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September –
do školy sa ber!
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1 . Sep t emb er – do š kol y s a b er!

Štefan Moravčík

Basanička
Ja nič, ja muzikant,
chytil som sa basy
ako veľkej hrušky,
pod nos vám zabrnkám:
nabok všetky špásy,
futbal, gumipušky ...
Už je tu september,
kýve prstom, volá –
začala sa nová pieseň,
už ňou hučí škola.
Slák veselo zuní,
ožili nám struny.

Vysvetlite si spolu s pedagógom nasledujúce verše z básne:
ja nič, ja muzikant,
pod nos vám zabrnkám,
nabok všetky špásy,
začala sa nová pieseň.
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Roman Brat

Prvý raz pred tabuľou
Mal som tušenie. Takmer istota, že ma pani
učiteľka vyvolá z básne. Dostali sme za úlohu naučiť sa básničku od Eleny Čepčekovej
z knihy Slniečko na motúze. Nikto nebol
doma. Veršíky mi nemal kto prečítať, preslabikoval som si ich teda sám a hneď som ich vedel
naspamäť.
Postavil som sa pred zrkadlo a zadíval sa na
seba. Začal som recitovať, aby som si prednes vyskúšal. Vychrlil som zo seba slová básničky, ako sopka
žeravú lávu. Až taký rachot! Takto by to nešlo. Spomenul som si, ako sa básničky učila sestra Dorka. Najprv sa
veršíky naučila a potom zašla za mamkou, aby jej s prednesom pomohla. Mamka ju učila vnímať zmysel slov a kde má
hlas pridať a kde ubrať. Škeril som sa na seba v zrkadle a skúšal som úsmevy, ako kabáty v obchode. Mama raz vyskúšala
v obchode aspoň sto a ani s jedným nebola spokojná. Skúšal
som úsmev číslo sedem a pomyslel som si: Tento by aj mohol
byť. Hej, číslo sedem je dobrý.
V škole recitovali básničku všetci. Postavili sa pred tabuľu
a odriekali veršíky tak rýchlo, že som mnohým ani nerozumel. Ja teda šprintovať pri recitovaní nebudem... Presviedčal
som sám seba.
- Tak ako, Paľko, aj ty si sa naučil báseň?
- Naučil, pani učiteľka.
Postavil som sa pred spolužiakov, nahodil úsmev číslo
sedem, roztiahol ruky a spustil:
Plával balón ponad mesto, plával ponad pole... Mával som rukami a pozoroval, ako
spolužiakom idú od prekvapenia oči vypadnúť.
...vše vyletel ku oblakom, vše sa zniesol dole. Postavil som sa na špičky a vzápätí
si čupol, akože napodobňujem stúpanie a klesanie balóna. V triede nikto ani nedýchal. Ani pani učiteľka nie. Hľadeli na mňa, ako na zjavenie. Tak teda, Paľko, nenachádzam slov. To si fakt parádne zarecitoval. Veď ty si rodený herec!
Čoby! Odvetil som skromne. A ten úsmev, Paľko. No hotový Maroš Kramár!
V triede sa všetci rozrehotali. Však je deti Paľko talent? Ánoóóó! Pritakali deti.
Keby bolo ôsme nebo, určite by som sa tam vznášal od šťastia! O tom niet pochýb!
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Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
mal som tušenie,
vychrlil som slová ako sopka lávu,
škeril som sa,
úsmev číslo sedem,
oči išli vypadnúť,
vznášať sa od šťastia.

Vincent Šikula

Ja do tej školy nejdem
„Mama, ja do tej školy nejdem...“
priečil sa Jožko.
„Prečo by si nešiel?“
„Čo ja tam budem? Neviem ani čítať, ani písať.“
„Naučíš sa.“
„Ako sa naučím, keď neviem?“
„Tam sa naučíš.“
Potom ho mama vzala za ruku a
viedla dolu dvorom.
„Kam vedieš toho chlapca?“ spýtala sa teta Darinka. „Do školy,“ odpovedala mama. A šli.
„Mama!“
„Čo je zase?“
„Mama, ja ta nejdem,“ znova sa priečil Jožko. Ale už tu bola ulička a cez uličku
sa chodievalo do školy.
„Toto je náš Jožko,“ predstavila ho mama učiteľke. Učiteľka vzala chlapca za ruku
a viedla pred tabuľu. Teraz ma začne skúšať, pomyslel si a do očí sa mu tisli slzy.
„Ako sa voláš? Povedz všetkým!“ Najprv na ňu pozrel a potom sklonil hlavu.
„Jožko,“ povedal celkom potichu. Žiaci robili hluk, možno ho nepočuli. Vo štvrtej
lavici zbadal Dušana Mechríka. Kýval mu a ukazoval svoje deravé zuby.
„Plakal si, vidieť ti to na očiach.“
Chcel povedať Dušanovi, že neplakal, ale učiteľka ich prerušila: „Ticho!“

a á

A Á

a á

A Á
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1 . Sep t emb er – do š kol y s a b er!
Ešte sa obzrel k dverám, myslel, že uvidí mamu.
Mama už bola preč. A on ani nevedel, kedy odišla.
Odrazu mu bolo veľmi smutno. Učiteľka prešla pomedzi lavice a zastavila sa pri tabuli. Nikto sa ani
nepohol. Ešte aj Dušan Mechrík sa prestal krútiť a
ruky si založil za chrbát. Učiteľka vzala do prstov
kriedu a tak, aby to videli všetci, nakreslila na tabuľu koliesko.
„Čo je to?“ spýtala sa. Viktor Peško zdvihol ruku,
ale ostatní ho predbehli.
„Koliesko,“ odpovedali zborovo. Potom učiteľka
nakreslila čiarku a znova sa spýtala: „Čo je toto? “
„Čiarka.“
A ešte jedno koliesko a niekoľko čiarok, niekoľko drobných háčikov a tu sa zjavil na tabuli ohromný panáčisko.
„Čo je to?“
„Chlapec,“ odpovedali jednohlasne. Všetci sa náramne radovali, že vedeli odpovedať na všetky otázky.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
predstavila ho učiteľke,
do očí sa mu tisli slzy,
odpovedali zborovo,
odpovedali jednohlasne.
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Tomáš Janovic

O machuli, ktorá ušla
Kde bola, tam bola, bola jedna škola a v tej
škole jedna trieda a v tej triede jedna žalobaba. Volala sa Aurel Aurelián.
Aurel Aurelián musel aspoň raz za deň
žalovať. Ostatné deti nemôžu večer zaspať,
kým si nevypočujú aspoň celkom krátku
rozprávku. S Aurelom Aureliánom je to
celkom inak. Napríklad včera večer si ľahol do postele a hneď začal nariekať: „Och
ja úbohý! Dnešný deň ubehol ako voda a ja
som ani raz nežaloval. Ako teraz zaspím?“
A aby mohol spokojne zaspať, rýchlo
vyskočil z postele a načarbal na lístok EVA EVELÍNOVÁ ODPISUJE! A už sa tešil,
ako ráno podstrčí lístok pani učiteľke. Potom si ľahol a o chvíľu sa už usmieval ako
slniečko, pretože sa mu sníval takýto sen:
Kde bola, tam bola, bola jedna krajina a v tej krajine jedna škola a v tej škole si
žiaci nemuseli písať domáce úlohy. Ba dokonca nemuseli vedieť čítať ani písať, spievať ani preskakovať kozu. Iba jedno museli vedieť – bezchybne žalovať. Na konci
roka potom dostávali vysvedčenie, ktoré vyzeralo takto:
ŽALOVANIE NA HODINE SLOVENČINY
ŽALOVANIE NA HODINE MATEMATIKY
ŽALOVANIE NA HODINE SPEVU
ŽALOVANIE NA HODINE TELOCVIKU
Kto mal z každého predmetu jednotku, tomu sám riaditeľ školy daroval futbalovú
loptu. Nuž takýto krásny sen sa sníval Aurelovi Aureliánovi, a tak nečudo, že ráno
bol nazlostený, pretože zistil, že nechodí do žiadnej žalovacej školy. Zrazu sa mu
tvár vyjasnila. Spomenul si na lístok, ktorý včera napísal o Eve Evelínovej. Vybral
ho z nohavíc, aby sa ešte raz pokochal svojím žalovacím dielom. A tu skoro zdúpnel

8
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od zdesenia. Lístok nemohol prečítať, lebo
na ňom sedela velikánska machuľa.
Aurela Aureliána to však neodradilo.
Vytrhol zo zošita čistý papier a načarbal
naň znova EVA EVELÍNOVÁ ODPISUJE!
A slovo ODPISUJE trikrát podčiarkol.
Potom ozlomkrky letel do školy. Tam opatrne položil lístok učiteľke na stoličku
a čakal. O pár minút zazvonilo. Vošla pani
učiteľka, zbadala lístok a prísne sa opýtala:
„Ktorý nezbedník mi podstrčil túto machuľu?“ Aurel Aurelián očervenel ako pivonka.
Na lístku bola velikánska machuľa. Pani
učiteľka hneď vedela odkiaľ vietor fúka a povedala:
„Aurel Aurelián, do zajtra mi stokrát napíšeš ŽIAK NESMIE ROBIŤ MACHULE,
A KEĎ ICH UŽ ROBÍ, TAK ICH NESMIE POLOŽIŤ NA STOLIČKU SVOJEJ UČITEĽKE. Rozumel si?“ Aurel Aurelián očervenel ešte väčšmi, lebo takú hanbu ešte nikdy
nezažil. Všetci žiaci sa mu smejú: „Au... Aurel, skade sa len vzala tá bezočivá machuľa?“
Ja mu to neprezradím. Nech sa trápi a jeduje ďalej. Aj tak by mi neveril, že tá
machuľa nespadla z neba, ale utiekla z jeho zošita. Nepáčilo sa jej, že Aurel Aurelián
namiesto toho, aby si pekne bez machúľ písal domáce úlohy, vypisuje na lístky
samé žalovačky. „Veď počkaj, ja s tebou vybabrem, že si to zapamätáš do smrti!“
povedala machuľa a, ako ste videli, slovo dodržala. Darmo, niekedy sa stane, že aj
čierna machuľa má dobré srdce a takí Aurelovia Aureliáni zase majú namiesto srdca
velikánsku machuľu!

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
žalobaba,

neodradilo ho to,

načarbal na lístok,

ozlomkrky letel do školy,

podstrčil lístok,

vedela odkiaľ vietor fúka,

pokochal sa svojím dielom,

ja s tebou vybabrem.

zdúpnel od zdesenia,

9
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Daniel Hevier

Žiak menom Žiak
Žiak, čo sa volá Ľubo Žiak,
je veru veľký úbožiak!
Musí byť tým žiakom stále,
doma, v noci, atakďalej,
cez prázdniny, keď je chorý,
div, že ho to neumorí,
v sobotu aj cez nedeľu...
ach, mladosť má neveselú.
Je to psina, veru tak.
Jeho tatko je tiež – Žiak.

Zopakujte si.
Čo je verš?
Čo je rým?
Prečo je slovo Žiak v nadpise dvakrát napísané s veľkým začiatočným písmenom?
Nájdite na internete alebo v encyklopédii
informácie o Danielovi Hevierovi.
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2 . Z a de dinou na v ŕ š ku

Mária Rázusová – Martáková

Vetrík tátoš
Plakalo dievčatko zo mlyna,
že ho vraj čižmička omína,
i preto že vraj tak narieka,
bo cesta do mlyna ďaleká.

Počul ju vetríček – skok! – bol tam,
urobil koniec jej trampotám;
uchytil dievčičku do lona,
že on tú cestu s ňou prekoná.
(...)

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
omína čižmička,
koniec trampotám,
cestu s ňou prekoná.

12
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2 . Z a de dinou na v ŕ š ku

Ľudmila Podjavorinská

Kmotrovia figliari – Dobrý predaj
„Či nekúpite teľa?“ zvolal strýc Klanica na dvoch mäsiarov z mesta, ktorí pohodlne
sedeli v krčme pri pohári vína, a prisadol si k nim. Mäsiari s radosťou urobili mu
miesto, lebo ho radi mali a neraz sa dobre zabavili s ním. Strýc Klanica bol veselý,
žartovný, a keď začal vyprávať o svojich skúsenostiach „na vojne“ (strýc Klanica bol
dlhé roky vojakom), zasmiali sa na ňom aj tí najvážnejší poslucháči.
„Či kúpime teľa?“ hovoril jeden z mäsiarov a pozrel na svojho kamaráta. „Čo by
sme nekúpili! A vari vy máte na predaj?“
„Keby som nemal, neponúkal by som vám ho,“ odsekol Klanica a zažmurkal na
ostatných prítomných šelmovským úsmevom. Ostatní, mimo mäsiarov, hneď zbadali, že to bude zase dáky veselý kúsok, lebo vedeli, že Klanica ani kravy, ani teľaťa
nemá.
„No, keď je tak, veď sa my pojednáme,“ hovoril ďalej mäsiar. „A čože by ste pýtali
zaň?“
„Hohó! Nekupujte mačku vo vreci! Veď ste ho ešte nevideli! Ale najprv si vypijeme oldomáš, potom si ho pôjdeme obzrieť,“ vravel Klanica.
Mäsiari pristali a hneď rozkázali liter vína. Čosi-kamsi bolo po víne, lebo po poháriku dostal z neho každý, kto sa dotisol ku stolu. Mäsiari už chceli ísť obzrieť teľa,
ale Klanica zavolal:
„Počkajte ešte, ja nejdem.(...) Hej, krčmár! Sem ešte liter vína. Nech mäsiari platia – veď oni dosť vyrobia!“ (...)

13
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2 . Z a de dinou na v ŕ š ku
Mäsiari voľky-nevoľky pristali a zaplatili druhý liter.
„No, ale už poďme,“ vravel Klanica. „Uvidíte, že neobanujete, takej kúpy ste ešte
nemali.“
Klanica býval hneď neďaleko. (...) Voviedol mäsiarov do maštale, ale tá bola
prázdna.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
figliar,

oldomáš,

začal vyprávať,

voľky-nevoľky.

Prečo sa spisovateľka volá Podjavorinská?

Mária Ďuríčková

Prídi ty, šuhajko, ráno k nám
Jedného dňa vraví mládenec Matúš svojim rodičom:
„Otec, mamka, čo by ste povedali, keby som sa oženil.“
„Nuž, roky by si na to mal,“ hovorí otec. „A ktoráže ti padla do oka?“
„Evka z tamtoho lazu, Paučočka. Driečna dievčina.“
„A kdeže ste sa spoznali?“ spytuje sa mať.

14
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2 . Z a de dinou na v ŕ š ku
„Na tanci v Brezinách. Veľmi dobre nám to vedno išlo.“
„Nevyberaj ženu v tanci, ale v poli medzi ženci,“ hovorí otec.
„Žartujete, otec. Mám vari čakať do žatvy?“
„Nepozeraj na dievčatko, ako ono tancuje, ale pozri do police, ako hrnce pucuje,“
doložila mať.
(...)
A tak vznikla pesnička, veselá, rezká, posmešná a zachovala sa až do dnešných čias:
„Prídi ty, šuhajko, ráno k nám,

Prišiel k nej šuhajko na špehy,

uvidíš, čo ja to robievam:

a ona si leží v posteli:

ja ráno vstávam, kravy napájam,

kravy ručali, svine kvičali

ovečky na pole vyháňam.

a jej sa sničky snívali.

A keď si tú prácu vykonám,
potom si veselo zaspievam,
a pri tom speve ako pri práci
zavše len na teba myslievam.“

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
padla ti do oka,

vedno,

driečna dievčina,

pucuje.

15
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Ľudmila Podjavorinská

Pytačky (Čin-čin)
Netoja, netoja, ej, zelená netoja,

ani nemá, čo jej treba

ožeňte ma mamko, ej, pokým o mňa

pre príhody, pre nehody periny a

stoja.

činovať.

A vy mňa ožeňte, ej, kde by o mňa stáli,

Čimov otec: Také vystrojíme hody,

kde by mi otec, mať, ej, naučenia dali.

len ju dajte, nebudete banovať!

Svat: Ja vám veru poviem hneď,

Činkin otec: Trochu sa mi hlava krúti

sotva ste nás usadili,

ani dievka nemá chuti – a keby i ona

prečo sme sa toľkí zišli:

rada, hľa, ešte je veľmi

Dievča vaše pýtať prišli tu pre Čima.

mladá k vydaju, -

– Prosím hneď aj odpoveď!

nech si ešte počkajú...

Činkin otec: Nuž, iného tu nezbýva

A, ľaľa, i mladý zať –

áno, áno, tak to býva odjakživa

či ju môže vychovať?

a tak dobre bude veru,

Čimo: Vážený môj milý sváko,

ta dať dievku, kde ju berú.

čo len to, veď bude dáko,

Činkina matka: Ale starký!

len ju dajte, nebudete banovať.

– Čo to táraš?

Činkin otec: Nuž – no, mati, starká,

Ešte šaty neozvára,

kde si?
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2 . Z a de dinou na v ŕ š ku
Veď je mladý – stvára besy,

Čimov otec: My sme vážne

vieš, vše čuť naň zlého dačo

prišli pýtať vašu dievku,

dať si dcéru za ledačo?

a tu hany na dolievku

Prídu po ňu ešte iní ku letu,

sa nám iba dostane.

inakší ver´ ešte ako tento tu.

