosnáková 

 

Čo to deťom radosť robí? 

 

Čo deťom dnes postačí? 

Skúsime to popísať: 

hrať hry na počítači, 

či novučičký mobil mať? 

 

Mať hračky od výmyslu sveta, 

plus všetky päťky v škole,  

netúži po tom každé dieťa? 

Vlastniť módne veci nové! 

 

Všetko sú to super veci, 

každý by ich túžil mať, 

radosť však robia aj maličkosti.                       

Tie nedajú sa kupovať! 

 

Pri počítači deň celý 

môže byť aj trochu nudné, 

ale šantiť s priateľmi – 

to sa nikdy nezabudne! 

 

 

 

 

 

Aj najlepšie školské známky 

nahradí jeden úsmev mamky! 

A čo sa deťom najviac ráta – 

mať otecka za kamaráta. 

 

Objavovať, hrať sa , smiať sa – 

to je pravý detský svet! 

Kumšty stvárať, radovať sa, 

od detstva nič krajšie niet! 

 

Mať kúsok svojho neba, 

snívať sníčky fantastické, 

to všetko deťom treba – 

vymýšľať si veci nové. 

 

Esemesky svetom letia  

k dievčatám a chlapcom snáď: 

lepšie navždy zostať dieťa, 

než trampoty veľkých mať! 

Marína Petrášová 



Slivková manekýnka 

 

Na štvrtom poschodí obytnej budovy, ktorá stojí obrátená svojimi dvadsiatimi 

šiestimi polootvorenými očami smerom k hlavnej autobusovej stanici, býva Ivona. Všetci ju 

volajú Iva alebo Ivka. To ju odvždy nesmierne hnevalo, pretože chlapci zo štvrtého ročníka na 

každej prestávke za ňou kričali: „Ivkáá slivkáá!!“ alebo „Iva krívááá...áhahaha!!“ 

A tak jedného dňa, keď  už toho Ivke bolo dosť, rozhodla sa, že donúti, ak treba aj 

celý tento hlúpy svet, aby ju volal Ivona. Samozrejme, s dôrazom na to O: IvÓna. A že ukáže 

štvrtákom, a zvlášť IV. b triede (do ktorej chodil aj Emil), že ona, Ivona Koreňová, nielenže 

nemá také brucho ako slivka, a k tomu vôbec nekrivká, je taká štíhla a tak rovno, rovnúčko 

kráča ako profesionálna manekýnka. 

 Ihneď vzala do rúk maminu veľkú ružovú knihu, na ktorej bolo napísané Otkrijte 

svoju lepotu a zvedavo ju začala listovať. Vedela len toľko, že keď si mama prelistuje túto 

knižku, vždy robí nejaké „tretmány“ a potom jej ocko povie, že je ešte krajšia, ako bola.  

– Toto iste pomôže – rozmýšľala Ivka  a obzerala si obrázky vo veľkej ružovej knihe. 

Zistila, že pekné ženy, akou je aj mama, sa stravujú len petržlenovými listami, ovocím a 

zeleninou. A kladú si ich aj na oči. Napríklad uhorky alebo paradajky na očiach sa volajú 

diéta. (Nebolo jej jasné prečo si ju mama, keď jedáva klobásu, nepoloží aj na oči?) Krásky spia 

vo vani plnej zelenej vody, ale ak chcú spať v posteli, musia nosiť veľké čierne okuliare, aby 

nevideli tmu, lebo sa jej boja. Nosia po tri prstene na každej ruke a náušnice im visia až po 

plecia.  

– A make-up?  Hmm... to ti je ale fantázia! – oduševňovala sa Ivka touto krásou. 

A hneď na druhý deň sa rozhodla, že všetko, čo sa naučila z ružovej knižky, uplatní 

aj prakticky. Mama a ocko boli v práci, takže ju nikto v tejto dôležitej práci nevyrušoval.  

