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O troch heslách kráľa Sieťopluka

Kde bolo tam bolo, niekde na serveri to uložené bolo. 
Kedysi dávno, keď sa ešte internet viac sypal, ako lial, 
žil raz jeden dobrý kráľ. Volal sa Sieťopluk. Vo svojom 
kráľovstve Veľká Wifi na vládol múdro a spravodlivo 
a všetci obyvatelia ho mali radi. Vždy totiž dbal o ich 
bezpečie a dával dobrý pozor na to, aby nikto z poddaných 
nebral pohodlie internetovej siete na ľahkú váhu.

Tak bolo aj s jeho synmi. Sieťopluk ich mal troch, každého 
o rok staršieho ako bol ten mladší. Keď si podobne, 
ako mnohí z obyvateľov Veľkej Wifi ny založili účty na 
Facebooku, Pokeci či iných sieťach, dal si ich k sebe 
zavolať a takto sa im prihovoril:

„Drahí moji synovia! Dopočul som sa, že ste si profi ly na 
rôznych stránkach vytvorili. Preto vám chcem teraz niečo 
dôležité povedať.“

Keďže synovia mali otca radi, posadali si pred neho.

„Počúvame, otec,“ povedal najstarší z nich.

Skôr ako by Sieťopluk niečo povedal, načiahol ruku. Vtedy 
k trónu pristúpil sluha a podal mu tri drevené prúty, ktoré 
držal položené na podnose. Kráľ ich vzal do dlane a položil 
si ich na kolená. Potom začal:

„Ste moji synovia a viem, že múdrosť vám nechýba. Preto 
iste viete, že všetko, čo o sebe na internete napíšete 
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alebo zverejníte, sa môže ľahko dostať do cudzích rúk. 
Veru tak. Každá fotka, každé video, o vás môžu povedať 
viac, než tisíce slov. Musíte byť teda opatrní.“

Sieťopluk vzal prúty opäť do rúk a chvíľku sa pohrával 
s jedným z nich.  Potom pokračoval:

„Svoje účty ste si určite zabezpečili heslami. Pretože…“

„Noo, vlastne…“ zamrvil sa v kresle prostredný syn.

„Ako by sme ti to povedali, otec…“ pokračoval ten 
najmladší.

Nakoniec sa osmelil ten najstarší zo synov:

„Jednoducho, použili sme jedno heslo. Teda… nie všetci. 
Nie sme predsa hlúpi. Každý máme svoje heslo.“

„Iba jedno?“ spýtal sa s jemným náznakom úsmevu kráľ 
Sieťopluk.

„No, áno. Ľahko sa to pamätá, vieš. Nemusíš si potom 
spomínať na viacero hesiel, pretože ak by si niektoré 
zabudol, musel by si si vypýtať nové.“

„Je to fakt super.“ 

„Ako keby si mal jeden kľúč, ktorý ti otvorí všetky dvere.“

„Kľúč vravíte… A čo ak ten kľúč stratíš?… Ale počkajte, 
ukážem vám to ešte na inom príklade,“ povedal teraz už 
s úsmevom kráľ.
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Synovia na seba chvíľu pozerali, akoby čakali, že niektorý 
z nich bude vedieť, čo má otec v úmysle. Sieťopluk sa 
pohodlne oprel a nechal im chvíľu čas, aby sa na seba do 
sýtosti vynadívali. Keď už mal pocit, že nemôžu jeden na 
druhom nič zaujímavé objaviť, jemne si odkašľal.

„Tieto tri prúty…,“ povedal a natiahol obidve ruky s prútmi 
pred seba. „..sú akoby heslá. Každý prút je jedno heslo 
k jednému účtu.“

Chlapci sedeli a hľadeli bez pohnutia na trojicu prútov 
v otcových rukách. Ten oslovil najstaršieho zo synov.

„Tu máš, skús, či prúty zlomíš.“
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Najstarší syn vzal zviazané prúty a pokúsil sa ich zlomiť. 
Nešlo to. Kráľ mu kývnutím ruky naznačil, aby podal prúty 
bratom. Skúsili aj oni, ale rovnako nič nezmohli.

„Teraz vyberte každý jeden prút a zlomte ho,“ povedal 
im otec.

Synovia urobili, ako im Sieťopluk kázal a bez veľkej 
námahy či napínania svalov polámali prúty ako triesky. 