Poďme, žena, i ty, synu.

Čimova matka: Ale toto, toľkej hany,

Nájdeme ti krajšiu, inú,

človek je až rozhnevaný.

a vám dcéra starou dievkou ostane.

Srdce sa mi zlobou zažne,

Činkin otec: Ale, nie tak, milý kmochu,

starký, prevrav!

dočkajte že ešte trochu,
čujte i vy našu mienku.

Máte syna – ale čo?

Čimova matka: Večne chodí strapatá!

iba také ledačo.

Činkin otec: Trhan, šklban, iba z misy!

Čimova matka: A vy dievku cifrulien-

Čimova matka: Suknica jej večne visí.

ku.

Činkina matka: Hlupák! Nevie preriecť

Činkina matka: Nič nerobil, čo je živý,

ani slova.

ani ženu neuživí.

Čimov otec: A má oči ani sova!

Čimov otec: Daj sa svete zaveľa, takú

Činkin otec: A on nohy ani sane, nech

paniu z kaštieľa.

sa stane, čo sa stane,

Činkina matka: A váš vari zo zlata?

našu dievku nedostane!
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2 . Z a de dinou na v ŕ š ku

Činka: Nech je šklban, nech je a vám
všetkým na posmech.
Vás je veľa – on je sám,
ja ho predsa rada mám.
Svat: To je slovo!...
Zbor: Ichuchá!...
Činkin otec: To je múdra mladucha!
Keď je tak, nuž veru, nedbám,
nech sa teda zoberú!

Nájdite v Krátkom slovníku slovenského jazyka slová z textu:
pytačky,
svat,
sváko,
mladucha,
cifrulienka,
šklban.
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3.
Zosmutneli lúky,
sady
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3. Zo s mu t neli lúk y, s ad y

Milan Rúfus

Babie leto
„Čo sa to robí?
Ocko, čo to dneska vo vzduchu lieta?
Celá záhrada je toho plná...“
„To jeseň do orieška
Popoluškine šaty ukladá.
Vydáva sa nám za bieleho princa.
V noci jej vije venček na hlavu
pážatko mráz.
A slnko – zlatá minca,
jej rozsvecuje cez deň výbavu.
Už jej ju znáša zo všetkých strán sveta
nehlučný vánok, tichá tieseň v ňom.
Teraz už vieš,
čo tam hore lieta?
Čie sú to vlákna
v nebi jesennom?“

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
babie leto,
vije venček mráz,
slnko – zlatá minca,
nehlučný vánok,
tichá tieseň.
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3. Zo s mu t neli lúk y, s ad y

Jaroslav Rezník

Jesenný poštár
Už je jeseň, už je jeseň,
zima klope na dvere,
poštár – vietor z vetví stromov
všetky listy oberie.
Poukladá ich do kapsy
rad radom po poriadku.
Na každý z nich silno buchne
zhrdzavenú pečiatku.
Potom všetko poroznáša
po parku i po ceste,
ponáhľa sa, nepostojí
ani chvíľku na mieste.
Každému sa lístok ujde.
Doteraz však nevie nik,
prečo celé kopy listov
máva ujo domovník.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
zima klope na dvere,
rad radom,
zhrdzavená pečiatka.
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3. Zo s mu t neli lúk y, s ad y

Marta Šurinová

Deti v zelenom
Bola to husička, čo predok vodila,
ale už nebude, bo zle pochodila.
Keď sa vysoko na oblohe objavia kŕdle husí, leto je už neodvratne za nami. V kŕdli
letia spolu celé rodiny. Husi, gunáre aj húsatá. Vpredu letí stará skúsená hus. Gunár,
vždy pripravený kŕdeľ ochrániť, letí obyčajne na konci. Husí pár žije spolu zväčša po
celý život. Často sa stáva, že ak z kŕdľa vypadne zostrelená samička, samček ju neopustí. Krúži nad ňou, volá ju, niekedy aj zosadne na zem, nedbajúc na prítomnosť
poľovníkov. V mnohých krajinách sa hus stala symbolom lásky.
November
November je hmlistý
mesiac, so studenými
dažďami. Pre väčšinu
rastlín sa sezóna skončila. Svoje zásoby stiahli
do koreňov a hľúz. Práve
preto chodievajú v tomto čase bylinkári zbierať
liečivý koreň púpavy,
lopúcha alebo kostihoja. Zbiera sa aj plazivý
podzemok puškvorca
obyčajného. Túto rastlinu, ľudovo nazývanú tatárska tráva, priniesli k nám tatárski votrelci v 13. storočí. Jej kúsky nosili so sebou
a hádzali do vody. Kde sa zakorenila, tam chodili piť aj napájať kone. Verili totiž, že
voda, v ktorej rastie puškvorec, je pitná.
Dušičky
Druhého novembra si spomíname na zosnulých. Naši predkovia boli presvedčení,
že duše mŕtvych sú stále s nami. V noci z prvého na druhého novembra im nechávali na stole chlieb, maslo, pálenku. Niekedy napiekli malé bochníčky chleba – dušičky a rozdali ich chudobným, aby sa modlili za pokoj duší zosnulých.
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4.
Domov – miesto,
kde je dobre
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re

Klára Jarunková

O dievčatku, ktoré si
našlo starkú
Dida Slezáková starkú nemá. A Olinka Kantorisová má až dve. Jedna je pri nej stále a druhá ju
navštevuje na Vianoce. Dida Olinke starkú závidela. Akoby aj nie? Jedno dieťa má dve starké a druhé
nič? To je spravodlivé?
Raz v zime stavali deti na dvore snehuliaka.
Kantorisovie starká vyšla na balkón a zavolala na
Olinku: „ Poď hore, dám ti suché rukavice. Isto ťa
oziaba.“
„Aj mňa oziaba“, stala si Dida pod balkón.
„Tak poď aj ty,“ zavolala ju starká.
(...)
Dida dupotala po schodoch, až jej srdce búchalo ako zvon. Len čo
jej starká otvorila, chytila ju okolo nôh a vraví: „My si prosíme mrkvu.“ „Dobre,“ usmiala sa starká, „lenže ma musíš pustiť, Diduška, lebo
mrkvu máme v špajze.“
Dida starkú pustila, ale šla za ňou do komory.
„Ja ťa mám radšej ako Olina,“ povedala starkej za chrbtom.
„Veď ja teba tiež mám rada, Diduška,“ odvetila starká.
„Tak keď ma máš rada, nechaj Olinu a vezmi si mňa a ja ťa
zoberiem bývať k nám.“
„Kde si toľko s tou mrkvu?“ kričala na dvore Olinka už hádam
po tretí raz. Starká vyšla na balkón a zhodila Olinke mrkvu. Dida
smutne stála v komore. Veľmi sa hnevala na Olinku.
„No poď, moja,“ zavolala starká Didu do kuchyne.
„Ja nie som tvoja. Olina je tvoja, vieš...“
Z očí sa jej vykotúľali dve veľké slzy. Starká si sadla a pritiahla
Didu k sebe. „Olinka je moja vnučka,“ začala vysvetľovať starká, „nechať ju nemôžem. Ale teba si tiež vezmem za vnučku.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
oziaba ťa,
srdce búchalo ako zvon,
z očí sa jej vykotúľali dve veľké slzy.
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re

Gabriela Futová

Hľadám lepšiu mamu (1. kapitola)
Dnes sme dostávali vysvedčenie. V škoS LOV E N S K Á R E P U B L I K A
le sme sa nezdržali dlho. Vybehla som
Základná škola v Bratislava
Škola:
po schodoch na naše poschodie a za4.
4.
Školský rok: 2021/2022
Trieda:
Ročnik:
4.
12.
Číslo v tr. výkaze:
Rok školskej dochádzky:
zvonila som. Otvorila mi mama.
„Samé jednotky!“ pochválila som
sa.
VYSVEDČENIE
„Si moja šikovná, múdra hlavička!“
silno ma vystískala. „Na stole máš odKatarína Malá
Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia: 21. apríl 2011 Bratislava
menu.“
110421/1234
SR
Národnosť: slovenská
Na podnose trónila moja najobľúbeI. polrok
II. polrok
nejšia torta.
Správanie
veľmi dobré
veľmi dobré
Prospech v povinných predmetoch
„Môžem ju zjesť celú?“ spytovala
nádoženstvo
som sa a hľadala som v zásuvke najväčvýborne
výborne
Slovenský jazyk literatúra
jazyk
Anglický
výborne
výborne
šiu lyžicu.
Prvouka
výborne
výborne
Viastiveda
„Ak ju zvládneš, pokojne, len aby ťa
výborne
výborne
Matematika
výborne
výborne
Prírodoveda
nerozbolelo brucho!“
výborne
výborne
Hudobná výchova
výborne
výborne
Výtvarná výchova
Keď som sa torty nabažila, obrátila
výborne
výborne
Pracovné vyučovanie
som sa k mame. „Splníš mi ešte jedno
výborne
výborne
Telesná výchova
želanie?“
Prospech v nepovinných predmetoch
„Ak to bude v mojich silách...“
„Môžem dnes spať u Zuzy?“
„Nedbám,“ prikývla mama.
„Ale len ak s tým súhlasí Zuzkina
mama.“
„Ona nebude doma!“ vybehlo zo mňa skôr, ako som si stihla zahryznúť do jazyka.
Mama sa zháčila. „V tom prípade budeš spať doma.“
„Ale, mami,“ prosebne som zopla ruky. „Bude nás strážiť Mišo, on je už veľký!“
„Určite dám dvanásťročnému chlapcovi na krk ešte jednu žubrienku! Budeš spať
doma, jasné?“
Zamračene som na mamu pozerala, ale nevzdávala som sa.
„Mami! Prosím, prosím, prosím! Budem celý týždeň vynášať smeti!“
„To budeš aj tak. Povedala som nie!“
„Nikdy mi nič nedovolíš!“ rozčúlene som vykríkla. „Nepustíš ma ani k Zuze, a ani
psa mi nechceš kúpiť! Si zlá! A ráno si mi nedala silonky! Nič mi nedopraješ!“
„Katka!“ zahriakla ma mama, ale ja som ju nepustila k slovu. Zrazu som si spomenula na všetky krivdy , ktoré mi mama spôsobila.
Štátne
občianstvo:

Rodné
čisio:
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re
„Nekúpila si mi ani nový bicykel, iba taký starý, ošúchaný. A decká vonku jazdia na
horských! Nedožičíš mi ani kolieskové korčule!“
Mama na mňa len smutne hľadela. „Z jedného platu ti nemôžem kupovať všetko, na
čo si pomyslíš.“
Pozrela som sa na mamu a vmietla som jej do tváre: „Normálne decká majú aspoň
otca! Len ja nemám nikoho! A ty mi vôbec nerozumieš!“
Mama ku mne podišla a objala ma, ale ja som sa jej zlostne vytrhla.
„Aby si vedela, nemám ťa rada! Nájdem si novú mamu a oveľa lepšiu!“
Rozzúrená som vbehla do svojej izby, spod postele som vytiahla svoj starý kufor a
nahádzala som doň, čo mi prišlo pod ruku. Rozhodla som sa, že pôjdem k Zuze.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
samé jednotky na vysvedčení,
zahryznúť si do jazyka,
byť niekomu na krku,
zopla ruky.
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re

Ján Uličiansky

Štyri strany sveta
Jedna moja známa mala štyri deti. Dali im také mená, ktoré sa začínali podľa svetových strán: Severín, Vratko, Juraj, Zora.
Kým boli deti malé, liezli po všetkých kútoch. Ale na večeru sa všetci zišli doprostred
izby okolo stola. Mama bola najradšej, keď ich mala pri sebe. Často hovorila: „Ach, ako
je nám dobre, kým sme všetci okolo jedného stola!“
Deti nehovorili nič, ale zle im nebolo. Mohli sa pod tým stolom kopať, biť i hašteriť
a mama nevedela, kto začal prvý.
Potom deti vyrástli. Prestali sa kopať a nôh pod stolom bolo stále menej. Až raz ostali uprostred izby iba štyri nohy stola.
„Deti sa mi rozutekali na všetky strany sveta,“ povedala mama. „Možno to nebolo
správne, že som im dala mená podľa svetových strán.“ A začala sa veľmi trápiť. Stôl
dobre videl, že sa mamka trápi. Raz v jeseni si povedal: „Dosť! Nie som iba obyčajný jedálenský stôl. Písali sa o mne i slohové úlohy. A v zásuvke mám ešte papier a ceruzky.
Nebude mi ťažko napísať listy na všetky strany sveta!“ A tak napísal: „Príďte domov!“
Na severe prečítal list Severín, ktorý bol potápačom. Keď ho dostal, bol práve pod
vodou Žabieho plesa. „List z domu,“ zaplesal. Zhodil zo seba potápačský oblek, vyšiel
z vody a pobral sa domov.
Na východe dostal list učiteľ Vratko. Opravoval žiakom diktáty. Prečítal list, nenašiel v ňom nijakú chybu. Dal mu jednotku a odcestoval.
Juro na juhu chcel byť básnikom. List mu prišiel vo chvíli, keď hľadal rým na slovo
mama. Nezišlo mu na um nič iné, iba: mama sama. „To je zlý rým,“ povedal. „Idem
domov.“
Na západe prečítala list Zorka, ktorá bola herečkou. V ten večer hrala v divadle
Dámu s kvetmi. Zviazala kvety do kytice a ponáhľala sa k mame.
Stôl bol spokojný, že to tak dobre zariadil. Teraz už len rozmýšľal, ako by sa mal na
takú slávnostnú príležitosť obliecť. „Najkrajší stôl je na Vianoce!“ hovorili deti voľakedy. Stôl sa rozpamätal na túto vetu, prestrel si vianočný obrus a ozdobil sa sviečkami
a vetvičkami.
Dospelé deti sa poschádzali domov. Boli rady, že sa stretli a že sú zase spolu. Keď
vošli do izby, prekvapene zastali. Na stole žiaril med, koláčiky, jabĺčka, figy, orechy.
Vianočný kapor im z misy veselo kýval chvostom. Na všetkom boli červené mašličky.
Prskali prskavky a stôl sa triasol, aby vyvolal tú správnu náladu.
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re

„Prečo je stôl prestretý ako na Vianoce?“ čudovali sa dospelé deti. „Veď je iba jeseň.
Čo sa to tej našej mamke stalo?“
A stôl, ktorý nebol hlúpy, lebo sa na ňom štyri deti učili, pochopil, že urobil chybu.
„Mali by sme mamku navštevovať častejšie,“ povedala Zorka.
„Mamička, nič ťa nebolí?“ opýtal sa Vratko a Juro ho nenápadne kopol pod stolom.
„Zase sa kopu ako deti! Vracajú sa staré zlaté časy,“ pomyslel si stôl a pocítil toľko
šťastia, že ho mal plnú zásuvku.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
liezli po všetkých kútoch,
deti sa mi rozutekali,
hašteriť sa,
mamka sa trápila.
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re

Tomáš Janovic

Rozprávka o drevenom tatovi
Bol raz jeden tato a verte alebo neverte, tento tato bol hrozné drevo.
Neopravil nikdy práčku,
neupiekol nikdy kačku,
slabo vedel rátať,
ešte horšie plátať,
a tak nečudo, že mu doma stále vraveli:
„Tato, tato, ty si ale drevo!“ A vraveli mu to tak dlho, až tomu tato uveril.
A keď tomu uveril, tak sa zahanbil. A keď sa zahanbil, tak sa zamkol do svojej izby.
A keď konečne otvoril dvere, vyšiel izby celkom iný tato, ako bol dosiaľ. Vyšiel tato, ktorý bol celý z dreva. Aj hlavu mal z dreva, aj ruky, aj nohy. Ba aj nos a uši mal drevené.
Oproti mu mama letí:
„Deti, deti, tešme sa.
Nemusíme na výlety
chodiť viacej do lesa!
Veď les teraz máme v byte,
a už veru nastálo.
A tá vôňa...Necítite?
Celkom ako na Táľoch!“
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4 . D omov – mi e s to, kde je dob re
Nuž a takto krásne nám uplynul prvý, druhý deň, ale na tretí deň zrazu cítime, že
tento strom, vlastne tento tato z dreva, nás každý večer akosi čudne hladká.
Celkom, ale celkom nanič. Celkom, ale celkom dreveno, akoby palicou.
A tak mu vravíme:
„Tato, tato, veď ty vlastne ani nie si také drevo!“
A vravíme mu to tak dlho, až nám uveril. A keď nám uveril, tak sa usmial. A keď sa
usmial, tak vošiel do svojej izby. A keď konečne otvoril dvere, vyšiel z izby celkom taký
istý tato ako predtým. Ani hlavu nemal z dreva, ani ruky, ani nohy.
A bolo nám všetkým zase tak dobre ako voľakedy, hoci tato
neopravil nikdy práčku,
neupiekol nikdy kačku,
slabo vedel rátať,
ešte horšie plátať.
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
tato bol drevo,
oproti mu mama letí,
kde sú Tále,
uplynul nám deň.
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5.
Kniha –
najlepší priateľ človeka
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5 . Kniha – najl ep š í p ri ateľ č l oveka