Od rána jedla iba petržlenové listy. Čoskoro ju však začal moriť hlad a bolieť bruško.  

Keď si skúšala mamine topánky s vysokým klátikom, tak sa zapotácala, až hvizla na 

zem, pričom sa ľavou nohou udrela do stola a mamina veľká keramická váza jej spadla rovno 

na členok. Potom vytiahla z maminej skrinky make-up a začala sa maľovať presne tak ako 

ona. Zdvihla vysoko obočie, otvorila ústa, ako len najväčšmi mohla a miernym tiahnutím 

ruky, na mihalnice si dávala maskaru. Párkrát žmurkla, potom vyšpúlila ústa a už aj urobila 

rúžom kruh po maličkých gambách. A nezabudla si pripnúť náušnice.  
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Na pol ceste do školy sa spustil lejak. Studené kvapky jej tiekli po tvári a make-up jej 

potôčikom  stekal pod biely golierik. Náušnica sa jej zaplietla do vlasov a ťahala jej hlavu na 

pravú stranu. Členok ju čoraz väčšmi bolel, nuž pokrivkávala ohnutá na ľavú stranu. Tak prišla 

do školy.  

Pýtate sa čo sa potom v škole udialo? Nič. Učiteľka odviedla Ivku na učiteľskú 

toaletu a mydlom jej poumývala tváričku. Keď jej dala dole aj náušnice, začala: 

– Ale Ivona...? 

– Nie, ja som Ivka – povedala zahanbene. 

Odvtedy sa Ivka volala len Ivka.  Už nechcela byť ani Ivona, ani krásavica, lebo je to 

strašne náročné. A vôbec sa nehnevala, ešte sa aj potajomky usmievala, keď Emil pred celou 

triedou povedal, že ona je ich ozajstná slivková manekýnka. 

   

         Jasna Uhlariková 

 

Nočné dobrodružstvo 

 Bola asi polnoc. Všetky deti v susedstve, aj malý Miško, spali. Miško spával ako 

polienko, ale dnes v noci ho zobudil vo dvore strašný lomoz. Vyskočil z postele rovnými 

nohami a pomaličky, tichúčko pricupital k oknu... a tam... neviete si ani predstaviť, domáce 

zvieratká si  vyšli na prechádzku! 

 Mačka pri múriku ležala s vystretými kuracími paprčkami, ktoré si občas oblizkávala a 

spokojne priadla. Miškovi takmer oči z jamiek vyliezli. Ich prasiatko veselo poskakovalo po 

dvore. Alebo to nebolo prasiatko? Bolo to vlastne prasiatko s hlavou ich psa Dunča. Tak 

prasiatko veselo skackalo z nohy na nohu, a hlasno i radostne štekalo. 

 „Čo sa to porobilo?” pomyslel si malý Miško krútiac hlavou. 
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 Kým sa Miško pozeral na toto divadielko ako teliatko na nové vráta, do dvora sa 

prihnal kôň, ktorý nemal na pleciach svoju, ale husaciu hlavu. K jeho telu veľmi maličkú, ale 

jej gagot bolo počuť už zďaleka. 

 "Gá-gá-gá!" ozýval sa hlboký konsko-husí hlas. 

 "Ako je to možné?" rozmýšľal Miško. 

 Pri studni sa zasa krútila biela hus s konskou hlavou a márne sa pokúšala nadvihnúť 

hlavu, ktorá akoby sa bola nalepila na zem. Mala ju ťažkú a véééľmi veľkú... 

 Zrazu zazrel Miško malé žlté kuriatko. Všetko na ňom bolo na svojom mieste. Miško 

sa prizeral a neveril vlastným očiam. Kuriatko , keď ho zbadalo, rozradostene doskackalo 

bližšie k oknu, otvorilo zobáčik a zarevalo ako lev, až od hrôzy vlasy dupkom vstávali. Miško 

sa na smrť zľakol a mal pocit, že ho celého zhltne raz-dva. Z celého hrdla skríkol. Odrazu sa 

prebudil a uľahčene si vydýchol, keď si uvedomil, že všetko to bol iba sen.
  