Kráľ ich po chvíli oslovil pokojným hlasom:

„Tak vidíte. Tri prúty nezlomíte len tak ľahko, ale jeden 
už hej. Podobne je to aj s heslami. Ak máte na všetko 
jediné heslo a niekto ho prelomí, ako tieto prúty, môže 
sa vám prechádzať po účtoch ako náš dvorný horár po 
hore. Lepšie si tri heslá pamätať, ako jedno stratiť. 
Rozumiete?“

Synovia prikývli a poďakovali sa otcovi za vysvetlenie. 
Nato sa odobrali do svojich komnát, sadli za počítače 
a pridali k svojim účtom ďalšie heslá.

***

Autori rozprávky: Miloslav Kučera, Ján Suchodolinský

***

Otázka pre teba

Vieš, z ktorého pôvodného príbehu vychádza rozprávka 
o Sieťoplukovi a jeho troch synoch?
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Slová, ktorým možno nerozumieš

Pokec – staršia sociálna četovacia sieť (podobná 
Facebooku).
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Zlatovláska337

V honosnej a veľkej vile žili spolu manželia, ktorí už dlhšie 
obdobie túžili po bábätku. Snívali o tom, ako sa oň budú 
starať, učiť ho a hrať sa s ním. Jedného dňa sa tento sen 
splnil a manželom sa narodila krásna dcéra. Od ostatných 
detí sa však líšila vláskami, ktoré žiarili ako zlatistý slnečný 
lúč. Preto sa rodičia rozhodli dať jej meno Zlatovláska. 
Ako vytúžený jedináčik muselo byť dievčatko už od 
malička na príkaz rodičov pod neustálym dozorom. 

Na prvý pohľad mala Zlatovláska všetko, na čo si len 
spomenula. Nejedna spolužiačka jej závidela. No ona 
šťastná nebola. Čo by len dala za to, keby jej rodičia 
dovolili natrhať si kvety na lúke, či zajazdiť si na poníkovi. 
Okrem školy nesmela ísť Zlatovláska nikam. Ani na dvor, 
ani do prírody, a dokonca ani len na terasu svojej veľkej 
izby, ktorá sa pre ňu stala zlatou klietkou. Voľné chvíle 
využívala rôznorodo – čítala knihy, sledovala televíziu, 
kŕmila svoje rybičky, no najviac času trávila na internete, 
kde si hľadala online kamarátov.

Pod nikom Zlatovláska337 četovala aj s chlapcom 
s prezývkou Princ239. Písali si celé hodiny a vymieňanie 
fotografi í bolo pre nich zábavou a možnosťou, ako sa 
lepšie navzájom spoznať.

Princ239 Zlatovláske prisľúbil, že podľa fotografi í, ktoré 
mu zaslala vyhľadá ich vilu a vezme ju na výlet do skutočnej 
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prírody. Zlatovláska sa jeho návrhu veľmi potešila a už sa 
nevedela dočkať, kedy princa uvidí naživo. Odvety každý 
deň netrpezlivo vyzerala z okna. V jedno letné popoludnie 
sa princ objavil rovno pod jej balkónom. 

„Zlatovláska337, konečne som ťa našiel!“ vykríkol chlapec. 

„Vitaj, princ239! Ani nevieš, aká som šťastná, že si prišiel. 
Neviem však, ako sa mám dostať von. Všetky dvere sú 
zamknuté.“

Chlapec sa poobzeral, zbadal rebrík a už aj obaja utekali 
do neďalekého lesa s dohodou, že sa stihnú vrátiť skôr, 
ako rodičia prídu domov z práce. Čas ubiehal ako voda 
a oni šli stále hlbšie a hlbšie do lesa.
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„Aha, Zlatovláska, za tým stromom som videl srnku. Choď 
sa pozrieť bližšie, určite ju uvidíš,“ povedal chlapec.

„Ešte nikdy som nevidela skutočnú srnku!“ odvetila 
Zlatovláska a celá natešená sa pomaly prikrádala k stromu. 

Princ239 však využil chvíľku jej nepozornosti, potichu sa 
vytratil a nechal Zlatovlásku v lese samú. 

„Ja nič nevidím… Princ?“ volala. „Princ, kde si? Si tu 
niekde?“ zúfalo kričala vystrašená Zlatovláska.

Princ bol však už na polceste k vile, ktorá ostala úplne 
prázdna. Keď dobehol na miesto, vošiel po rebríku 
dovnútra a pobral všetko, čo zvládol odniesť. Z fotiek, 
ktoré mu Zlatovláska posielala deň čo deň, to tam veľmi 
dobre poznal. Presne vedel, čo sa kde nachádza. 