Ondrej Sliacky

O kráľovi slovenských rozprávok
Pavlovi Dobšinskom
V čase Dobšinského boli Slavošovce malou, od sveta odrezanou dedinkou uprostred
gemerských hôr. V tomto peknom kraji sa roku 1828 narodil Pavol Dobšinský ako
prvé z deviatich detí učiteľa a neskôr evanjelického farára. Do školy chodil v Rožňave,
Miškovci a v Levoči.
V tom čase učení ľudia v celej Európe zbierali ľudové rozprávky, piesne, príslovia.
Pokladali ich za najstaršie doklady o tom, ako žili a zmýšľali ich predkovia. V Levoči rozprávky zbierali študenti lýcea, na ktorom študoval i Pavol Dobšinský. Tejto činnosti sa
venoval najmä v Drienčanoch, kde pôsobil ako kňaz štvrťstoročie a kde je i pochovaný.
Vie sa, že veľmi rád chodil na priadky a páračky. Sadol si do kúta, a potajomky zapisoval, čo rozprávnice rozprávali. Keďže zberateľov bolo viac a nielen v Gemeri, Dobšinský
jednotlivé zápisy porovnal,
najvhodnejšie upravil a vydal pod názvom Prostonárodné slovenské povesti.
Tieto rozprávky patria
k najkrajším pokladom našej literatúry.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
priadky a páračky,
rozprávnice,
najkrajšie poklady našej literatúry.
Odpovedzte na otázky.
Prečo je potrebné zbierať a uchovávať rozprávky našich predkov?
Kde nájdeme na mape miesta z textu?
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5 . Kniha – najl ep š í p ri ateľ č l oveka

Ján Uličiansky

Analfabeta Negramotná – Kapitola prvá,
v ktorej sa BetaAnalfabeta ocitne v knižnici
Dá sa predpokladať, že každý vie, čo je to knižnica.
Nemyslím tým teraz kus nábytku, ktorý obyčajne stojí v obývačke, pracovni alebo
možno aj v detskej izbe, a je plný kníh. Pravda, ak sa nachádza v takej domácnosti, kde
sa knihy kupujú, pretože inak môže byť knižnica plná aj čohokoľvek iného. Rôznych
nepotrebných suvenírov, prázdnych škatuliek od bonbónov alebo môže byť napchatá, napríklad, plyšovými zvieratkami. Nám ide o knižnicu, do ktorej si chodia ľudia
požičiavať knihy na čítanie. Takú knižnicu nájdete v každom meste, kde je všetko na
mieste. Pretože ak by v niektorom meste nemali knižnicu, bolo by to nemiestne.
Jedného dňa vošlo do mestskej knižnice v Knihovanoch nad Váhom zvláštne indivíduum. V podstate to bolo dievča, alebo ak chcete, mladá slečna... ale vyzerala skôr ako
alegória dnes už skoro zabudnutého kominárskeho remesla. (Kto nevie, čo znamená
slovo alegória, nech zájde do najbližšej knižnice, vypožičia si Veľký slovník cudzích
slov - a hneď bude múdrejší.)
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5 . Kniha – najl ep š í p ri ateľ č l oveka
Ale vráťme sa k tej zvláštnej osobe. Bola celá čierna, akoby ufúľaná, strapatá, samá
retiazka, hrubé topánky mala samý cvok.
„Ja skapem! To je haluz! To koľko je tu kníh? Na mrte!“ ozvalo sa v ospalom tichu
knižnice.
Stará pani knihovníčka za pultom zdvihla hlavu a udivene si vymenila „čítacie“
okuliare za tie, ktorými videla do diaľky. V prvej chvíli si totiž tú zvláštnu čitateľku
nevšimla, pretože bola zabratá do čítania Knižných noviniek.
Padlo tu slovo čitateľka?!
Prepáčte, to naozaj nebolo vhodné pomenovanie pre toto zjavenie. Popravde, ľudia,
ktorí prichádzajú do knižnice, sa volajú čitatelia, preto majú aj čitateľský preukaz, do
ktorého sa im zapisujú všetky knihy, ktoré si vypožičajú, aby si ich potom doma v pohode mohli prečítať.
Analfabeta Negramotná, ktorá sa čírou náhodou ocitla uprostred mestskej knižnice, však neprečítala jednu jedinú knihu.
ČOŽE?!
Teraz si určite myslíte, že si vymýšľam, pretože si poviete, dobre, nie každý musí
byť vášnivý čitateľ. Ale kým bol malý, a keď už vedel čítať, určite si musel prečítať aspoň rozprávku o tom, AKO IŠLO VAJCE NA VANDROVKU. Alebo príbehy bláznivých
kocúrov PUFA A MUFA. Alebo ešte bláznivejšiu PIPI DLHÚ PANČUCHU.
OMYL!
Analfabeta Negramotná, teda vlastným menom Betka Bábiková, si naozaj sama
neprečítala jedinú knihu.
(Úryvok)

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
bolo by to nemiestne,
alegória,
ja skapem, to je haluz,
na mrte.
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6 . Pok l ad y na š i c h p re dkov

Jozef Pavlovič

Pranostiky
Pranostika je také staré slovo, že už na ňom nevidieť jeho význam. Kedysi však aj ten
najslabší prorok, ktorý sa pokúšal uhádnuť, čo bude o deň, či o rok, vedel na halier
presne, čo toto staré grécke slovo znamená. Lebo v tom dávne sa ešte nevravelo pranostika, ale prognostika, a s tým sa už v jazykovej dielni dalo čosi urobiť. Napríklad
napísať do časopisu, že prognostika je od prognóza, čo jednoznačne značí predpoveď.
Samozrejme, ľudí obrábajúcich zem zaujímala v každom čase v prvom rade predpoveď počasia. Veď od slnka a dažďa závisí každá úroda. Kto by sa potom až tak veľmi
čudoval, že sedliakovi, ktorý sám na túto prorockú prácu nestačí, pomáhajú všetky
mesiace v kalendári? Robia to tak, že vytvárajú pranostiky:
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6 . Pok l ad y na š i c h p re dkov
Keď v decembri mrzne, sneží, úrodný rok za tým beží.
Ak rastie v januári tráva, neúroda nás očakáva.
Keď je v marci dažďov mnoho, neúroda býva z toho.
Ak je apríl daždivý, úroda nás navštívi.
Suchý marec, mokrý máj, bude život ako háj.
Májové blato - pre hospodára zlato.
Júnový Ján - má vody džbán.
Koľko rosy marec dáva, toľko mlhy august dáva.
Keď v septembri padajú žalude, vtedy tuhá zima nebude.
V októbri mráz a vetry – január a február teplý.
To však zďaleka na poli osamotenému pozemšťanovi
nestačí. Preto dvíha hlavu k nebu. A tak mu pomáhajú
aj mnohí nebešťania, presnejšie povedané – všetci svätí.
Na svätého Fabiána stromom opäť miazga daná.
Koniec zimy máme, Matej ľady láme.
Na svätého Gregora, idú ľady do mora.
Na Jozefa slniečko dáva chlieb a vínečko.
Na svätého Floriána otvára sa pastvín brána.
Rozpršaný Vít – zlá úroda žít.
Svätá Margita vedie žencov do žita.
Svätá Anna požala, čo Margita začala.
Ak je na Vavrinca slnce, budú medu plné hrnce.
Slnečná Zuzana kyslosť z hrozien vyháňa.
Po Michale možno pásť aj na povale.
Dňom svätého Martina sa nám zima začína.
Na svätého Mikuláša už je všetka zima naša.
Skrátka a dobre, pri dorábaní chlebíka nášho každodenného nám vždy výdatne pomáhali pranostiky, vždy
sme s nimi mali dobré styky.

24

fe br uá r

M AT E J

12r e c

ma

R

GREGO

19

marec

JOZEF

13l
jú

MARGITA

26
júl

ANNA

29m b e r

septe

MICHAL

11

novemb

Vysvetlite si spolu s pedagógom
význam slovných spojení:
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6 . Pok l ad y na š i c h p re dkov

Štefan Lami

Korec zachráni gazdu (Slovenský Komlóš)

n

ato

Bal

Dunaj

Ti
sa

Budapešť

Slovenský Komlóš

Na Komlóši sa stálo, že enimu gazdovi krava dobre dojila, a raz, z jedniho dňa na druhí jej
mlieko sklaslo. Ponosuvav sa kmotrovi a ten mu takúto radu dav:
S káki upleť veľkí korec. Ale tak ho pleť, abi ťi to trvalo od Lucki do Kračúnu.
K tomu sprav edom karikáš. Na hviezdní večer choď do chotára na krížnú cestu, taňes si
ten korec, karikáš aj stovčok. Zlož korec na krížnu cestu, na stovčok, a o povnoci na stovčoku
s tim karikášom začni pukať. Uvidíš, že šecke bosorke dójdu gu ťebe a budu ťa kcjeť zňičiť.
Tá, kerá ťi kravu pohubila sa prvá tam zúčasňí.
Tag aj urobiv. Ako zloživ korec a začav na tom stovčoku o povnoci pukať, lem iďe edna
bosorka, potom druhie za ňov. A kceli ho rostrhať. Ale od kraja toho korca blišje sa ňemohli
dostáť. Gazda s tim karikášom pukav, švihav, tak tie bosorke dobre vioškjerav. Keď dvanác
minúlo, bosorke zmizli. Gazda si pobrav veci a vráťiv sa domov. Potom, ako mu kmotor raďiv,
tú ľevešú čo mala krava na rohach zahoďenú, položiv na koniční prah a s pjestom ju začav
drviť. Ako cápav po ňej, tu len dobehňe ena žena – ňiďeľako od ňich bívala – a začňe sa prosiť, abi uš ňebiv tú ľevešu. Gazda potom chiťiv metlu, a po tej žeňe! Jajkajúc bežala ona tavo
z dvora, ale gazda jú biv, kim len na ulic nevišla. Odtedi krava zas dala mlieko, ako predtim.
Na Komlóši sa stalo, že jednému gazdovi krava dobre dojila, ale raz, z jedného dňa
na druhý prestala. Posťažoval sa svojmu kmotrovi a ten mu dal takúto radu:
Z potočnej trávy (odb. škripinec) upleť dlhý motúz. Ale tak ho pleť, aby ti to trvalo od
Lucie do Kračúna. K tomu urob jeden bič. Na Dohviezdny večer, na krížne cesty v cho-
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6 . Pok l ad y na š i c h p re dkov
tári, zober si so sebou bič, motúz aj stolček. Polož motúz na krížne cesty, naň postav
stolček a o polnoci na tom stolčeku začni s tým bičom práskať. Uvidíš, že všetky bosorky prídu k tebe a budú ťa chcieť zničiť. Tá, ktorá ti kravu počarovala, tam bude prvá.
Tak aj gazda urobil. Ako položil motúz a začal na tom stolčeku o polnoci práskať,
zjavila sa jedna bosorka a za ňou aj ostatné a chceli ho roztrhať. Ale nemohli sa kvôli
tomu motúzu dostať ku gazdovi bližšie. Gazda práskal bičom, švihal a tie bosorky dobre vyobšíval. Keď odbila dvanásta hodina, bosorky zrazu zmizli. Gazda si teda zobral
svoje veci a vrátil sa domov. Potom, ako mu radil kmotor, blúzu – čo mala krava na
rohoch zavesenú položil na prah konskej stajne a päsťou po nej začal biť. Ako po nej
udieral, len to zrazu dobehne za ním jedna žena, ktorá neďaleko bývala a začne ho
prosiť, aby už nebil po tej blúze. Gazda schytil metlu a pustil sa ňou vyplácať ženu.
Jajkajúc vybehla von z dvora, ale gazda ju len bil a bil, až kým nevybehla na ulicu.
A odvtedy mala krava zas mlieko ako predtým.
(Ľudové rozprávky Slovákov v Maďarsku)
Odpovedzte na otázky.
V ktorej časti Maďarska sa nachádza Slovenský Komlóš?
Prečo ľudia rozprávajú nárečím?
Je nárečie staršie alebo mladšie ako spisovný jazyk?
Čo je nárečový slovník?

Detská Ľudová hra

O Kolembabu
Vyčítankou si vyvolia deti Kolembabu. Zaviažu jej oči, aby nič nevidela a spytujú sa:
„Kolembaba, na čom stojíš?“
„Na klátiku.“
„Čo máš pod ním?“
„Kašu s mliekom.“
„Koľko prstov?“
„Päť.“
„A dovedna?“
„Desať.“
„Akú chceš?“
„Tichú.“
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6 . Pok l ad y na š i c h p re dkov
A tu deti tichulinko na prstoch jej prebehujú popod nos a ona ich chytá. Ale Kolembaba
sa môže vybrať i „tliapkanú“ alebo „trhanú“. Pri „tliapkanej“ jej deti „tliapkajú“ okolo hlavy, ona sa hodí za zvukom, ale kdeže tie už sú! Pri „trhanej“ drapkajú ju za šaty.
No keď Kolembaba niektoré z detí chytí, musí ho i poslepiačky poznať. Spýta sa ho:
„Kto si?“ Ale ono nesmie povedať slova, nuž len mrmle „Mmmm!“ Kolembaba teda hmatá
po hlave po šatách – a tu sa máloktoré dieťa zdrží smiechu. Vybuchne – a už je po tajnosti.
Potom je zas ono Kolembabou.
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
vyčítanka,
tliapkať,
mrmlať,
prebehujú popod nos.

Detská Ľudová hra

O Koklesa
Ondrej, Ďuro, Jano, Julo, Paľo si stali husto za sebou do radu a Ondrej, ako prvý, bol
Kokles. Pred neho si zastal Peter aj bez vyčítanky a spytoval sa. Kokles odpovedal.
„Kokles!“ „Čo chceš?“ „Toho zadného.“ „Chyť si ho, ak môžeš!“
Zadný, Paľo, bol už nachystaný po poslednom slove vybehnúť rýchlo dopredu, ale
Peter nelenil. Ani sa nenazdal, už Paľa mal. Potom naháňal Paľo a Peter si stal dopredu a bol zasa Koklesom. Kto nie je dosť šikovný, tomu aj traja uniknú dopredu, kým
niektorého chytí.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slová a porozprávajte sa o nich:
nachystaný,
uniknúť.
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7. Ako r ýc hl o b ež í rok

GreGor Papuček

Studené veršíky
Schovajte si chlapci uši,
dievky vrkoče!
Po chotári zubiskami
zima drkoce.
Kŕdeľ vločiek poletuje
z neba ku zemi.
Celý Pilíš do snehu je
zababušený!
Zošalela Zima,
trhala si šticu:

Víchrica ma hluší,

oženil sa Fujak,

mráz mi hryzie uši,

vzal si Fujavicu.

nepýta sa nikto,
či sa to tak sluší.

Po rovinách zima vyje,
roznáša sa chýr:

Vločky si posadali do trávy,

na Slovenskom Komlóši je

mráz nám chvíle otrávi.

zamrznutý Ír 1.

Jar bude nezadlho, dievčatká,
tu vás teplom pohladká.

Metelica behá šiky-miky,

1

– potok v Slovenskom Komlóši

predvádza nám všakovaké triky.
Krepčí v tanci ako nakazená,
sneh zametá, ale metly nemá.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
zima drkoce zubiskami,

metelica sneh zametá,

Pilíš je do snehu zababušený,

mráz mi hryzie uši.

zošalela Zima,
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ĽudovÉ vinše

Vianočné vinše
Vinšujem Vám Vianoce,

Sláva je veliká,

aby ste mali štyri ovce

na stole jablká,

a tie štyri ovce, štyri barany,

dajteže mi zo dve,

to je kŕdeľ neslýchaný.

aj to bude dobre.

A ja malý žiačik

Vinšujem vám všetky vinše,

spievam ako vtáčik,

na môj pravdu neviem inšie.

pri Slatinskej škole

(Zlatá brána)

hneď som pri kostole,
tam ma ľudia znajú,
peniažtek mi dajú.

Odpovedzte na otázky.
Z akého jazyka pochádza slovo vinšovať?
Kde je Slatina?
Čo znamená slovo neslýchaný?
Kto chodil na Vianoce vinšovať?
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Anton Habovštiak

Betlehem
Už ako malé dieťa ma na Vianoce najväčšmi očarúval betlehem s maštaľkou,
v ktorej bol v jasličkách Ježiško a vedľa neho kľačali Mária a Jozef. No a, pravdaže,
bol tam aj tučnučký vôl a oslík, čo svojím dychom zohrievali novonarodené dieťatko. Pastieri tam boli celkom takí, akých sme vídavali na slovenských salašoch.
A boli to práve pastieri, ku ktorým podľa apoštola Lukáša zletel anjel a zvestoval im radostnú zvesť: „Nebojte sa! Hľa, zvestujem vám veľkú radosť, lebo dnes sa
v meste Dávidovom narodil Spasiteľ. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťa zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“
K tým, čo týmto slovám verili, patril aj mních František, ktorý žil pred deviatimi
storočiami. A práve on si zaumienil, že si betlehemskú noc dajako priblíži. V dubovom lese, kde žil v jednoduchej pustovni, postavil v menšej jaskynke malé jasličky
a doviedol k nim živého oslíka a niekoľko ovečiek.
„Ľaľa, betlehemská maštaľka!“ užasli ľudia, ktorí v ten štedrovečerný deň prechádzali okolo.
A od tých čias začali ľudia aj na iných miestach stavať jasličky. Nazvali ich betlehemy. Tento zvyk sa dostal aj k nám na Slovensko. Odvtedy ruky mnohých rezbárov
i viacerých umelcov vytvorili nádherné betlehemy. Ich krása každé Vianoce rozsvecuje oči detí a srdcia dospelých.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slová a porozprávajte sa o nich:
očarúval,

pred deviatimi storočiami,

vídavali,

pustovňa,

zvestoval,

jasličky.
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Vianočná koleda

Tichá noc, svätá noc
Tichá noc, svätá noc!