 

   Miroslava Vukadinovićová 
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Kašmerínka 

 

  Na jednej našej svadobnej slávnosti si malá Sára všimla jedno zvláštne 

dievčatko. Bolo asi také veľké ako ona, malo aj bračeka ako ona, aj ocka a mamku ako ona. 

Len jedno mala, čo Sára nemala. To dievčatko malo na sebe takú peknú šaravú sukničku 

a takú svietiacu košieľku, akú Sárička ešte nevidela. Preto aj celú slávnosť sledovala to 

dievčatko, kamkoľvek šlo. Suknička bola taká široká, že sa ani do kočíka nevmestila a tá 

košieľka sa tak svietila, že si sa do nej ani dlho pozerať nemohol. Všetci sa na ňu usmievali 

a kamkoľvek šla, obracali sa za ňou. 

 Po svadbe si naša Sára zaumienila, že si aj ona raz takú širokú sukničku a takú 

trblietavú košieľku oblečie, a potom sa ani ona viac do kočíka nevmestí a všetci sa budú za 

ňou pozerať, kamkoľvek pôjde. Doma sa pozrela do svojej skrine, ale nič podobné tam 

nenašla. Len hore na skrini sedela ohromná bábika, ktorú raz dostala od ujčinkej z Viedne, 

a mala na sebe presne takú sukničku a trblietavú košieľku ako to dievčatko. Mamka sa jej 

s tou bábikou nedovolila hrať, lebo je vraj keramická a veľmi drahá. Tu si naša Sára 

zaumienila, že zajtra ráno, keď ju mamka príde zobudiť, porosí, aby jej tú bábiku podala, lebo 

si ju chce lepšie pozrieť. Tak aj urobila. Ráno, keď ju mamka zobudila, pekne ju poprosila, aby 

jej podala tú ujčinkinu bábiku, aby sa na ňu pozrela. Mamka chvíľu váhala, ale kedže mala 

ešte veľa práce, bez dlhšieho rozmýšľania podala Sáričke bábiku. Povedala jej len, aby bola 

opatrná, lebo sa bábika môže rozbiť. A vyšla von z izby. Sára si zaraz vyzliekla pyžámo 

a keramickej bábike dala dolu šatôčku i košieľku a skúšala si to na seba obliecť. Bolo jej síce 

trochu tesné, ale onedlho to už mala na sebe. Nevyzeralo to presne ako na tom dievčatku, 

ktoré videla na svadbe, ale jej sa páčilo. Rýchlo sa prešmykla zaujatej mamke poza 

chrbát, zaželala jej pekný deň a posadila sa otcovi do auta na zadné sedadlo. Ocko bol 

ospalý, nevšimol si vzadu svoje vyparádené dievčatko a naštartoval auto. Pred vchodom do 

škôlky si poslušná Sárička sama otvorila dvere a vošla dnu, lebo sa ocko veľmi ponáhľal do 

práce. Tak strašne sa tešila na to, ako jej všetky deti z triedy budú závidieť, keď sa pozrú na 

jej širokú sukničku a trblietavú košieľku. Parádne vošla do učebne a zastala. Všetky deti 

z triedy sa pozreli tým  smerom a pani učiteľky sa chytili za hlavu. Naša malá Sárička mala na 

sebe potrhanú kašmerínku a košieľku, ktorá jej nesiahala ani len po pupok. Deti sa začali 

hlasno smiať a Sárička nechápala, prečo ju nik neobdivuje. Pani učiteľka Balážová si ju rýchlo 
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vzala k sebe, opýtala sa ju, kde takú parádnu sukničku vzala a či jej mamka vie, že si to 

obliekla. Sárička zahanbene a potichu povedala, že to mala na sebe keramická bábika od 

ujčinkej. Pani učiteľka sa usmiala a vysvetlila Sáričke, že sú aj väčšie sukničky, práve pre 

dievčatká, ako je ona a sú malé sukničky, ktoré nosia len bábiky. Potom šla zavolať jej 

mamke, aby jej priniesla niečo na oblečenie. Sľúbila Sáričke že, v najbližšom programe, ktorý 

budú v škôlke pripravovať, ju oblečie presne do takej kašmerínky, ako  malo to dievčatko na 

svadbe, aby sa aj ona aj keramická bábika mohli tešiť zo širokej sukničky a trblietavej 

košieľky. 