Podvečer sa Zlatovláskini rodičia vrátili z práce. Dcéru 
však vo svojej izbe nenašli a všetky hodnotné veci boli 
tiež preč. Okamžite im bolo jasné, že vilu navštívil zlodej. 
Avšak najviac sa nebáli o majetok, ale o Zlatovlásku. 
Vedeli, že nikdy nebola mimo domova sama, a preto môže 
byť v nebezpečenstve. Keď zazreli Zlatovláskin otvorený 
notebook, na ktorý už Princovi239 sily nestačili, dozvedeli 
sa o dohodnutom výlete do lesa s neznámym človekom. 
Obvolali všetkých susedov a priateľov a vybrali sa 
Zlatovlásku hľadať. Našťastie netrvalo dlho, kým rodičia 
našli dievčatko schúlené a ustráchané v lese, odkiaľ 
nedokázalo trafi ť domov. 
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„Zlatovláska, prečo si odišla z domu, keď vieš, že sa o teba 
bojíme?“

„Mami, oci, chýbajú mi priatelia a všetky tie veci navôkol, 
ktoré mám zakázané. Vo vile ma to už dávno nebaví,“ 
smutne odpovedala Zlatovláska. 

Rodičia si uvedomili, že ich zákazy, príkazy a zamykanie 
neboli správne. Zistili, že oveľa dôležitejšie je naučiť 
Zlatovlásku orientovať sa v okolitom svete tak, aby 
dokázala sama posúdiť, čo je pre ňu dobré a čo nie. Rovnako 
to funguje aj v prostredí internetu. „Nie všetky virtuálne 
priateľstvá musia byť skutočné, pravdivé a úprimné,“ 
hovorí mama.

Od toho dňa už Zlatovláska vie, že na internete nemôže 
veriť každému, pretože nikdy nevieme, kto sa na druhej 
strane pod vábnou prezývkou skutočne skrýva.

***

Autori rozprávky: Lenka Láslopová, Mária Chnupová

***

Otázka pre teba

Aké fotografi e uverejňuješ alebo ukazuješ svojim 
kamarátom ty?
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Slová, ktorým možno nerozumieš

Čet – konverzácia dvoch alebo viacerých ľudí v reálnom 
čase na internete.

Virtuálne (online) priateľstvá – priateľstvá, ktoré si 
vytváraš prostredníctvom internetu.
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Ako smartfón nebol až taký smart

Bolo raz jedno mesto. V tom meste bola škola a v tej škole 
bola trieda. V tej triede bola… áno, bola tam aj krieda, ale 
okrem kriedy, tam bolo detí veľa. Medzi tými deťmi aj jeden 
chlapec bol, Maťko sa volal. Chudobnejší bol, a veruže ani 
moderný mobil nemal. Poviete si, na tom nie je zvláštne nič, 
že starší mobil mal, lenže každodenné posmešky za to od 
spolužiakov on znášal. Maťko sa rád hral, po vonku behal, 
v kríkoch sa skrýval. Lenže deti radšej do moderných 
telefónov pozerali, ako by sa spolu hrávali. Nielen cez 
prestávky, ale aj cez hodiny držali v rukách mobily a pani 
učiteľky ich napomínali. Žiaci sa spolu už takmer vôbec 
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nerozprávali, len smskovali a četovali. Maťkovi z toho 
smutno bolo. Keďže sa s Maťkom spolužiaci nekamarátili, 
šiel on domov sám. Keď tu zrazu, trocha v diaľ, zbadal 
Kubkov veľký žiaľ. Kubko plakal, stonal a veľké slzy ronil, 
lebo spadol a nohu si poranil. Maťko k nemu pribehol a pýtal 
sa ho, čože sa mu stalo. Kubko na to, že sa na mobile hral, 
cestu nesledoval, a tak zakopol a na zem spadol. Maťko 
sa ho teda pýta, prečo rýchlo rodičom nezavolá, keď on 
taký moderný telefón má. Kubko klopí zrak. Hovorí, že 
sa mu ten moderný telefón vybil, keď sa na ňom celý deň 
hral a na internete surfoval. Maťko rýchlo svoj starší 
mobil v ruksaku hľadal, číslo vyťukal a Kubkovým rodičom 
rýchlo zavolal. 