Tichá noc, svätá noc!

Všetko spí, všetko sní,

Anjeli zleteli,

sám len svätý bdie dôverný pár,

najprv pastierom podali zvesť,

stráži Dieťatko, nebeský dar.

ktorá svetom dnes dáva sa niesť:

Sladký Ježiško spí, sní,

Kristus, Spasiteľ je tu,

nebesky tíško spí, sní.

Tešiteľ sveta je tu!

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
svätý, dôverný pár,
pastierom podali zvesť,
svetom dáva sa niesť.
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Marta Šurinová

Dohviezdny večer
Na Štedrý deň skoro ráno gazdiné miesili cesto na vianočné koláče. Niekde začali hneď po polnoci, aby mali čím ráno obdarovať koledníkov a vinšovníkov. Keď
gazdiná chcela, aby na rok stromy dobre zarodili, poobtierala si o ich kmeň ruky
od cesta. Nechala si aj pre sliepky, aby dobre niesli vajcia. Ženy mali s chystaním
štedrej večere plné ruky práce. Často až do večera nič nejedli, postili sa. Deťom sľubovali, že až vydržia bez jedla, večer uvidia na oblohe zlatý koč aj s koníkom. Keď
sa na oblohe ukázala prvá hviezda, začala sa slávnostná večera. Preto v niektorých
krajoch Slovenska hovoria Štedrému večeru aj Dohviezdny večer.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
koledníci, vinšovníci,
aby stromy zarodili,
postili sa,
Štedrý deň,
Dohviezdny večer.
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Mária Ďuríčková

Divotvorný hrnček
Boli raz dve deti, Janko a Anička.
Nebožiatka nemali ani mamku ani otca, samy bývali v malej chalúpke pod horou. Nuž
bolo im veru všelijako.
Raz sa Janko vybral do hory na hríby. Zašiel už ďaleko od domu, keď tu začul volanie.
Pobehol za hlasom a čo vidí: akási žena zaviazla s taligou v mokradi, nemôže sa hnúť. Priskočil Janko a pomohol jej z bariny. Ba potiahol taligu až dolu pod
horu, kde už bola cesta rovnejšia.
„Čo veziete na tej talige, tetuška?“ spytuje sa.
„Hlinené hrnce veziem do mesta na jarmok. Môj muž ich doma robí a ja chodím
predávať.“
Siahla pod plachtu a vytiahla jeden
hrnček.
„Tento hrnček ti darujem,“ podáva mu
ho. „Zato, že máš dobré srdce, že si mi pomohol z galiby.“
„Ďakujem, tetuška, veru sa nám zíde.“
(...) „ tento hrnček nie je obyčajný, ale
divotvorný.“
(...) „Tomuto hrncu keď povieš: Var, hrnček, var! – sám od seba začne variť. A keď mu povieš: Ďakujem, hrnček, už
dosť! – hneď variť prestane.“
„Ach, tetuška, to je ten najlepší dar, aký sme mohli ja a moja sestrička dostať!“ zaradoval sa Janko. „Ďakujem vám nastokrát.“
Rozbehol sa domov, položil hrnček na stôl a kričí:
„Var, hrnček, var!“
V hrnčeku zabublalo, zakypelo, zapufkalo – hneď bol plný kaše, iba misku podstaviť.
A či vám to len bola kaša! Chutná, sladká ani s medom! Jakživ takú Janko a Anička nejedli.
A keď sa už do chuti najedli, povedal Janko:
„Ďakujem, hrnček, už dosť!“
A hrnček hneď prestal variť.
( Z knihy Zlatý strom)
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
nebožiatka,

pomohol si mi z galiby,

s taligou v mokradi,

jakživ takú nejedli.
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Jozef Horák

Statočný haviar a permoník
Všelijako sa mávali haviari. Dobre i zle. Ten, o ktorom bude reč, mal sa nedobre. Mal ženu
a taký kŕdeľ detí, že keď krájal poslednému chlieb, prvé bolo znovu hladné. Najhoršie
bolo, že nech robil, čo robil, nie a nie nájsť zlatú žilu.
„Zdarboh, človeče!“ ozvalo sa mu jedného dňa za chrbtom. Haviar sa obzrie a čo vidí?
Pred ním stojí permoník. Je malý, ale bradu má až po zem, na hlave má zelenú kapucňu,
šaty prepásané širokým remeňom so striebornou prackou.
„Zdarboh,“ odvetil haviar trošku preľaknutý.
„Kopeš, dobrý človek, kopeš?“
„Kopem,“ odvetil haviar.
Permoník sa zahľadel na skalu. Dlho stál bez slova. Potom vraví: „Priateľ môj, darmo
kopeš. Tu už nikto nič nenakope.“„Ale počúvaj,“ povedal odrazu permoník, „ja ti pomôžem, ak urobíš, čo ti poviem.“
Haviar bez rozmýšľania prisľúbil. „Budeme kopať spolu a s plácou sa budeme deliť na
polovicu. Zato mi každý deň prinesieš krčiažtek mlieka.“
„Keď iba toto žiadaš,“ povedal haviar, „urobím to s radosťou.“ Ktovie, ako dlho robil haviar s permoníkom. Jedno je isté, že pracovali
svorne a spravodlivo. Haviar už mal postavený pekný domec, ani
deti neplakali od hladu. Milý haviar už nekupoval mlieko permoníkovi, lebo mal stajňu a v nej štyri kravy. Nuž mu aj pridal, lebo
ten mlieko veľmi rád pil.
Keď raz kopali, dostali sa na takú bohatú žilu, že
haviar o podobnej v živote nepočul. A tu, ako hej,
ako nie, vkradla sa mu do hlavy myšlienka, čo asi
permoník robí s peniazmi. Vždy chodí v tých istých šatách. Sú už ošúchané, ufúľané aj krpčeky
má roztrhané. Aj sa ho na to spýtal. Ale permoník
ho odbil slovami:
„Len sa ty o mňa netráp!“
A kopal ďalej.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slov z úryvku:
permoník,

pracovali svorne,

haviar,

krpčeky.

zlatá žila,
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Ľudová Rozprávka

O dvanástich mesiačikoch
Jedna žena mala dve dcéry: jednu vlastnú a druhú pastorkyňu. Svoju mala veľmi
rada, ale na pastorkyňu nemohla ani hľadieť, a to iba preto, že Maruška bola krajšia ako jej Holena.
„Načože ja mám držať v dome peknú pastorkyňu! Prídu mládenci na vohľady,
zapáči sa im Maruška a nebudú chcieť Holenu.“ Poradila sa o tom so svojou dcérou a vymysleli také, čo by statočnému človeku ani na um nezišlo. Jedného dňa,
a bolo to hneď po Novom roku, v treskúcej zime, zachcelo sa Holene fialky voňať.
I rečie: „Choď, Maruša, do hory a nazbieraj fialiek. Chcem ich mať za pásom, lebo
sa mi veľmi zažiadalo fialôčky voňať.“
„Jaj, sestra milená, čo ti to zišlo na um! Či to dakto
slýchal, že by pod snehom fialky rástli?“ vraví úbohá
Maruška.
„Ty pľuha, ty naničhodnica, čo ty máš čo odvrávať,
keď ti ja rozkážem!“ okríkla sa na ňu Holena. „Choď
mi zo dverí! Ak nedonesieš z hory fialky, zle bude
s tebou!“
Macocha vystrčila Marušku von. S nárekom sa
pobralo dievča do hory. Snehu tam celé múry a nikde ani ľudská stupaj. Blúdila ona, blúdila dlho.
A tu zazrie pozďaleč svetlo. Ide za žiarou a príde až navrch hory. Tam horí veľká vatra,
okolo vatry dvanásť kameňov a na tých kameňoch sedia dvanásti mesiačikovia. Veľký
Sečeň sedel hore na najvyššom kameni. Vlasy aj fúzy mal biele ako sneh a v ruke držal
kyjak. Preľakla sa Maruška, od strachu nemohla
urobiť ani krok. No potom sa predsa len osmelila, pristúpila bližšie a prosí: „Dobrí ľudia, dajte sa mi zohriať,
zima ma trasie.“
Veľký Sečeň prikývol hlavou a spýtal sa:
„Načože si prišla, dievka moja, čo tu hľadáš?“
„Idem na fialky,“ odpovedala Maruška.
„Nie je čas chodiť na fialky, veď je sneh,“ vraví Veľký Sečeň.
„Ej, veď ja viem, ale sestra Holena a macocha mi prikázali
doniesť z hory fialiek. Keď nedonesiem, zle bude so mnou. Pekne
vás prosím, ujkovia moji, povedzte mi, kde by som ich nazbierala.“
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Tu sa Veľký Sečeň zdvihol, podišiel k najmladšiemu mesiačikovi, dal mu do
ruky kyjak a vraví:
„Bratku Brezeň, zasadni si hore na moje miesto!“
Mesiac Brezeň si sadol na najvyšší kameň a zakrútil kyjakom ponad vatru.
Vatra sa rozplamenila do výšavy, sneh sa začal topiť, stromčeky pučali, pod bučkami sa zelenala trávička, v trávičke sa zabrneli púčiky kvetov. Bola jar. Medzi
krovím, schované pod lístkami, rozkvitali fialky. Kým sa Maruška spamätala,
bolo ich, akoby zastreli zem belasou plachtou.
„Chytro zbieraj, Maruška, chytro!“ prikazoval mladý Brezeň. Naradovaná Maruška chytro natrhala veľkú kytičku. Potom mesiačikom pekne zaďakovala a ponáhľala sa domov. Čudovala sa Holena, čudovala sa macocha, keď videli Marušku
prichádzať. Otvorili jej dvere a vôňa fialiek zaviala po celom dome.
„Kdeže si ich natrhala?“ spytuje sa Holena spurne.
„Nuž vysoko, tam na vrchu rastú pod kríčkami, dosť ich je tam veru,“ odpovedala ticho Maruška.
Holena jej vytrhla kytičku z ruky, pripla si ju na pás, privoniavala, i materi
dala privoňať. Ale sestre nepoďakovala. (...)
Namaškrtila sa Holena a na tretí deň sa jej už zažiadalo jabĺk.
„Choď, Maruša, do hory a dones mi červených jabĺk,“ rozkázala si.
„Jaj, sestra milená, čo ti to zišlo na um! Či to dakto slýchal, že by v zime zreli
jablká?“
„Eh, ty pľuha, ty naničhodnica, čo ty máš čo odvrávať, keď ti ja rozkážem!
Chytro sa ber do hory! A ak mi nedonesieš červených jabĺk, veru sa ti zle povodí!“
hrozila Holena.
Macocha vystrčila Marušku von, zachlopila za ňou dvere a zatisla záporku.
S nárekom sa poberala dievčina do hory. Snehu tam celé múry a nikde ani ľudská
stupaj. Blúdila ona, blúdila dlho. Hlad ju moril, zima drobila. Už sa jej načisto
videlo, že tam musí zahynúť. Tu zazrie zase to svetlo a za žiarou príde až k vatre.
Dvanásti mesiačikovia - sedeli okolo vatry, akoby ich prikoval. A najvyššie Veľký
Sečeň, biely a fúzatý, s kyjakom v ruke.
„Dobrí ľudia, dajteže sa mi zohriať, dajte! Zima ma celkom zdrobila,“ prosila
Maruška.
Veľký Sečeň prikývol a spýtal sa: „A čože si zase prišla, dievka moja?“
„Prišla som po červené jablká,“ odpovedala dievčina.
„Zima je, nezrejú v zime červené jablká,“ vraví Veľký Sečeň.
„Veď ja viem,“ hovorí smutne Maruška. „Ale Holena a macocha mi pohrozili,
že ak nedonesiem z hory červených jabĺk, zle bude so mnou. Pekne vás prosím,
ujkovia moji, pomôžte mi ešte tentoraz.“
Tu sa Veľký Sečeň zdvihol, podišiel k jednému zo starších mesiačikov, dal mu
do ruky kyjak a vraví:„Bratku Rujeň, zasadni na moje miesto!“
Mesiac Rujeň si sadol na najvyšší kameň a zakrútil kyjakom ponad vatru. Vatra
vyšľahla dohora, sneh sa stratil, ale lístie na stromoch sa nerozvíjalo, ožltnuté sa
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už z nich pomaly tratilo - bola jeseň. Nevidela už Maruška kvety, ani sa po nich
neobzerala. Hľadela len po stromoch. A naozaj, tamto je jabloň a vysoko na nej,
na konci konárov, červené jablká.
„Ráňaj, Maruška, chytro ráňaj!“ prikazoval
Rujeň.
Maruška potriasla jabloň, odpadlo jedno
jablko. Potriasla druhý raz, odpadlo druhé.
„Vezmi si, Maruška, a bež chytro domov!“ volal Rujeň.
Uchytila tie dve jablká, pekne sa
mesiačikom poďakovala a ponáhľala sa domov. Otvorili jej a ona
im podala dve jablká.
„Kdeže si ich odtrhla?“ spytuje
sa Holena.
„Vysoko na vrchu rastú a dosť
ich je tam veru,“ povedala Maruška.
Nebolo tej viac treba, len počuť, že
ich je tam ešte dosť.
„Nuž ty pľuha, ty naničhodnica, tak prečo si
ich viac nedoniesla? Či si ich vari cestou pojedla?“ osopila sa na ňu Holena.
„Jaj, sestra milená, nezjedia som ja veru ani jedno. Keď som prvý raz strom
potriasla, spadlo prvé, keď som druhý raz, spadlo druhé. A viac mi triasť nedali.
Volali na mňa, aby som už domov šla!“ hovorila Maruška.
„Bodaj ťa parom uchytil!“ nadávala Holena a chcela Marušku zbiť. Macocha
nelenivá jej už i papek podávala. Lenže Maruška sa biť nedala, utiekla do kuchyne a skryla sa pod pec. Maškrtná Holena prestala nadávať a pustila sa do jablka,
podala aj materi. Také sladké jablká jakživ nejedli. Namaškrtili sa ešte len teraz.
„Podaj mi, mamo, kožúšok, sama pôjdem do hory! Tá pľuha by nám ich cestou
zase pojedla. Veď ja nájdem to miesto, čo by priam v pekle bolo, a poráňam tie
jablká, nech by aj sám čert na mňa volal!“
Darmo ju mať odhovárala. Holena si obliekla kožuštek, hlavu zababušila do
plachtičky a pustila sa do hory. Matka zalamovala rukami na prahu, vyľakaná,
čo si to dievča zmyslelo. Šla Holena do hory. Snehu tam celé múry a nikde ľudská
stupaj. Blúdila, blúdila a chuť na jablká ju ťahala čoraz ďalej, akoby ju niekto poháňal.
Tu zazrela pozďaleč svetlo. Pustí sa k nemu. Príde k vatre, kde dookola sedia
dvanásti mesiačikovia. Ale nepozdraví sa im, nepoprosí, iba vystrie dlane proti
ohňu a zohrieva sa, akoby to len pre ňu bolo.
„Načože si prišla, čo tu hľadáš?“ rozmrzel sa na ňu Veľký Sečeň.
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„Čo ťa do toho, ty starý blázon! Tebe netreba vedieť, kade a prečo si ja chodím!“
odsekla mu Holena a pobrala sa do hory, akoby ju tam už hotové jablká čakali.
Veľký Sečeň zmraštil čelo a zakrútil kyjakom ponad hlavu. V tej chvíli sa nebo
zachmúrilo, vatra uhasínala, zadul studený vietor, sypal sa hustý sneh. Holena
nevidela ani na krok a čím ďalej, tým väčšmi sa zabárala do závejov. Nadávala na
Marušu aj na celý svet. Údy jej krehli, kolená sa podlamovali, až načisto klesla.
Čaká mať Holenu, vyzerá von oblôčikom, podchvíľou vyjde predo dvere. Čas sa
míňa, a Holena neprichodí.
„Či sa jej od tých jabĺk nechce, či čo je to? Musím sa sama pozrieť!“ hovorí si
matka. Vezme kožúšok, zakrúti sa do obrúska a poď za dievkou. Sneh sa sype
čoraz hustejší, vietor podúva čoraz studenší, záveje ako múry. Brodí sa cez ne a
vyvoláva na dcéru, ale neozve sa jej ani duša. Zablúdi, už sama nevie, kde je, a
nadáva na Holenu aj na celý svet. Údy jej krehnú, kolená sa podlamujú, sklesne
tam aj ona.
Doma Maruška navarila obed, opatrila a podojila kravičku. Ale ani Holena, ani
macocha neprichádzajú. „Kdeže sa tie tak dlho bavia?“ trápi sa Maruška, keď sadá
večer pod praslicu. Sedí pri nej do noci, vretienko je dávno plné, a o tých ani chýru
ani slychu. „Jaj, čože sa tým prihodilo?“ trápi sa dobré dievča a úzkostlivo pozerá
von oblôčikom. Tam von ani duše, len hviezdy sa ligocú po prestálom víchre. Zem
svieti novým snehom a strechy praskajú od zimy. Na druhý deň čaká s raňajkami
i s obedom, ale nedočká sa viac ani Holeny, ani macochy. Obe v hore zamrzli.
Maruške zostala po nich chyžka, aj kravička, aj záhradka, aj pole a lúčky okolo
domu. Kým sa otvorila jar, našiel sa k tomu i hospodár, šuhaj driečny. Priženil sa
k Maruške a dobre im bolo obom pri pokoji. Pokoj a láska sú nadovšetko.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
pastorkyňa,

vatra sa rozplamenila,

macocha,

naničhodnica.