 

 

  Jeden, dva, 

Začala sa hra 

Tri, štyri 

Počítame my, 

Päť, šesť 

Hráme sa hneď 

Sedem, osem 

Musíme ešte len, 

Deväť, desať 

Vyčítanku dočítať. 

 

 

Ľavo, pravo 

počítame hravo, 

hore, dolu, 

ty máš smolu 

tam a sem, 

pozri sa len, 

prídeš a odídeš - 

už aj vypadneš. 

 

                     

 

 Jana Vargová 
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Svadobné mravenisko 

 

Či ste počuli milé deti, 

túto krásnu novinu? 

Mravec Boris sa nam žení: 

berie si on lienku za ženu. 

 

Všetok náš hmyz zo záhrady 

usilovne pracuje. 

Pán starejší, roháč, radí: 

Nech nikto netrucuje! 

 

Krčmár chrústik vínko chystá, 

komár jedlo pripráva, 

šikovný cvrček − pán huslista, 

pesničky si prehráva. 

 

Len lienka Marienka oddychuje, 

začína si líčka maľovať 

a mravec Boris rozvažuje, 

že krásnu ženu bude mať. 

 

Družičky včeličky kvetmi krášlia 

rozveselené mravenisko, 

veď sa nám dnes zosobášia 

lienka Marienka a mravec Borisko. 

 

 

 

Katarína Mosnáková  
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Strýčko Príhoda 

 

Jeden domkár bol veľmi chudobný a nevedel, ako by prišiel k peniazom. I čert ho stále pokúšal, 

a tak šiel a ukradol na zámku pokladnicu so všetkými peniazmi. V noci si ju priniesol domov, a aby mu 

nikto na ňu neprišiel, vybral prah a položil ju podeň. Žena sa naňho pozerala a pýtala sa ho, kto mu dal 

toľko peňazí. Ale on vedel, že má hlúpu ženu a tak jej neriekol nič, že ich ukradol, ale len že nie sú jeho. 

„No a prečo ich zakopávaš?“ „Pre strýčka Príhodu,“ odpovedal domkár. Ráno si vzal trochu peňazí, 

riekol žene, aby o tom nikomu nevravela, a šiel do mesta. Na zámku bol ráno krik, všetci šli zlodejovi po 

stope, ale ničoho sa nedopátrali. Bolo takmer poludnie, keď gazdiná sedela vonku a priadla. Tu ide 

okolo na koni pán; keď ho videla, myslela si, že to bude najskôr ten strýko Príhoda, i kričí naňho: „Pane, 

pane! Nevolajú vás Príhoda?“  „Prečo sa pýtate?“ riekol začudovane jazdec. „Ja som si myslela, že ste 

ten strýko Príhoda a že si idete po tie peniaze, čo môj Jano zakopal pod prahom.“  

Jazdec už počul o krádeži, ihneď ho to napadlo, i riekol gazdinej, že sa volá ,Príhoda´.  

„No, tak poďte a vezmite si ich, máte ich schované.“ 

Jazdec zliezol, gazdiná mu vybrala prah, on peniaze vzal a šiel s nimi priamo do zámku. Tam, 

keďže ich poznali, hneď išli s putami po domkára. Ale žena riekla, že sa ešte nevrátil, ale keď príde, že ho 

tam pošle.  

V noci prišiel muž domov, a keď mu žena s potešením rozprávala, že peniaze strýkovi Príhodovi 

odovzdala, tak sa nazlostil, že by ju bol ihneď zabil. Chvíľu chodil po izbici a premýšľal, ako by sa vyhol 

trestu. Zrazu mu čosi prišlo na um i riekol žene: „Teraz počúvaj, ty hlúpa motyka! V meste som počul, že 

dnes v noci bude potopa sveta, kto sa neschová, ten sa utopí. Ja vyleziem na strechu.“ 

„A kam mám vyliezť ja?“ pýtala sa plačky gazdiná. 

„Choď do kuchynky, ja zalepím každú dierku, a ak voda nevystúpi až na strechu, tak sa ti nič 

nestane.“ 

Gazdiná tam vliezla a  muž zalepil každú škulinku, aby sa tam voda nedostala.  

Potom si pristavil ku streche rebrík a komínom lial vodu dolu do kuchyne. Spočiatku sa žena 

modlila, ale čím ďalej sa voda liala, tým väčšmi jej bolo úzko, a nakoniec muž začul tlmený krik: „Utopím 

sa, pomôž, Jano, mám vodu po krk.“ Jano prestal liať, šiel ku kuchynke a potichu urobil malý priechod, 

aby voda odtekala. Takmer do božieho rána stála gazdiná v kuchyni, potom jej muž otvoril, všetko sa 

upratalo a on riekol: „Až sem tí  páni prídu, môžeš riecť, že bola potopa sveta.“ Keď úradníci prišli, 

nechcel  sa Jano k ničomu priznať rieknuc, že nebol doma, že žena je blázon, ktovie, ako sa tam peniaze 

dostali. Zavolali ženu a pýtali sa, kedy muž peniaze zakopával. 
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„Pred potopou sveta,“ odpovedala žena a pevne si za tým stála.  

Keďže si s ňou páni nevedeli dať rady a muž zapieral, nechali to tak; a tak sa Jano vyhol trestu.   

 

        Jasmina Paniková 

(preklad z češtiny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeden vážny rozhovor 

 

Otec prišiel unavený z práce a zvalil sa do kresla. O chvíľu do izby nepozorovane vošiel práve 

okúpaný trojročný synček Janko. 

Otec sa s úľubou pozrie na svojho syna, privinie si ho k sebe a láskavo sa ho pýta: 

– Ty si otcovo srdiečko, však?  

Ale malý Janko rozhodne a veľmi vážne odpovedá: 

– Nie! 

– A prečo? – pýta sa prekvapený otec. 

        –  No, ja som... mamino srdiečko... – odpovedá Janko neisto, akoby na         ospravedlnenie. 

– A čo si otcovi? Pečienka? – žartuje otec. 



 14 

– Nie! 

– Alebo oblička? – pokračuje. 

– Niéé! 

– No tak čo potom? 

Janko sa nad touto otázkou vážne zamyslí, až mu zvráskavie čelo a nakoniec povie: 

– Paprikáš! 

Otec objal syna a  od srdca sa zasmial takejto odpovedi. Potom sa  pridala aj mama a sestra z 

kúpelne. A tak sa všetci spoločne sladko smiali. 

 

Anna Kišová 

 

             Martinkove príhody 

 

Žil raz jeden chlapček a dali mu meno Martinko. Nežil totiž za siedmimi horami, 

ale iba za Fruškou horou, ani za siedmimi morami, ale vedľa Dunaja a nebýval síce ani v zámku na 

stračej nôžke, ale v osemnásťposchodovej budove. A nežil ani v žiadnom zlatom meste, ale v Novom 