treskúca zima,
Staré názvy mesiacov:
Veľký Sečeň – január, Brezeň – marec, Lipeň – jún, Rujeň – október (pozn. Malý Rujeň –
september, Veľký Rujeň – október).
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Jozef Tatár

O mátohe, čo sa do hodín rozumela
Na hornej chodbe mošovského kaštieľa stávali hodiny. Veľké, hotový kus nábytku.
Čo z toho, keď už pekných pár rokov nešli. A nenašiel sa majster, čo by im život znovu
daroval. Nezavadzali, nuž tam stáli.
Raz pred polnocou ich začul správca tikať. „Marí sa mi,
či sa mi sníva?“ prehadzoval sa zlostne na posteli. A hodiny
z chodby len tik – tak...
Vyskočil preto z postele a so sviečkou v ruke odchýlil dvere.
„Ach to nie je možné!“ zamrmlal a pre istotu sa uštipol na líce.
Bodaj by aj nevyvaľoval okále, keď mátoha v bielom šate
do taktu tik – tak tancovala. Jedna noha tik, druhá zase tak.
Jój, to bol hrozný tanec. Nestačila správcovi na pozeranie
škára vo dverách. Zaškrípali. Mátoha to začula a hybaj vnohy.
Nečakala, kým odbije polnoc. Správca za ňou. Reval, stonal,
vo chvíli bol celý kaštieľ na nohách.
„Chyťte ju!“ „Kde, koho?“ pýtali sa rozospaté služobné.
„Mátohu! Tam bežala, všetci za ňou!“ dával rozkazy. Všetci
za ňou utekali, všetci poplach robili. Mátohu nelapili. Všetko
prekutrali okrem barónovej komnaty, nechceli ho o rozum
načisto pripraviť. Ďalšiu noc sa už správca nedal prekvapiť.
Pripravil plán na zlapanie mátohy, rozostavil stráže, i šable im do rúk popchal. A veru sa
dočkali. Znova, päť minút pred polnocou začali hodiny tikať. Čert vie, kde sa vzala, opäť
jej bolo do tanca. Jedna noha tik, druhá tak. Keď sa vytancovala do vôle a hodiny odbili
polnoc, vyskočil správca spoza kachľovej pece, kde na mátohu striehol.
„Už ťa mám, ty potvora, neujdeš mi do dvora!“ A to správca nemal skríknuť, lebo jej
sám napovedal, kam má zdúchnuť. Priskočila k oknu a skok – na nádvorie kaštieľa. Ani
dopadnúť ju nebolo počuť, nieto, aby sa po tom skoku dolámala, ako si všetci mysleli. Mátoha sa stratila v tmavom parku a viac sa v kaštieli neobjavila.
Ani hodiny odvtedy nezatikali.
Keď potom niekto občas správcu podpichol, ako to bolo s tou mátohou, veselo odvetil:
„Tancovať nevedela, no do hodín sa rozumela, to hej...“
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
mošovský kaštieľ – Mošovce,

hybaj vnohy,

marí sa mi,

mátohu nelapili,

vyvaľovať okále,

kam má zdúchnuť.
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Ľubomír Feldek

Olinkiných sto bábik
Bol jeden dom a ten dom mal do ulice dve okná,
nízko nad zemou, jedno vedľa druhého.
A obidve tie okná boli otvorené a v jednom
sa zjavila Olinka. A po ulici práve vtedy
kráčala Evička.
Uvidela Evička Olinku, uvidela Olinka Evičku. Usmiali sa na seba a Evička
zastala. A keď stála povedala: „Olinka,
ukáž mi bábiky!“
Čoby som jej neukázala, keď chce, aby
som jej ukázala?
Urobím jej radosť, pomyslela si Olinka.
A zdvihla ruku a v tej ruke držala handrovú bábiku.
„Jéj!“ zvolala Evička pod oknom.
„To je krásna bábika! Ukáž mi ešte nejakú!
Ešte máš?“
„Ešte mám, ale v druhej izbe,“ povedala Olinka a stratila sa z okna. A len čo sa
z jedného okna stratila, už sa aj zjavila v druhom a zase zdvihla ruku a držala v nej
handrovú bábiku. A keď Olinka z jedného okna zmizla, zjavila sa v druhom, aj Evička na ulici prebehla spod jedného okna pod to druhé. A keď v Olinkinej ruke zas
uvidela bábiku, zvolala: „Jéj! Aj tá je krásna!“
„A ešte mám!“ povedala Olinka a stratila sa z druhého okna. A len čo sa stratila
z toho druhého okna, hneď sa zase zjavila v tom prvom a v zdvihnutej ruke držala
handrovú bábiku. A Evička na ulici tiež prebehla spod druhého okna pod to prvé, a
keď zase uvidela bábiku v Olinkinej ruke, zvolala: „Jéj! Ty máš krásne bábiky! Ešte
mi ukáž! Ešte!“
A vtedy sa Olinka začala vo veľkej rýchlosti z jedného okna strácať a v druhom
zjavovať a zase strácať a zakaždým, keď sa zjavila, dvíhala ruku s handrovou bábikou a volala:
„A tu mám ešte jednu!“
A Evička na ulici tiež prebehovala vo veľkej rýchlosti spod jedného okna pod
druhé, vždy pod to, v ktorom sa zjavovala Olinka. Evička prebehovala a naradovaná
volala: „Jéj! Jéj! Jéj! Toľko krásnych bábik!“
Potešila sa Olinka, že Evičke spravila toľko radosti. A naradovaná Evička pove-
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dala: „Olinka, ty máš toľko bábik, a ja nemám ani jednu jedinkú. A keby si mi len
jednu jedinkú dala, už by som mala!“
Vypočula si to Olinka a zamračila sa. Povedala: „Aká šikovná! Dám ti bábiku a čo
budem mať ja? Veď mám len tú jednu!“
„Hí, že jednu!“ zvolala Evička. „Ako mi môžeš takto do očí klamať? Nie jednu, sto
ich máš, len to tajíš, lebo nechceš dať, ty lakomkyňa lakomá!“
„Ja že som lakomkyňa lakomá? Ja nie som nijaká lakomkyňa lakomá! Aby si vedela, tu máš!“ povedala Olinka a hodila Evičke z okna svoju jednu jedinkú handrovú
bábiku. A Evička bábiku zdvihla a povedala:
„Aj tak sa ti nepoďakujem! Iste si mi dala tú najškaredšiu!“
A to je všetko.
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
handrová bábika,
naradovaná Evička,
lakomkyňa lakomá,
klamať do očí.

Ján Uličiansky

Martinova zlatá rybka
Každý vie, že rozprávky sú na to,
aby sme sa z nich poučili. Aby sme
boli dobrí, spravodliví, statoční, aby
sme kŕmili holúbky, báli sa zlých vlkov a bozkávali sa so žabami. Alebo
aby sme boli skromní. Ako tá zlatá
rybka, čo si vyhliadol malý Martin
v akvaristickej predajni na Riečnej
ulici. Okrem akváriových rybičiek
ste tam mohli vidieť škrečky, vtáčiky,
ba i činčily. Ten chlapec bol naozaj
blázon do zvierat a veľmi túžil, aby
mu rodičia niečo kúpili. Nekúpili.
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A tak sa vždy cestou zo školy zastavil v predajni s rybičkami a zízal na ne aj niekoľko hodín.
„Vy doma nemáte televízor?“ čudoval sa po čase predavač, keď videl, že Martin
chodí do predajne deň čo deň.
„Mňa televízor nebaví,“ zašomral chlapec a ďalej sledoval svoju rybičku.
„Tá je zlatá!“ ukázala práve na Martinovu vyhliadnutú kamarátku pani ovešaná
zlatými retiazkami a požiadala manžela, aby za ňu zaplatil.
„Vyber si niečo väčšie, zlatko, veď vieš, že ti splním každé želanie,“ odul ústa
tučný pán.
A stalo sa! Pani si zaželala hovoriaceho papagája – a hrdo s ním odišla z obchodu.
DOBRRRÁ KÚPA DOBRRRÁ KÚPA!
Chlapec si vydýchol.
„Budeš len zízať alebo si konečne aj ty niečo kúpiš?“ opýtal sa namrzene predavač. „Iba čo mi zababreš sklá na výklade.“
Jasné, že Martin by si tú rybičku mohol kúpiť z nasporených peňazí, čo mu dávala stará mama, ale každý vie, že k rybke treba aj akvárium, filter, svetlo, vodné
rastliny a krmivo a ... a na to všetko by jeho rodičia nemali nervy.
O niekoľko dní zasa prišiel do predajne ten zlatý párik. Pani mala zlaté topánky
a pán veľký prsteň na tučnom prste. Martin sa postavil pred akvárium so zlatou
rybkou, ale pani ju aj tak zbadala.
„A čo tak túto zlatú rybku?“
„Nie!“ povedal nahlas pán s prsteňom.
„Vyber si niečo exotickejšie, veď vieš, že ti splním každé želanie.“
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A tak odchádzali z obchodu s malým krokodílom.
No tretí raz to bolo naozaj povážlivé! Opäť
sa stretli v obchode.
„Želáte si?“ privítal manželský pár
úslužný predavač.
Pani Zlatá sa tentoraz pevne rozhodla,
že tá malá rybička, čo si sama pláva v akváriu, je rozprávková, že je to jej jediné
želanie.
Martin videl, že je zle.
„Ja som si ju pýtal prvý!“ povedal nahlas.
„Naozaj?“ zasmial sa pán Zlatý a vyťahoval
peňaženku.
„Naozaj!“ ozvalo sa zrazu zo skladu predajne.
V tej chvíli sa rozhrnul korálikový záves – a za
ním a objavil kocúr na kolieskových korčuliach. Zdvorilo sa uklonil a tváril sa, že je
všetkým k službám.
WOW!
Pani, čo si pred malou chvíľou želala rozprávkovú rybičku, spľasla rukami.
„No toto! Hovoriaci kocúr! A ešte aj na kolieskových korčuliach! Čo to stojí?“ obrátila sa na predavača.
Ten sa nezmohol na slovo. Predával už všelijaké zvieratá, ale kocúra na kolieskových korčuliach určite nie.
„Mačky nepredávame!“ vyjachtal.
„Nie som mačka!“ ohradil sa kocúr na kolieskových korčuliach a začal sa predvádzať po predajni. Kľučkoval medzi klietkami so škrečkami a morčatami, papagájmi,
andulkami a králikmi.
„Ten je zlatý!“ zatlieskala pani a bolo rozhodnuté.
Predavač bol v šoku. Taký tovar, ktorý by sa sám ponúkal, ešte jakživ nepredával. Vidno, že už dávno nečítal rozprávky. Inak by pochopil kocúrov úskok. Jednoducho chcel zachrániť zlatú rybku, aby sa nedostala do rúk tej namyslenej osoby.
Usadil sa na zadné sedadlo limuzíny pána Zlatého – a nechal sa odviesť ktovie kam.
Malý Martin opäť ostal v obchode sám. Už neváhal. Zaplatil za zlatú rybku
tridsaťtri korún a odniesol si ju vo vrecúšku domov.
A teraz sa vlastne začína naša rozprávka. Každý pozná tú O zlatej rybke, ktorá rybárovi splnila tri želania. Tento príbeh je trochu iný. Je o rybke, ktorej sa na tretí raz
podarilo splniť jedno-jediné želanie – aby si ju malý Martin kúpil, aby ju mal rád.
Bolo to naozaj skromné želanie, ale, ako sa ukáže, ani to sa nemusí vždy vyplatiť.
Martin dobre vedel, že má prísne zakázané doniesť do domu hocijakého živého tvora.
Preto otváral dvere bytu veľmi potichu, aby zistil, či sú rodičia doma. Našťastie,
v byte bolo ticho.
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Chlapec si vydýchol a rýchlo vošiel s rybičkou do kuchyne. Keďže doma nemali
nijaké akvárium, napustil vodu do veľkej vázy, na dno vložil zopár kamienkov a
vypustil rybku z vrecúška. Zdalo sa, že je úplne v pohode. Potom Martin odniesol
to akvárium do svojej izby. Chvíľu preň hľadal tajné miesto a nakoniec usúdil, že to
najbezpečnejšie bude naspodku skrine. Potom si však uvedomil, že rybka potrebuje
svetlo, tak jej tam vložil rozžatú baterku.
Najdôležitejšia práca ho však iba čakala. Pozadie každého pekného akvária tvorí obrázok s morským dnom. S rastlinkami, so skalami, niekedy aj s mušličkami.
Martin si pripravil výkres, vybral fixky a pustil sa do práce.
„Učíš sa?“ spýtala sa mama, keď videla, ako sústredene sedí za stolom.
MHM...
„Čo to tam ten chalan stvára?“ zaujímal sa i otec, keď ho nevedel dostať k večeri.
Obrázok morského dna pre zlatú rybku sa Martinovi naozaj vydaril. Keď bol hotový, potajme otvoril skriňu a obrázok strčil do vázy. Vyzeralo to ako z obchodu!
Úbohá zlatá rybka! Jej skromné želane sa síce splnilo, ale nakoniec to pre ňu nedopadlo najlepšie. Baterka v skrini po čase dosvietila, preto rybka v tej tme nemohla vidieť, čo sa s ňou vlastne robí. Fixky, ktorými Martin namaľoval obrázok, sa po
chvíli začali rozpúšťať a voda v akváriu ozelenela ako pistáciová zmrzlina.
Ráno Martin pochopil, akú chybu spravil. Vylovil polomŕtvu rybičku zo zelenej
vody a nevedel, kam s ňou.
„Prepáč, Martin, nemohol som prísť skôr. Tá osoba ma zavrela do zlatej klietky,
a kým sa mi z nej podarilo utiecť...“
Vtom kocúr na kolieskových korčuliach, lebo to bol on, čo sa znenazdajky objavil v chlapcovej izbe, zbadal, čo sa stalo. Pohladkal uplakaného chlapca po hlave a
zašepkal mu do ucha:
„Vidíš, ani to najskromnejšie želanie nám nemusí vždy priniesť šťastie. Aj to nás
učia rozprávky. Ale nebuď smutný. O rybku sa postarám ja.“
Ako kocúr prišiel, tak odišiel. Zdalo by sa, že v tomto príbehu nehral až takú
veľkú úlohu, ale to nie je pravda. Veď čo je dôležitejšie, ako keď vám niekto pomôže
vo chvíli najväčšieho zármutku?

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
bol blázon do zvierat,
budeš zízať,
bolo to povážlivé.
Prečo sa v príbehu zjavil imaginatívny kocúr?
Čo znamená posledná veta príbehu?
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Július SatinskÝ

Lietajúci koberec

Už dávno zbiera ujo Klobása rozprávkové predmety. Mnohí dospelí sa uškŕňajú,
keď im ukazuje svoju zbierku. A pritom sú to také vzácnosti ako Stolček prestri sa,
Sliepka zlaté vajce znes, Lietajúci koberec a mnohé iné. Na prvý pohľad tie veci nevyzerajú vôbec zázračne. Rozheganý stolík, ošklbaná sliepka a celkom zodraný koberec.
Daj sa mi svete, hovoria dospelí, obyčajné haraburdy. Ale deti, ktoré chodia k ujovi
Klobásovi, vedia, že rozprávkové predmety fungujú.
Ujo sa nimi zbytočne nevychvaľuje, ale keď ide o deti, vďačne im čarovné predmety poskytne. O tom by vám mohol rozprávať napríklad chlapček Melo.
Chlapček Melo bol bledý a obchádzali ho všelijaké choroby: chrípka, alergia, ekzémy a iné nechutné nepríjemnosti. Všetci vraveli, že by mu pomohlo kúpanie v mori.
Ale v mestečku mrzlo a o pár dní mali byť Vianoce.
Chlapček Melo sa chodieval po škole hrávať k ujovi Klobásovi s počítačmi. Boli drahé, ale ujo si ich mohol dovoliť kúpiť, pretože Sliepka zlaté vajce znes mu každý deň
zniesla zlaté vajce. Tak sa chlapček Melo hral s počítačmi a veselo pri nich chorľavel.
Ujo Klobása si všimol, aký je bledý a nechutia mu jabĺčka ani banány. V jedno zimné popoludnie ho vyzval, aby s ním šiel do záhrady za dom. Na primrznutej tráve ležal
zodratý perzský koberček. Chlapčeka Mela posadil naň, prisadol si k nemu, nasadili
si baranice a odleteli spod zamrznutej hrušky okolo jednej popoludní smerom na juh.
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Leteli v baraniciach ponad Maďarsko a Chorvátsko, ponad Grécko a Stredozemné
more smerom k Afrike. Okolo tretej hodiny baranice odložili do batôžka, pretože preleteli rovník a klesali k africkým brehom. Na ostrove Madeira si dali džús a banán.
Chlapček Melo chvíľu vystrájal v teplučkom mori a potom si na pláži schuti pospal.
Ujo Klobása sa medzitým pozhováral s ostrovanmi, nechal im jedno zlaté vajce a okolo piatej už zasa leteli v baraniciach na sever.
Pomedzi zdesených kapitánov lietadiel rôznych pravidelných liniek preleteli nad
Rumunskom, Bulharskom a Maďarskom a o pol deviatej večer už boli pod zasneženou hruškou v záhrade uja Klobásu.
Keď Melo ráno porozprával spolužiakom, kde včera bol a čo videl, dostali všetci
chuť na poludňajšiu kúpačku na Madeire.
Čo mal dobrák ujo Klobása robiť?
Lietajúci koberec bol síce len pre šesť osôb, ale ak poletia každý deň ďalší štyria
spolužiaci – do Vianoc sa okúpe celá trieda. Dievčatá sa báli, ale ujo im to nezazlieval.
Keď budú veľké, vezmú si chlapčekov za manželov a potom sa budú báť chlapčekovia.
Do vianočných sviatkov sa podľa abecedy dostali na Madeiru všetci. Ujo lietal s baterkou, pretože na ceste späť už bola nad mestečkom tma a nechcel riskovať pristátie
v cudzej záhrade. Ešte by mu dospelí stihli koberec vziať a bolo by po Madeire.
Melo absolvoval s ujom všetky lety a naučil sa aj trochu po portugalsky.
V polovici januára bol do čokoládova opálený a všetky choroby ho opustili. Celá
trieda bola zdravá, hoci nikto z dospelých na zázračný koberec neveril. A aby dievčatkám nebolo ľúto, zaletel s nimi ujo Klobása na majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní
do Škótska. Ale let do Škótska na zimný štadión v Edinburgu nezostal utajený. Škótska
televízia odhalila na streche štadióna lietajúci koberec s dievčatami a ujom Klobásom
a dospelí lety do Edinburgu zakázali. Ujo Klobása musel sľúbiť, že prestane lietať na
lietajúcom koberci a odloží ho do komory k ostatným haraburdám.
Chlapček Melo však k ujovi Klobásovi neprestal chodiť a tajne dúfal, že sa na Madeiru ešte raz spolu pozrú.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
uškŕňať sa,
daj sa mi svete,
veselo pri nich chorľavel,
pomedzi zdesených kapitánov lietadiel,
nasadili si baranice.
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Daniel Hevier

A jar sa mohla začať
Bola zima, mráz zaliezal za nechty. Buvik chodil namrzený: nemal baranicu, iba
ľahký cylindrík. Nemal rukavice, iba holé dlane. Cez deň tak premrzol, že večer
bol studený ako cencúľ. Zima sa však blížila ku koncu. Slniečko naberalo každý
deň dych.V snehu sa objavovali malé tmavé fliačiky. To sa snežienky drali na svet.
Buvik mal hneď lepšiu náladu.
Nie každý sa však tešil ako on. Napríklad snehuliaci. Tým sa nepozdávalo, že by
malo byť po zime.
„Ešte sme sa len narodili a už máme ísť do dôchodku!“ hundrali.
To bolo vzdychania. Snehuliakom tiekli po
studených lícach slzy.
„Aha, mami, snehuliaci sa topia,“ volali deti a nik im nepovedal pravdu.
Nakoniec najstarší, najväčší a najskúsenejší snehuliak povedal:
„Bratia a bratranci, je už takmer
isté, že aj tohto roku nakoniec príde jar. O niekoľko dní je po zime.
A, žiaľ, nielen po zime, ale aj po nás.
S tým už nič nenarobíme. Musíme
sa s tým zmieriť. Vyparme sa tíško
a dôstojne, takpovediac s ľadovou
rozvahou...“
Starý snehuliak vedel svoje. Požil si na svete niekoľko týždňov, čo
je na snehuliaka úctyhodný vek.
Najmladší, najmenší a najzvedavejší snehuliak mal však iba dva a
poldňa. A už by sa mal pobrať?!
„Nie! Protestujem!“ stonal. „Ešte
nechcem zahynúť!“
„Kto tu vraví o zahynutí?“ zasmial sa do toho Buvik. „Chlapčiatko
snehuliacke! Čaká ťa iba spánok...
Ježkovia majú zimný spánok a vy
snehuliaci jarný spánok. Prebudíš
sa znova o rok, keď bude opäť zima!“
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„Naozaj?“ nedôverčivo sa spýtal snehuliačik. Celkom tomu neverím, ale potom
sa rozhodol, že radšej tomu uverí. „A bude sa mi aj niečo snívať?“
„Hm...“ zamyslel sa Buvik. „Aký by to bol spánok, keby sa nič nesnívalo? Budeš
mať ten najkrajší sen, aký môže byť. Hneď ti ho zoženiem!“
Skúste však z ničoho nič zohnať sníček pre roztápajúceho sa snehuliaka. Buvik
sa obzeral okolo seba. A vtedy zbadal prvého jarného motýľa. Mal ešte slabé krídelká, pretože sa narodil len pred niekoľkými motýlími sekundami.
Buvik ho opatrne vzal a priložil na snehuliačikovo ucho z uhlíka.
„Ani sa nepohni!“ prikázal mu.
„Jéj!“ vzdychol snehuliačik. „Tuším sa to už začalo... sníva sa mi o veľkom farebnom dáždniku, ktorý letí nad zelenou lúkou! A ja ...ja sa držím na rúčke a letím...
Páni moji, ja letím!“
„Keď sa vo sne lieta,
tak nám rastie dieťa!“
Zašepkal zo zvyku Buvik. Ale snehuliačik nerástol. Práve naopak, zmenšoval
sa, roztápal sa.
Niekto by mohol povedať, že zaspal. Ostala po ňom malá barinka vody. A v tej
vode trepotal krídelkami motýľ. Buvik ho zodvihol, ofúkal mu krídla.
„A naozaj sa o rok vrátil?“ spýtal sa motýľ.
„Celkom určite! Vráti sa s novým snehom, ktorý o rok napadne!“ upokojil ho
Buvik.
„A potom sa možno znovu uvidíte, hoci len na chvíľočku. Pretože potom zasa
pôjdeš búvať ty...“
Motýľ vyletel do výšky.
A jar sa mohla začať.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
mráz zaliezal za nechty,
chodil namrzený,
snežienky sa drali na svet,
starý snehuliak vedel svoje,
už by sa mal pobrať.
Keď sa vo sne lieta, tak nám rastie dieťa.
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10. O Sl oven s ku a Sl ovákoc h

Ján Navrátil

Solúnski učitelia
Nesieme vám prvé písmo,

A že písmo živé zrno,

ctení Slovieni.

príde úroda.

Čo ním kedy napíšete,

Rod po rode zveľadí

nikto nezmení.

múdrosť národa.

Toto písmo preslávi

Vnuci budú velebiť

Veľkú Moravu,

Veľkú Moravu,

ktorá hrdo stojí

že tu hrdo stála

rodu na slávu.

aj im na slávu.

Vďaka písmu spoznajú vás
vnuci po mene.
Zvedia, že tu v rodnej zemi
majú korene,
čo ich držia nezlomených
ako mocné háje.
Vaše činy uchovajú
povesti a báje.
Rozjasnia ich v pravý čas
bohatierske spevy
ako jarné prúdy
strapce vínnej révy.
Odpovedzte na otázky:
Kto boli solúnski učitelia?
Kde bola Veľká Morava?
Koho autor nazýva Slovieni?
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Štefan Moravčík

Povesť o nitrianskom kostolíku

Váh

Na mohutnom hradisku v Nitrave, v dnešnej Nitre, sídlilo kedysi mocné knieža Pribina. Ako všetci jeho poddaní, aj on uctieval boha svojich predkov – Perúna.

Du

na

j

Perún, nazývaný aj Parom, bol hromovládca, pán neba i zeme, pôvodca všetkého
dobrého i zlého. Starí Slovieni mu obetovali tie najtučnejšie voly a barany.
V Pribinovom kniežatstve šlo všetko ako po masle. Napriek tomu bol knieža nespokojný. Čelo mal rozryté vráskami. Jedného dňa zašiel do hája zasväteného Perúnovi, kľakol si pred ním a zaprosil:
„Ó, hromovládny, daj mi silu a moc! Príď mi na pomoc. Moja krásna žena, knahyňa z rodu Bavorov, mi pred očami chradne. Vädne ako kvet v púšti. Z kútov môjho
hradu sa ozývajú jej vzdychy, až mi naskakuje husia koža. Vedomci a vedomkyne
z celej krajiny si na mojom hrade podávajú kľučky, ale pomôcť jej nemôžu. Líčka
mojej milej panej blednú, oči zhasínajú. Nepomáhajú bylinné odvary, lahodné víno
z perál ani prášok z jednoroha.“
Spoza stĺpa pohanskej svätyne sa prizerala Pribinova žena, prekrásna bavorská
princezná. Potajomky sa všuchla do posvätného hája, kde trónil Perún, a nechcela veriť vlastným očiam. Hrdé knieža kľačalo v prachu pred dreveným panákom.
Bol to zvláštny boh, hotové poleno. Čušal ako peň.
Múdra kňažná sa chytila rozumu a spoza stĺpa, chráneného hustým brečtanom,
zmeneným hlasom riekla:

67

NT_30460_Szlovak_tk_4_OH_jav_2021_02_01_ko.indd 67

2021. 02. 09. 9:38:23

10. O Sl oven s ku a Sl ovákoc h
„Mocné knieža, márne zháňaš svojej smutnej panej čarodejnice a bosorákov,
mastičkárov z celého sveta. Ona potrebuje liek na dušu a ten pripraviť nie je v mojej
paromskej moci. Zato však ona o ňom vie. Len sa jej opýtaj, po čom najviac túži.“
Pribina ľúbil svoju ľúbeznú ženu. Aj tú modrú oblohu by dal strhnúť z neba, keby
si žiadala kráčať po nej. Nuž hneď zašiel za ženou a spýtal sa jej, po čom najviac túži.
„Opustila som svoju rodinu i vlasť a rozhodla som sa žiť s tebou v tomto divokrásnom kraji. Hrmot zbraní však uráža môj sluch. Krik vojakov a pohoničov reže moju
dušu. Potrebujem pokoj, aby som mohla rozjímať. Postav mi, muž môj, kostolík a
duša moja pookreje, srdce sa rozhorí. Chcem byť obkolesená nebeským jasom a
krásou.“
Čelo nitrianskeho kniežaťa sa zachmúrilo. Vyhovieť tejto prosbe bolo veľmi ťažké. Žreci sa búrili a starý Perún, boh jeho predkov, siahol po bleskoch:
„Ak ma potupíš, tisíc hrmených, zahluším ťa ako barana!“
Láska však hory prenáša, a tak onedlho stál v Nitrave kostolík nebývalej krásy.
Pribina povolal z cudziny arcibiskupa Adalráma, aby ho vysvätil. Nuž konala sa
veľkolepá slávnosť. Zlaté rúcha žiarili na slnku a pohanský ľud obdivoval nádheru
kresťanských obradov.
Starý boh Perún nevládal prehltnúť toľké poníženie. I zalialo sa nebo jedným
plameňom a hromový hlas dunel z výšav:
„Zle obídeš, knieža Pribina, sto striel tvoju dušu páralo! Zle skončíš ty a tvoj rod!“
A veru od tých čias sa na smelého vládcu valilo jedno nešťastie za
druhým. Perún metal blesky, ale
kostolík bol z kameňa. Ešte väčšie
nebezpečenstvo však hrozilo od
ľudí. Mojmír, knieža moravských
Slovienov, tiahol na Nitravu...
Márne žreci obetovali Perúnovi, urazený boh ich obete neprijal.
Mojmír Nitravu obkľúčil. Obrancov bolo málo a Morena, bohyňa
smrti, kosila. Nastal krutý boj proti presile. Palisády horeli od zapálených šípov ako fakle.
Nitrava neodolala mocnému
náporu moravského vojska. Padla a Pribina sa svojou ľúbeznou
ženou i so synom Koceľom musel
odísť za hranice vlastnej krajiny.
Tak moravské knieža Mojmír položilo základy budúcej Veľkej Moravy.
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Nepretieklo však veľa vody dolu Dunajom a prvý kresťanský kostolík v Nitre už
nebol osamotený. Po Mojmírovi nastúpil na trón Rastislav, ktorý povolal solúnskych
bratov Cyrila a Metoda. Tí priniesli do našich krajov písmo a upevnili kresťanské
učenie. Ich sväté slovo pôsobilo na našich predkov ako životodarný dážď, nuž kostolíky vyrastali ako huby po daždi.
Ale ten nitriansky, Pribinov, ten bol zo všetkých prvý.
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
obetovali mu najtučnejšie voly a barany,
všetko šlo ako po masle,
vädne ako kvet v púšti,
ľúbezná žena,
žreci boli pohanskí kňazi, ktorí aj veštili.

Hymna Slovenskej republiky

Nad Tatrou sa blýska
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

Odpovedzte na otázky.
Kto sa má stratiť?
Prečo Slováci ožijú?
Čo si predstavujete pod bleskami hromu?
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Jozef Pavlovič

Dlhá cesta do Levoče
(O slovenskej hymne)
Tento príbeh začal sa odohrávať v našom hlavnom meste, keď sa písal školský rok
1843 – 1844.
Blížili sa Vianoce. Aj napriek zimnému obdobiu to medzi študentmi vrelo. Protislovenský zmýšľajúca vrchnosť žiada totiž odchod Ľudovíta Štúra, ich najobľúbenejšieho profesora, zo školy.
„Ak pôjde pán profesor, pôjdeme aj my,“ búria sa slovenskí študenti na bratislavskom lýceu. Ale páni nemali z nich veľký strach. Štúr im už dávno leží v žalúdku.
Tŕňom v oku je im jeho horlenie za slovenčinu. A tak posledný deň v roku vyniesli
nad Štúrom svoj ortieľ a zbavili ho profesorského miesta.
„Do jari páni študenti naňho úplne zabudnú,“ povedali si po tom všetkom.
No prerátali sa. Osemnásť rozhnevaných mládencov opustilo začiatkom jari lýceum. Jeden z nich, Janko Matúška, napísal vtedy tieto ohnivé verše:
Ponad Tatrou blýska,

Ešče duby rastú

hromy divo bijou,

na krivánskej strane,

zastavme ich, bratia,

kdo jak Slovák chodí,

veť sa oni stratia,

nech knihy zahodí

Slováci ožijou.

a medzi nás stane.

Ochotné furmanské vozy ich odvážajú. Väčšina z nich, trinásti, idú až do Levoče,
aby tam pokračovali v štúdiu. Dlhá to bola cesta. Janko Matúška mal dosť času, aby
svoje verše zdokonalil:
Nad Tatrou sa blýska,

To Slovensko naše

hromy divo bijú,

posiaľ tvrdo spalo,

zastavme ich, bratia,

ale blesky hromu

veď sa oni stratia,

vzbudzujú ho k tomu,

Slováci ožijú.

aby sa prebralo.
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Už Slovensko vstáva,

Ešte jedle rastú

putá si strháva,

na krivánskej strane,

hej, rodina milá,

kto slovensky cíti,

hodina odbila,

nech sa šable chytí

žije matka Sláva.

a medzi nás stane.

„Tie verše sa ti vydarili,“ vraví s uznaním básnik Janko Kráľ. „Škoda, že nemáme
medzi sebou takého, čo by ich zhudobnil, aby sme si mohli zaspievať.“
„A nešlo by to na niektorú ľudovú pesničku?“ navrhol ktosi z trinástich.
Skúšali to tak aj onak, ale ani jedna z melódií sa im nepozdávala. A cesta ubiehala. Ani sa nenazdali a zastali pod velebnými Tatrami. Bol mimoriadne pekný jarný
deň. Dievčatá na stráni trhali snežienky. Mládenci by sa im boli radi prihovorili.
Lenže ako začať? Hádam sa ich spýtajú, ako ďaleko je ešte do Levoče. A tu dievčatá
čistými hlasmi spustili:
Kopala studničku, pozerala do nej,
kopala studničku, pozerala do nej,
či je tak hlboká, ako je široká,
skočila by do nej.
Vtedy mládenci zbystrili pozornosť. Žmurkli na seba a vzápätí z ich hrdiel tou
istou melódiou vytryskla nádherná pieseň:
Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú,
zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia,
Slováci ožijú.
Taký je osud jednej piesne. Narodila sa
malá, maličká kedysi na
jar v roku 1844. No mala
sa k svetu. Ešte sa ani
neroztopil všetok sneh a
ona už putovala od jedného kraja Slovenska po
druhý. Neprešlo storočie
a stala sa našou národnou hymnou.
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Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
medzi študentmi to vrelo,

prerátali sa,

Štúr im dávno ležal v žalúdku,

ohnivé verše,

vyniesli nad Štúrom ortieľ,

vytryskla z hrdiel nádherná pieseň.