Sade. A najťažšie mu azda padlo, že nemal 12 bratov a 13. sestričku, ale bol iba jeden jediný – sám ako 

palec. Mamka a ocko ho na rukách nosili, chránili, chovali... a veru narástol aj do šírky a deti ho 

v škôlke nazvali Bucko. A bol podarené dieťa náš Martinko, aj učiteľka si ho pochvaľovala. Iba rodičia 

ho ľutovali, že im bol sám, po dome chodil často smutný a preto sa dali do premýšľania ako ho 

zabaviť. A tu sa otecko ozval: „Mám skvelý nápad! Bude nás to pravdaže dosť stáť, ale vyriešili sme 

problém a naše chlapča sa bude dobre baviť – kúpme my nášmu Martinkovi počítač!“ 

         A o krátky čas malý Martinko s otvorenými ústami od údivu hľadel na novučičký počítač. Veru, 

jeho kamaráti taký ešte nemajú. A ako sa tak zaň posadil, do večera nevstával. Celé dni náš Martinko 

hrával hry na počítači. Rodičia čakali, že im synček bude rád, ale maličký osmutnieval akosi ešte 

väčšmi. Okrem toho začalo chlapča byť zo dňa na deň celé namrzené a začalo sa čím viac škriepiť 

a hašteriť.  

         Mamke sa zdalo, že azda ten počítač nebol to najlepšie riešenie. Videla, že chlapec chce mať 

niekoho v dome, s kým sa bude môcť hrať. Navrhla, aby mu kúpili domáceho miláčika. Keď ho odviedli 

do predajne, Martinko si vybral malého psíka a natešený išiel zájsť od radosti. Nosil si šteniatko všade 

so sebou, kŕmil ho, hladkal, stískal, vozil, ťahal, až milé psíča iba kvílilo. Martinko obdivoval  sploštený 
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noštek svojho šteniatka a preto si ho nazval Prťko. Chúďa Prťko bol celý zmučený od svojho kamaráta 

a najťažšie mu azda padlo, keď mu Martinko prichystal kúpeľ. Vedel múdry chlapec, že hygiena je pol 

zdravia a tak do horúcej vody nasypal hodne prášku, mydla, trochu aj voňavky, aby vyumýval svojho 

Prťka ako sa na svet patrí. Nebojte sa, maličký Prťko predsa prežil, ale sa rozhodol zutekať za lepším 

životom a ráno keď Martinko videl, že nieto jeho psíčaťa, išiel zájsť od plaču. 

Nemohol prežialiť svojho Prťka, až kým ho neodviedli znovu do predajne, nech si vyberie nového 

miláčika. A Martinko s vyplakanými očkami skúmal zvieratká, až mu pohľad utkvel na rybkách a tak si 

ich celý vytešený priniesol domov. Veru si ich zamiloval a pomaly zabúdal na smutnú histόriu 

s Prťkom. Teraz sa mu rybičky stali najlepšími priateľkami a prirástli maličkému  k srdcu. Díval sa na ne 

a obdivoval ich, že musí to veru byť len múdry ten Boh, keď ich tak všelijako a pekne nafarbil 

a vymajstroval, a to každú inak. A Martinko pomenoval svoje malé priateľky: Strapka, Šarka, 

Ďopčíčkavá, Maličká, Zlatá, Žmurka, Chmurka. Ale, po nejakom čase sa mu rybky stávali čoraz 

smutnejšie: Žmurka mu už nežmurkala, Zlatej začalo opŕchať zlato, Maličká nerástla, ale Chmurka sa 

čoraz väčšmi chmúrila... A začal sa báť milý Martinko o svoje rybky. Nevedel odhadnúť, čo sa im uňho 

nepozdáva, veď ich kŕmi do sýtosti. Ale pomýlilo chlapca, keď ho mamka prekvapila otázkou, či im 

menil vodu – „veď načo, keď ešte ani túto nestačili popiť??“ A mamka si vzdychla nad svojím Ďurkom-

Truľkom. 

Chúďa chlapček mal veľmi rád svojich domácich miláčikov a mal strašnú chuť sa o ne starať, ale vždy 

nechtiac niečo navystrájal... Potom smútilo chlapča, kým mu nekúpili nového kamaráta. 