Ján Navrátil

Majster Pavol z Levoče
Majster Pavol mal rád prostých ľudí –
kamenára, tkáča, roľníka...
Poznal kľúčik, čo ich odmyká
ako jarné slnko v poli hrudy.
Prepožičal drevu blízke tváre,
ich starosti, útrapy a žiaľ.
A potom ich kládol na oltáre,
aby sa im poklonil aj kráľ.
Vysvetlite si spolu s pedagógom
význam slovných spojení z básne:
poznal kľúčik, čo ich odmyká,
prepožičal drevu blízke tváre
a kládol ich na oltáre.

Ľubica Kepštová

Hvezdárov sen
V roku 1889 odchádzal mladý študent Milan Rastislav Štefánik na štúdiá. Keď ho
otec, evanjelický farár, vyprevádzal z Košarísk, z jeho rodnej obce pod majestátnym
Bradlom, nezabudol mu pripomenúť:
„Vieš, kto je tvoj otec a kto si ty. Buď v srdci dobrý Slovák a nehanbi sa za svoju
materinskú reč.“
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A naozaj. Milan si otcove slová chránil v duši po celý
život. Či to bolo na štúdiách v maďarskom Šoprone alebo
v Prahe a či ešte ďalej, v odľahlých končinách celého sveta.
Z nesmelého skromného študenta sa stal vedec-hvezdár.
Jeho cesta ku hviezdam bola ťažká. Ale ak poznáte rozprávku
Cesta k slncu alebo tú o Troch citrónoch a sklenenom vrchu,
viete si jeho útrapy iste dobre predstaviť. Štefánik vystúpil na
Mont Blanc – najvyšší ľadový štít v Európe, aby odtiaľ pozoroval Slnko a Mars. Čelil mnohým nebezpečenstvám: snehovým mostom nad ľadovými trhlinami, hustej hmle a obrovskej lavíne. Svoj vytúžený cieľ však dostal aj do Španielska,
Samarkandu, Alžírska, ba dokonca i na ostrov Tahiti, kde
pozoroval Halleyovu kométu. Precestoval takmer celý svet.
Myslíte si, že na týchto výpravách zabudol na domov? Svoju lásku k domovine a
maličký obrázok rodnej fary nosil stále pod košeľou ako svoje najvrúcejšie tajomstvo.
Keď vypukla prvá svetová vojna,
hvezdár sa zmenil na letca-vojaka.
Ako francúzsky generál pomáhal
vytvoriť česko-slovenské légie, ktoré bojovali po boku veľkých štátov za národnú slobodu Čechov a
Slovákov.
Ak poznáte mohylu na Bradle,
iste viete, ako sa skončil chrabrý život nášho národného hrdinu.
4. mája 1919 Štefánik nasadol
v Taliansku do lietadla a zamieril
k svojej vlasti. Jeho lietadlo na rodnej zemi však nepristálo. Pred očami jeho matky
sa zrútilo neďaleko Bratislavy. Na mieste tejto tragédie dodnes stojí pamätník, chránený hlinenými valmi a lipovou alejou. Nájdete ho neďaleko bratislavského letiska
v Ivanke pri Dunaji.
Milan Rastislav Štefánik je pochovaný nad rodnými Košariskami na vrchu
Bradlo. Tam v mohutnej mohyle, diele architekta Dušana Jurkoviča, sníva svoj sen
o slobodnej vlasti.
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
jeho cesta ku hviezdam bola ťažká,
svoju lásku k domovine nosil stále pod košeľou,
chrabrý život.
Čo znamenajú slová Štefánikovho otca: „Vieš, kto je tvoj otec a kto si ty.“
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Jaroslav Rezník

Pieseň o Bratislave
Ako pieseň plynú vody

Kde sú prvé tóny spevu,

od stáročí po Dunaji,

čo štepili vínnu révu,

jeho silu nepokornú

kto našiel ten prútik zlatý

dodnes ticho Devín tají.

a zdvihol ho nad Karpaty?

Mesto naše – Bratislava,

Nikto nevie. Iba Dunaj

kde začína tvoja sláva,

a nad ním tá veľká skala,

kde sú slnka prvé lúče,

čo sa tvojej večnej slávy

čo ich ľud vzal do náruče?

dlaňou hradu dotýkala.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slov z básne:
Devín,

vínna réva,

nepokorná sila,

prútik zlatý.
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ĽudovÉ jazykolamy

Chytro povedz
A tie vrabce z toho tŕňa
štrng-brng do tŕňa!
Naše húsatá sa všetky cez priekopu
poprekoprcovali.

Poslali ma naši k vašim,

V našej peci myši pištia,

aby prišli vaši k našim..,

v našej peci psík spí!

ak neprídu vaši k našim,

Pred potokom, za potokom

tak neprídu naši k vašim.

päť kôp konopí.

Železo, železo, oželezilo si sa.

Šla Prokopka po Prokopa:

Koleso, koleso, okolesilo si sa.

„Poď, Prokope, po priekope,
poď, Prokope, poď domov!“

Mäsiar, mäsiar, daj mi loja,
Toho najlojovatejšieho!

Hore potokom, dolu potokom
Podpiera sa pán konským kopytom.

Klobučníčka, klobučník

Juro Jura ruje.

kládli klobúk na ručník.

Juro, neruj Jura!
A ten náš jaloviar
dávno vyjaloviaroval.
Odpovedzte na otázku.
Prečo vznikli jazykolamy a kedy je dobré si ich povedať?
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Alexander Kormoš

Hlúpy, kto ťa kúpi
Včera bude nedeľa,

PONDELOK

23

zajtra bola streda.
Keby som len vedela,
kde ma bude treba.

UTOROK

24

Pozajtra je pondelok,
dneska bude štvrtok.

STREDA

Zdedila som pozemok,
ale nemá žĺtok.

25

Večer bude utorok,

ŠTVRTOK

26

potom zase piatok,
vlani bude tento rok,
predvlani je sviatok.

PLATOK

27

Zajtra bola sobota
celý boží týždeň,
čakaj na mňa, robota,
včera večer prídem.
Poďme dcérka, na jarmok,
chodia tade hlúpi,
predáme ťa zadarmo

SOBOTA

28
NEDEĽA

29

tomu kto ťa kúpi.

Odpovedzte na otázky.
Prečo autor spája do veršov zdanlivé nezmysly?
Čo znamená slovné spojenie boží týždeň?
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Miroslav Válek

Panpulóni
Bol som doma sám.
Aby sa mi dobre čakalo,
pil som kakao.
A tiež aby som sa nebál.
Už som sa aj nebál,
naraz ktosi zvoní.
Joj! Ešte to mi bolo treba!
To určite budú Panpulóni.
Panpulóni
z Panpulónie
– až to srdce zovrie:
majú biele košele,
čierne panpulóvre.
Čierny panpulóver,
čierna papuľa,
čierne oči na mňa panpúlia.

Vysvetlite si spolu s pedagógom.
Kto sú to asi Panpulóni?
Kde je Panpulónia?
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Ľubomír Feldek

Belarosa
Bolo jedno biele MESTO
Belarosa.
V Belarose každé miesto
belelo sa.
Biela bola ŠKOLA
a v nej biela trieda.
V triede biela tabuľa
a biela krieda.

Biele NEBO.
Aj to denné.

VO ZVERINCI

Aj to nočné.

ľudia mnoho nevideli.
Aj hnedý, aj biely medveď

Biely ČERNOCH

bol tam biely.

nelíšil sa od belocha.

Biely film

Nebolo tam slovom NIČ.

na bielom plátne

Len biela plocha.

hralo KINO.
Preto do tej Belarosy
ZELENINÁR

volám TEBA.

obchodoval

Zmiluj sa a vymaľuj im,

s beleninou.

čo kde treba!

Biele boli VAJCIA.
Aj tie veľkonočné.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
ako sa autor hrá s textom,

čo je to belenina.
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Daniel Hevier

Kúzelník
Po ulici kráčal kúzelník. Mohli ste ho poznať
podľa toho, že mal v ľavom vrecku saka bieleho králika a v pravom
vrecku nohavíc skladaciu stoličku. Vlastne
ste ho nemohli vidieť:
kúzelníci si zakladajú
na tom, že vidíme iba
to, čo chcú oni.
Kúzelník bol smutný. Darili sa mu všetky kúzla: nedarilo sa mu iba vyčarovať úsmev
na tvári svojho vnuka.
To ste nevedeli, že aj kúzelníci môžu mať svoju rodinu, však?
„Dedo, ty chodíš po svete a mne nemá kto opraviť bicykel. Kedy sme boli naposledy
v zoologickej záhrade? A sľúbil si, že sa mi pozrieš na tú anglickú výslovnosť,“ hundral
vnúčik.
„Ten chlapec nemal rodičov?“ mohli ste sa spýtať.
Čo sa týka rodičov, je to s nimi o ničom. Nepoznáte to?
Kúzelník, pardon, dedo, povedal:
„Máš pravdu, chlapče. Opravíme bicykel a pôjdeme na ňom do ZOO. A cestou ti predvediem pravú výslovnosť anglických kúzelníkov.“
V tej chvíli sa na vnukovej tvári objavil úsmev. A kúzelník vedel, že sa mu podarilo to
najťažšie kúzlo.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam viet z úryvku.
Nedarilo sa mu vyčarovať úsmev na tvári.
Pozrieš sa mi na anglickú výslovnosť?
Podarilo sa mu najťažšie kúzlo – aké?
Kto je to kúzelník?
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12.
Zviera – hlavný
hrdina
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1 2 . Zvi era – hl avný hrdina

Ján Uličiansky

Leonardo, kocúr z ulice
Anglické príslovie vraví, že NIET DOMOVA BEZ MAČKY. Kocúr Leonardo bol od narodenia na ulici a o starých prísloviach nevedel vôbec nič. Ani o mačkách vo vreci, ani
o mačacom zlate.
Schúlený pod vrakom hrdzavejúceho starého auta vyzeral ako to najbezbrannejšie
stvorenie na svete. Z jeho vystrašených očí sa dal vyčítať inzerát:
HĽADÁM ÚTULNÝ, BEZPEČNÝ DOMOV. Zn. IHNEĎ!
Jedného sychravého dňa som išiel po ulici, Leonardo na mňa zamňaukal. Čupol som si
k nemu, priateľsky sa mu prihovoril a vzal som ho do náručia.
Tak si kocúr Leonardo konečne našiel domov.
MŇAU!
Začalo sa veľké sťahovanie. Prvá vec, ktorú si do nového bývania priniesol, bola plastová nádoba s voňavým pieskom, aby mal kam zahrabávať svoje nevoňavé hovienka.
Potom si vybalil tri antikorové misky. Jednu na vodu, druhú a tretiu, tú najdôležitejšiu,
na chutné šťavnaté mäsko.
Samozrejme, že Leonardo bude potrebovať aj tašku na prepravu zvierat, pohodlný molitanový brlôžtek, ďalej jutové škrabadlo, veľkú preliezačku v tvare stromu, tunelovú skrýšu a plyšovú myš.
To je všetko? Veru nie... Pri takom sťahovaní ešte treba preložiť všetky kvetináče s orchideami na horné police, zvesiť záclony a obľúbené kožené kreslo prikryť starou dekou.
DOVYPĹZNUTEJMAČACEJSRSTI!
Kvôli jednému zvieraťu si človek prevráti celý dom hore nohami, ale to nič. Kocúr
Leonardo si totiž do nového domova nasťahoval aj svoj zázračný mačací verklík. Keď na
ňom začal priasť, PANI OSAMELOSŤ sa urazila, tresla dvermi, odišla a v mojom byte bolo
HNEĎ ÚTULNE A BEZPEČNE.
(Niet domova bez mačky)
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
anglické príslovie z textu: „Niet domova bez mačky“,
bol od narodenia na ulici,
z vystrašených očí sa dal vyčítať inzerát,
kvôli jednému zvieraťu si človek prevráti dom hore nohami,
čo je to zázračný mačací verklík.
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1 2 . Zvi era – hl avný hrdina

Erik Groch

Kúzelník
Psík Tuláčik hľadel raz von oknom. Stál a hľadel tam, kde by už malo voľačo byť. Ale nebolo tam vôbec nič. A povedal dievčatku Kláre:
„Stojím a hľadím von oknom až tam, kde by už malo voľačo byť. Ale vôbec nič tam nie
je. Aspoň nič také, na čo by sa oplatilo tak dlho hľadieť,“ dodal.
A zatvoril oči, pretože mu bolo ľúto nechať ich nadarmo otvorené.
„Tak sa pozri voľakde inde,“ povedala Klára. „Možno tam bude niečo, na čo sa
oplatí hľadieť aspoň chvíľku.“
Tuláčik otvoril oči a pozrel sa voľakde inde. Voľakde inde visel obrázok.
Na obrázku bol fúzatý muž. Na hlave mal vysokánsky klobúk. A na rukách
biele rukavice.
„Kto je to?“ opýtal sa Tuláčik zvedavo.
„Kúzelník,“ povedala Klára.
Tuláčik nevedel, kto je kúzelník.
„A kto je to kúzelník?“
„Kúzelník je každý, kto robí kúzla,“ povedala Klára.
Ale Tuláčik nevedel ani to, čo sú to kúzla.
„Kúzla sú,“ vysvetľovala Klára, „keď kúzelník zloží z hlavy vysokánsky klobúk. Keď poklope paličkou
na klobúk a povie čáry-máry! A keď potom z klobúka
vytiahne bieleho králika. Alebo zobudí spiaceho medveďa. Alebo vytiahne z rukáva myš.“
Tuláčik sa zahľadel na kúzelníka. A predstavoval si, ako zdvihne kúzelnícku paličku.
Ako si zloží klobúk. Ako povie čáry-máry! A ako z klobúka vytiahne bieleho králika. Alebo
urobí voľajaké iné kúzlo.
A bežal po klobúk.
A po metlu.
„Čáry-máry!“ búchal Tuláčik metlou po klobúku.
Ale z klobúka nič nevytiahol.
Tuláčik sa náhlil za medveďom, ktorý spal.
„Čáry-máry! Čáry-máry!“ volal Tuláčik na medveďa.
Ale spiaci medveď sa ani nepohol.
Tuláčik utekal po kabát.
„Čáry-máry! Čáry-máry!“ dohováral Tuláčik kabátu.
Ale z kabáta nevypadla ani jediná prúžkovaná myš.
„Nijaké kúzlo sa mi nepodarilo,“ žaloval sa Tuláčik. „Keby aspoň jedna myš vypadla
z rukáva.“
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1 2 . Zvi era – hl avný hrdina
Klára sa pozrela na sklamaného Tuláčika. Bol veľmi smutný.
„Tuláčik,“ povedala odrazu Klára. „Svet je plný kúzelných vecí. Len sa pozri!“
Tuláčik a Klára si sadli pred dom.
A pozreli sa na svet okolo seba.
Na trávu, ktorá rástla sama od seba. Na kvety, ktoré voňali, nevedno prečo. Na potok,
ktorý prúdil a nikto ho nepoháňal. Na velikánske slnko nad sebou, ktoré nik nemusel pridržiavať, aby nespadlo.
A keď všetko pohltila noc, Tuláčikovi sa zdalo, že svet je schovaný v jednom kúzelníckom klobúku.
Takom veľkom, že sa do neho všetci, všetci pomestíme.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
na čo by sa oplatilo hľadieť,
nevedno prečo,
všetko pohltila noc.
Prečo mal psík meno Tuláčik?
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13.
Celý svet je zelený
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1 2 . C el ý sve t je zel ený

Juraj Marik

Slnko a rosička
Slnko svieti,

Vojdem do kra,

vánok letí,

budem mokrá

včely bzučia všade,

až po samé uši!

sedmokráska

Slnko zhora

– plavovláska

rosu volá,

chodí po záhrade.

záhradôčku suší.

Rosa, rosa, rosička,

Rosa, rosa,

ja som ešte maličká.

rosička,
ja som ešte maličká.

Stará hruška
volá, šušká,

Slnko svieti,

núka svoje plody,

vánok letí,
včely bzučia všade,

záhradôčka
vodou ločká,

mami, dám ti,

ja sa bojím vody!

natrhám ti,
kvetov, hrušiek v sade.

Rosa, rosa, rosička,
ja som ešte maličká.

Ani nie som maličká,
tu máš, moja mamička!

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
vánok letí,
sedmokráska – plavovláska,
stará hruška núka svoje plody.

86

NT_30460_Szlovak_tk_4_OH_jav_2021_02_01_ko.indd 86

2021. 02. 09. 9:38:57

1 2 . C el ý sve t je zel ený

Július SzabÓ

Topoľ
O pol piatej zrána
starý topoľ vstáva.
Stojí ako obor,
dáva na dom pozor.
Keď sa nad ním blýska,
chytá blesky zblízka.
Takto on,
chráni dom.
(...)
(Úryvok)

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovného spojenia z básne:
topoľ, stojí ako obor,
chytá blesky zblízka.
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1 2 . C el ý sve t je zel ený

Ondrej Sliacky

Slniečko
Danka s mamou a otcom sa vracali na aute z výletu.
„Aha, pozrite,“ ukázal otec rukou pred seba.
„Úžasné,“ povedala mama.
„Jéj,“ zhíkla Danka a prekvapene sa dívala na veľkú červenú guľu na obzore. „To je
slniečko?“
„Hm,“ prikývol otec a trochu spomalil.
„A nespadne, keď je tak nízko nad zemou?“
„Neboj sa, nespadne,“ povedala mama.

„A keby spadlo? Potom čo?“ strachovala sa Danka.
„Nastala by tma,“ odvetil otec. „Rozumieš?“
„Nie,“ pokrútila Danka hlavou.
„Nič by nežilo, nerástlo...“
„Ani kvietky by nerástli?“ spýtala sa Danka.
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1 2 . C el ý sve t je zel ený

„Ani kvietky.“
„Ani stromčeky?“
„Ani stromčeky. Bez slniečka by nebolo ničoho.“
„Ani náš dom?“
„Ani ten.“
„Ani ty?“
„Ani ja.“
„Ani mamička?“
„Ani mamička,“ odvetil otec a odmlčal sa.
I Danka stíchla. Schúlila sa na zadnom sedadle a ďalej pozorovala krásny červený kruh.
(...)

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
červená guľa na obzore,
schúlila sa.
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1 2 . C el ý sve t je zel ený

Milan Rúfus

Tulipán
Tutuli, tutuli,

„Vylez z tej záplaty,

kto ma dnes pritúli?

hraj zlatým bubienkom.

Nie pani ani pán,

Môj kvet ti zaplatí

iba pán tulipán

najkrajším lupienkom.

s nožičkou v cibuli.
Prisvieť a prídi zas
S nožičkou do chladu,

chrániť ma od zimy.

s hlávkou už do jari,

Nie je to veru špás

slniečko spod chmáry

byť medzi prvými.

na nebo lanári:

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných
spojení z básne:
s nožičkou v cibuli,
s nožičkou do chladu, s hlávkou do jari,
hraj zlatým bubienkom,
nie je to špás.
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14.
Veselo je s rodinou
a kamarátmi
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Alexander Kormoš

Jeden, dva, tri
Jeden, dva, tri,

Po raňajkách – pusu mame,

my sme bratri.

do školy sa ponáhľame.

Dobre vieme, kde a kedy

Radi máme našu školu,

čo sa patrí.

je tam veľa detí spolu.

O pol siedmej: „Dobré ránko!

Čo sa v škole naučíme,

Vstaňte, Jožko, Miško, Janko!“

to si doma nacvičíme.

Vraví mamka počuteľne,

Potom ockovi aj mame

a my hybaj – do kúpeľne!

v drobných veciach pomáhame.

Veselo sa umývame,

Jeden, dva, tri,

veselšie je hneď i mame.

my sme bratri.

Obliekať sa vieme sami,

Dobre vieme, kde a kedy

bez pomoci našej mamy.

čo sa patrí.

A kým ona jedlo chystá,
raz-dva je i spálňa čistá.
Potom s dobrou chuťou spolu,
sadneme si všetci k stolu.
Iba ocko neje s nami,
s ním sme iba večierkami.
On už dávno odcestoval
tam, kde stroje balia tovar.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
čo sa patrí,
vraví počuteľne,
s ním sme iba večierkami.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Alexander Kormoš

Jedna, dve, tri
Jedna, dve tri,

Vravia o nás malí, veľkí,

my sme sestry.

že sme dcérky ako šperky.

Ak neviete, ja vám poviem,

Keďže doma nieto brata,

prečo sme tri.

našli sme si kamaráta.

Ja som bola prvá: Anka,

Traja bratia, šumní chlapci

tešili sa ocko, mamka.

pozvali nás zaplávať si.

Potom chceli mať i Ferka,

Pri jazere v letnom jase

miesto neho prišla Vierka.

dobre bolo celej chase.

Do tretice nádej mali,

Jedna, dve, tri,

že to bude Ferko malý.

my sme sestry.

Ale miesto brata, Ferka

Dobre vieme, čo nám dlhé

pribudla im naša Terka.

chvíle spestrí.

Tri sme teda: samé dcérky,
v škole prvé päťkárky.
Zo školy nás radosť ženie:
v ruke máme vysvedčenie.
Vzbĺkli srdcia v bielej blúzke:
„Triedy, chodby, či ste úzke!
Prázdniny sú, leto volá,
dovidenia, milá škola!“
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
do tretice,
dcérky ako šperky,
dobre bolo celej chase.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Štefan Moravčík

Všetky mamy tohto sveta
Všetky mamy tohto sveta
majú rady svoje dieťa.
Každá robí každý deň
všetko preňho, preňho len.
Iba v tom je sila lásky,
čo ženie svet velikánsky
a drží ho pokope,
len čo srdce zaklope.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
preňho,
drží ho pokope,
srdce zaklope.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

GreGor Papuček

Na trhu
1

4

Sem sa všetci, starí, mladí,

Nech sa ráči, nech sa páči,

kupujte si marmelády!

kúpte dieru na koláči!

Marmeláda dobrá je,

Veľkú dieru veľkým trikom

Kto ju kúpi, ten ju zje!

obrúbenú medovníkom!
Nech sa páči, nech sa ráči,

2

kúpte dieru na koláči!

Teta Beta ponúka
strakatého kohúta.

5

Pekné, rúče predavačky

Predavačky, predavači,

predávajú húsky, kačky,

tovar sa nám páči.

rúčky, hračky, koše

Iba jednu chybu máte:

za deravé groše.

tak to divno predávate!
Korún veľa – málo kíl!

3

Kto by vám to zaplatil?

My sme chýrni predavači!
Sem sa, sem sa! Nech sa páči!
Tu sedíme v žltej slame,
samých seba predávame!

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
rúče predavačky,
deravé groše,
kúpte dieru na koláči.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

GreGor Papuček

Vrieskanky
1
Poďme brániť na pľac Laca,
na pľaci je kucapaca!
Dvaja kričia „Ijú!“
štyria Laca bijú.

6
Pozrite sa, to sú naši,
tí si fajky hasia v kaši!
Nekričia už nešepkajú,
dolámaný jazyk majú!

2
Žofka zjedla omáčku,
zvalila to na mačku.
Mišo zjedol slíže,
už si pery líže!

7
Nezazlievaj Ive,
že má nohy krivé!
Pozri, tam je naša Hana,
tá má nohy ako vrana!

3
Uvideli peknú dievku,
pozvali ju na polievku.
Uvideli Natašu,
pozvali ju na kašu!

8
Bol som potme na hrušky,
zlomila sa vetva.
Neboli tam podušky,
nehoda ma stretla!

4
Krájajú cibuľu,
strúhajú k tomu chren.
Dajte mi motyku,
nech si žiaľ zakopem!
5
Pobili sa Dlhý s Krátkym.
Nevypadá ten boj hladkým.
Počuj, Krátky, keď si krátky,
zlož Dlhého na lopatky!

9
Pri potoku do ucha
škriekala mi ropucha.
Bruchatá, okatá,
veľká ako lopata.

Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z básne:
zvalila to na mačku,

majú dolámaný jazyk,

nech si žiaľ zakopem,

stretla ma nehoda.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Daniel Hevier

O bitkách v škole
Viete, kde sa odohralo najviac bitiek na svete?
Predsa v škole. A zatiaľ čo historické bitky vchádzali do dejín a dejepisu, školské bitky
vchádzali – do žiackych knižiek.
„Vaša dcéra Beáta zbila ôsmaka Dymáka. Ak sa nepolepší, navrhneme ju do polepšovne...“
Bitkárka Beáta je známa postava školského bitkárstva. Vznikla o nej dokonca takáto báseň:

Bitkárka Beáta
Bitkárka Beáta
chalanov vyláta.

BOLA
TO
BEÁTA

Pozrite, aká je
silná a svalnatá.
Aha! Fíha! To je výkon:
tlačí fúrik so školníkom.
Keby sa jej veľmi chcelo,
zdvihne desať učiteľov.
Riaditeľ len hrôzou trnie:
„Milé dieťa, opatrne...“

V škole sa mláti, trepe, bije, ruje, klbčí, tlčie, zápasí, bojuje, otĺka...
Najčastejšie sa bijú medzi sebou žiaci. Občas sa prihodí aj to, že sa pobije nejaký učiteľ
so žiakom. Ako sa to skončí, to vám nemusím hovoriť.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Bitka s učiteľom
a

PREDMET: Matematik

Ten mi fukol,
ten mi dal,

PODPISY
Dátum

Obsah učiva

24.3.

Matematika - slovné úloh

učitela

VYUČUJÚCI:

PREDMET:

vák
VYUČUJÚCI:No
rodiča

Dátum

Obsah učiva


rodiča

učitela

5 Novák

y

len raz kukol,
už som mal
v očiach strach a
v gatiach srdce.
Musím utiecť
nabudúce.
Ten mi švihol,

Buchol mi dnes

mamička,

z veľkej výšky

je to veru

(len päťku

jednička!

do žiackej knižky.)

Lenže pobijú sa nielen žiaci. Občas sa pochytia aj písmená.

Bitka v školskom zošite
V zošite sa pobyly

Bistrý bivol z Bistrice

bík, bilina, kobili.

kmáše slabších za štice.

Pri bistrine v jednej kope

Byjú sa o bydlo, o bit,

sú vybrané slová po „bé“.

musíte s tým niečo robyť.

Byjú sa tie bitosti,

Zavolajte učiteľa,

bum! Pod rebrá, do kostí.

nech sa skončí táto mela.
A hneď stíchla bytka všetka,
keď dnu vpadla učka päťka.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi
A to som ešte nespomenul bitky so školskými pomôckami, ktoré sa v okamihu zmenia na bojové prostriedky. Napríklad taká krieda! Viete, ako sa ňou dá perfektne hádzať? Pravdaže viem, že viete. Alebo také bitky so špongiou, čiže hubou.
A ešte bitky s hubou, čiže ústami. Lenže ohovárať, klebetiť, žalovať, to nie je nič
pre naozajstných bitkárov. To sú zbrane nedôstojné detí, pretože škola poskytuje
toľko iných krásnych príležitostí vybiť si – nie zub, ale nahromadenú školácku energiu, ktorá, ako je známe, poháňa tento svet dopredu.
A na záver ešte táto správa:
Veľkú bitku zažili vyučujúci i vyučovaní v škole na Obuškovej ulici.
Vybili sa – všetky poistky!
Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
polepšovňa,

fukol mi,

Beáta chalanov vyláta,

kmáše za štice,

riaditeľ hrôzou trnie,

nech sa skončí mela.

Daniel Hevier

Lyžicová naháňačka
V školskej jedálni sa obyčajne jedáva. V jednej jedálni sa
však stalo toto: žiak Teofil, zvaný aj drsný Bill, niesol
k okienku tanier plný nezjedenej polievky. Už-už chcel
odložiť lyžicu, keď sa mu lyžica vytrhla z ruky a poďho
naňho!
Teofil uháňa, lyžica ho naháňa!
Obehli jedáleň tri razy dookola a potom slalom pomedzi stoly. Teofil už ďalej nevládal. Zastal a dychčal ako
starý rušeň. Lyžica ho klepla po hlave:
„Budeš jesť? Budeš jesť?“
Čo mal Teofil robiť. Vzal si tanier polievky a bleskovo ju
zjedol. Verte či neverte, pri tej naháňačke celkom vyhladol.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
slalom pomedzi stoly,

dychčal ako starý rušeň.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Jaroslav Rezník

Vo vlaku
„Počkaj, Barborka, zatvorím oblok, lebo o chvíľu príde tunel,“ povedala mamička a oblok naozaj zatvorila.
Naraz zahučalo a bola tma, ako keď v noci zhasnete svetlo. Vlak vošiel do tunela.
Barborka chytila mamičku za ruku a zašepkala:
„Mamička, ja sa bojím. Je tu tma.“
„Neboj sa, o chvíľu budeme z tunela von. Aha, vlak sa vôbec nebojí, ešte si aj zapíska,
keď vchádza do tunela.“
„A koľajnice...?“ spýtala sa Barborka.
„Koľajnice...?“ nechápala mamička.
„Stále sú v tuneli, a ani si nezapískajú. Boja sa?“
„Neboja, čože by sa báli!“
„Ja viem, prečo sa neboja!“ vyhŕkla radostne Barborka, keď už
vlak vyšiel z tunela.
„Prečo?“ čudovala sa mamička.
„Lebo sa držia za ruky!“
„Za ruky? Ale veď to by museli byť blízko pri
sebe a vtedy by sa vlak vykoľajil.“
„Ony vlak počujú, a keď príde do tunela, tak sa pustia. Ale potom sa zasa chytia a
čakajú na ďalší vlak“
„Kto ti to povedal?“
„Nik, videla som to!“
„Prosím ťa – a kde?“
„Keď sme cestovali s oteckom k starej mame. Viezli sme sa v poslednom vozni. Keď
sme vyšli z tunela, tak sa koľajnice ešte nedržali, ale keď sme už boli ďaleko, tak sa chytili za ruky. Videla som to!“
„Predstav si! A ja som si to ešte nevšimla,“ povedala mamička a pohladkala Barborku
po vlasoch.
„To preto, lebo si sa ešte nikdy neviezla v poslednom vozni,“ vysvetlila Barborka.
Vlak veselo uháňal ďalej.
Vysvetlite si spolu s pedagógom význam slovných spojení z úryvku:
o chvíľu príde tunel,
vykoľajil by sa vlak.
Ako mohla vidieť Barborka z posledného vozňa, že sa koľajnice držia za ruky?
Prečo mamička nikdy nevidela držať sa koľajnice za ruky?
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Daniel Hevier

Čo robí pán školník cez prázdniny
Niektorí žiaci si myslia, že školník je v škole preto, aby strážil školu. Predstavte si,
že jedného rána prídete do školy – a škola fuč! Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci
neprežili!
Školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec načas zazvonil a na čas odzvonil. Aby z telocvične neušli kozy a neobjedali zeleninu na školskom pozemku. Aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy. Aby vypchatá sova
z prírodopisného kabinetu neroztiahla krídla a neodletela.
Ale ani to nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jeho musí poslúchať dokonca aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdniny...
V prvé dni cez prázdniny, keď ste vy už dávno zabudli, že niekedy jestvovala
škola, učitelia ešte do nej chodia. Čo myslíte prečo? Pchá! Učitelia sa vtedy učia.
A vyučuje ich – áno, uhádli ste, sám pán školník!
Učí ich:
šmýkať sa po zábradlí,
našepkávať z poslednej lavice,
schovávať sa za mapu na stojane,
triafať školskou hubou,
potriasať ruku školskej kostre,
preliezať zamknutú šatňu,
odmotať glóbus a hrať s ním kolky na chodbe,
odpisovať pri diktátoch,
prilepovať žuvačku na spodok lavice,
teda všetky veci, ktoré musia žiaci vedieť a ktoré učitelia už dávno zabudli.
Na konci prázdninového vyučovania pán školník rozdá
učiteľom vysvedčenia. Len tí učitelia, ktorí neprepadli, môžu
vyučovať aj v nasledujúcom roku.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné
spojenia a porozprávajte sa o nich:
žiaci by neprežili zmiznutie školy,
má plné ruky práce.
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1 4 . Ve s el o je s ro dinou a kamarát mi

Ján Milčák

Prázdniny s Kriedačikom
V triede sa ozval tenký, piskľavý hlások. Cingi- lingi, zazvonil zvonček. Zuzanka a
Jakub boli posledný deň v škole.
„Kto to bol?“ spýtala sa Zuzka.
„Neviem,“ odvetil Jakub.
Hlások prichádzal od okna. Na muškáte sedel človiečik s veľkou hlavou a tenkými nohami. Na hlave nemal jediný vlások. Bol vyobliekaný. Mal červenú košeľu a
modrú kravatu. A na brade zvyšky kriedy.
„Čo tu robíš?“ spýtal sa Jakub.
„Máš na brade kriedu!“
zvolala Zuzanka.
„To od raňajok,“ ozval sa
človiečik.
Zakýval nohami, pustil sa
do plaču.
„Prečo plačeš?“ spýtala sa
Zuzanka.
„Skončil sa školský rok,“
odpovedal človiečik.
„Mal by si sa tešiť,“ poznamenal Jakub.
Ale človiečik sa rozplakal
ešte viac. Po lícach mu stekali slzy.
„Zostanem tu sám, umriem od hladu,“ vzlykal.
Bol vyľakaný.

Vyhľadajte v texte nasledujúce slovné spojenia a porozprávajte sa o nich:
hlások prichádzal od okna,
pustil sa do plaču.
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Téma: Ako rýchlo beží rok
Svetoslav Veigl: Vianoce
Téma: Starý otec, stará mať, poďte nám rozprávať
Mária Ďuríčková: Dobrý duch Smolenického zámku
Téma: O Slovensku a Slovákoch
Mária Ďuríčková: Naša Bratislava
Ľudová: Nitra, milá Nitra
Štefan Krčméry: Mali sme my vtáka
Téma: Kto sa skrýva za rozprávkou
Jozef Cíger Hronský: Ako cestoval zajko k svojim rodičom
Téma: Zviera – hlavný hrdina
Jozef Cíger Hronský: Ako sa zajko vyparádil
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Pekné prázdniny!
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