         Tak bolo, aj keď mu kúpili krásného žltého papagája Speváčika. Keď ho Martinko šikovne vyučil 

reči a spevu, dostál nápad, že mu zmení image, aby mu vtáča bolo moderné. Rozmyslel si, že ho 

prefarbí načerveno, keď videl, ako mamka krásne natiera bráničku. A Speváčik mu už od tých čias 

nechcel spievať... 

         Vrchol bol, keď Martinko poškrtil kuriatka, chcejúc ich uspať. Celý natešený potom ukazoval 

mamky ako krásne spinkajú. Keď už bezradní rodičia nevedeli čo robiť so svojím Martinkom, chlapča 

sa ozvalo: „Prosím si bračeka! S ním si už nejako len poradím!       

          Marína Petrášová 
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Poviedka o malom veľkom Samkovi 

 

„Už ráno som vstal z postele akýsi unavený. Nič sa mi nechce robiť, ani hrať sa mi 

nechce, iba si sedkám na dvore na mojom obľúbenom starom kláte pri kuríne a načúvam, či 

niektorá sliepočka hlasno nezakričí, že zniesla vajce. K nášmu kurínu ma viažu mnohé 

spomienky. Raz som tam, keď som bol ešte malý, hodil rozbušku. Kury sa strašne 

rozkokodákali, lietali a skákali na všetky strany a ja som bol najšťastnejšie dieťa v celej ulici, 

lebo len v našom dvore padal hnedobiely sneh (aj to uprostred leta). Len my sme mali vtedy 

sliepky aviatikov.  

Raz, keď sme oberali špánky – tak nazývame višňe, lebo kedysi dávno ich ľudia 

doniesli zo Španielska – som spadol z haluze  rovno do kurína. Hneď mi na chrbát vyskočil 

čierny kohútisko a ďobol mi do ucha. Z druhej strany syčala do mňa štipľavá kačica japánka. 

Atmosféra bola ako v skutočnom ringu a ja som ako gladiátor začal revať do všetkej tej 

zveriny, čo do mňa dobiedzala.  

Boli to časy! Vtedy som bol ešte malý a boli to pre mňa veľké zážitky. Dnes mi to už 

všetko pripadá veľmi smiešne. Ale ako si tu tak sedím a spomínam na svoje detstvo, zabudol 

som povedať, že od jesene budem chodiť do šiestej triedy. Trochu mi je smutno, lebo sa už 

nebudem smieť hrať okolo kurína. Naši mi povedali, že sa to už na takého mládenca, ktorý 

bol pri spovedi, nepatrí. Mal by som vraj ísť na školské ihrisko a zahrať si tam so spolužiakmi 

basketbal. Aj by som šiel, ale nepovedal som ešte toto.  

Moja suseda a kamarátka Táňa každé popoludnie zametá druhý dvor. Smeti pozmetá 

na lopatu. Vždy sa s tým trápi. Nemôže naraz držať aj 

lopatku aj metlu. Ako keby som vedel, práve vtedy 

som sa išiel pozrieť, prečo už tie sliepky toľko 

vykrikujú. Keď zájdem za kurín, vidím do susedovho 

dvora a vidím aj ako si Táňa nevie dať rady s tou 

lopatkou a ihneď jej priskočím na pomoc. Pekná je tá 

naša suseda Táňa. Má veľké okrúhla čierne oči 

a hnedé vlasy. Je odo mňa staršia, aj vyššia, ale 

myslím si, že ma má rád. Keď jej pridržím lopatku, 

vždy mi povie, že som veľký gentleman. A naozaj, aj 
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ja už cítim, že som starší, vážnejší, zodpovednejší... hm... už nie som dieťa. Možno len predsa 

dnes odídem na školské ihrisko.“ 

Z kurína vybehla splašená sliepka a vytrhla Samka z myšlienok. Vyskočil na nohy 

a s krikom ju začal naháňať po humne. Zo susedovho dvora sa usmievala Táňa. 

 

Jasna Uhláriková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklený dom 

 

Ankinu rodinu tvorí mama, otecko, psík, ktorého volajú Brita, čierny kocúr Fero a korytnačka. 

Nemyslite si, že je to nejaká bábka z gumy, plastiky alebo plyšu. Je to pravá, skutočná korytnačka. 

A to nie taká akú sused Mišo chytil v Kročkovej barine, ale taká, akú môžete vidieť len v zoologickej 

záhrade. Má aj svoje meno. Félix. Pravdaže, korytnačka je ženského rodu, no keď to Ankini rodičia 

zbadali, korytnačka bola už veľká a nemohla si zvyknúť na nové mano Felicia. No tak zostala Felix. 

Aby som vás presvedčila, že je toto ozajstná korytnačka, poviem vám i to, že má aj svoj 

ozajstný dom. A to nie hocijaký. Celý je zo skla a vo vnútri má trošku vody a velikánsky kameň, na 

ktorom Félix vylihuje takmer celý deň. Už sa Anka naučila, že Félixov dom sa nevolá len tak 

jednoducho dom, chyža alebo klietka, ale sa volá  t e r á r i u m. Anka vedela aj to, že terárium treba 

s času na čas riadne vyumývať a naliať do neho čistej vody. A práve včera večer, keď maminka bola 

u svojej priateľky a keď otecko bol zaujatý pozeraním filmu, si Anka pomyslela, že je načase vyčistiť 

Félixovi terárium. Z kuchyne si priniesla vechtík, z dvora staré vedro a z kúpelne niečo, čo mama volá 
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Domestosom. Naliala tú strašnepáchnúcu tekutinu do vody, vysúkala si rukávy a začala umývať 

sklený dom. Najprv zvonka a potom aj z vnútornej strany. Joóój, aké to bolo zaujímavé. Korytnačka 

začala vo vode plávať a  po kameni behať tak rýchlo ako nikdy dosiaľ. Asi bola šťastná, že ju Anka 

Domestosom tak pekne vyumývala. Len ten jej pancier začal nejako meniť farbu. Akoby obelel. 

Vtom do izby vošiel otec a bolo počuť hlastné: ANNA!!! A neboli potrebné ani zauchá a ani iné 

tresty. Anna vedela, že niečo zlé porobila a že sa nemala chytať do umývania terária.Veď ju otec 

Annou volal, len keď hlúposti narobila. Ináč bola Anka. 

 Uvažovala o tom naša usilovnica, pokým sedela sama v izbe a čakala maminku, kým sa vráti. 

A ani nevedela, prečo ju vlastne čaká. Či nech jej vyžaluje, ako ju otec za trest zavrel do izby a či nech 

si jednoducho utrie slzy a mlčí, lebo sa môže stať, že sa trest zväčší. 

Korytnačka na šťastie prežila, ale ako sa po tom kúpaní cítila, to nevieme. Veru aj dobre, že 

nevieme. A Anka? Aj tá prežila. No viac sa s Félixom nechcela hrať. Veď korytnačka vôbec nie je 

zaujímavá. Nevie ani len mravčať, bľačať, štekať ako ostatné zvieratá. Neviem, prečo vôbec pre ňu 

vymysleli taký nádherný sklený dom. Celkom dobre by jej bolo aj v záhrade alebo v špinavej vode 

v lavóre, podobne ako je dobre Mišovej korytnačke z Kročkovej bariny. 

 

Vy, vy, vyčitujem 

niekoho z hry vyhadzujem. 

Jedna sliepka 

štyri prasce 

malý psíček 

nech narastie. 

A ten veľký hav, hav, hav, 

pravidlá hry nepoznal 

preto loptu nedostal. 

Na ulici nastal zhon 

A ty chlapče 

M  U  S  Í  Š 

von!!! 

              

 

Katarína Mosnáková      
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