Ojže, boli radi, že svojho syna vďaka Maťkovi našli. A tak 
sa kamarátmi stali, spolu sa zabávali a hrali, a už nikdy sa 
Maťkovi za starý mobil neposmievali.

***

Autori rozprávky: Jozef Okša, Anna Filipová

***

Otázka pre teba

Na čo všetko využívaš svoj mobilný telefón ty?

Slová, ktorým možno nerozumieš

Surfovanie na internete – prehliadanie internetových 
stránok.
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Smartfón – inteligentný telefón, ktorý umožňuje surfovať 
na internete, hrať hry či mnoho ďalších vymožeností.
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Ako Červená čiapočka noviny čítala

Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden domček a v tom domčeku 
bývalo milé malé dievčatko, ktoré každé ráno čítalo 
noviny. Neďaleko od domčeka, na druhej strane lesa, bol 
ešte jeden domček, v ktorom bývala stará mama tohto 
dievčatka. Tá ho mala veľmi rada, a preto mu uplietla krásnu 
červenú čiapočku. Čiapočka sa dievčatku tak zapáčila, že 
už nikdy nechcelo nosiť inú. Od tej doby ho všetci volali 
Červená čiapočka. Jedného dňa stará mama ochorela. 
Čiapočka spolu so svojou mamičkou pre ňu upiekli malinový 
koláč, podľa receptu, ktorý videli v televíznej relácii 
o varení. Mamička však Červenej čiapočke zakázala, aby 
išla starej mame koláč zaniesť sama, pretože médiá už 
niekoľko dní informovali o tom, že v lese, cez ktorý vedie 
cestička k jej domčeku, sa potuluje svorka zlých vlkov. 
Mamička odišla do dediny na nákupy a kým na ňu Červená 
čiapočka čakala, rozhodla sa, že si prečíta noviny, ktoré 
im ráno priniesla pani poštárka. Keď ich Čiapočka vzala 
do rúk, hneď na prvej strane zbadala veľký titulok, ktorý 
informoval o tom, že les je už bezpečný, pretože horár 
všetkých vlkov zastrelil. 

Čiapočka sa tejto správe veľmi potešila, zobrala košík 
s malinovým koláčom a vybrala sa k starej mame. Ako 
tak kráčala lesnou cestičkou, všimol si ju zlý vlk, ktorý 
sa ešte stále túlal v lese. Vlk zbadal, že Čiapočka nesie 
košík s koláčom a pochopil, že ide k starej mame. Keďže 
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bol už veľmi hladný, začal vymýšľať plán, ako by sa mu 
podarilo zožrať obidve. Ako tak Červená čiapočka kráčala 
lesom, rozhliadla sa navôkol a všimla si slnečné lúče, ktoré 
žiarivo presvitali pomedzi konáre stromov. V tom zbadala 
neďalekú lúku. „Koľko je tu všade krásnych kvietkov,“ 
pomyslela si Čiapočka a napadlo jej, že stará mama sa 
určite poteší, keď jej prinesie kyticu voňavých kvetov. 
Zatiaľ, čo Čiapočka trhala kvety, zlý vlk utekal k domčeku 
starej mamy. Zaklopal na dvere a nežným hláskom zvolal: 
„To som ja, Červená čiapočka, priniesla som ti malinový 
koláč!“ „Len poď, Čiapočka, nie je zamknuté,“ odpovedala 
stará mama. Nato vlk vošiel dnu, priskočil k posteli, v ktorej 
ležala stará mama a prehltol ju. Potom si obliekol jej šaty, 
na hlavu si nasadil jej čepiec a ľahol si do postele. Červená 



19

Ako Červená čiapočka noviny čítala

čiapočka si uvedomila, že sa trhaním kvetov veľmi zdržala, 
preto sa najkratšou cestičkou ponáhľala k domčeku starej 
mamy. Keď videla, že dvere sú otvorené, vošla dnu. Pomaly 
podišla k posteli, v ktorej ležala stará mama. Tá vyzerala 
veľmi zvláštne, a tak sa jej Červená čiapočka spýtala: 
„Stará mama, prečo máš také veľké uši?“ „Aby som lepšie 
počula svoju obľúbenú rozhlasovú reláciu,“ odpovedal 
vlk. Čiapočka pokračovala: „Stará mama, a prečo máš 
také veľké oči?“ „Aby som lepšie videla na televíziu, keď 
sledujem Televízne noviny,“ znova odpovedal vlk. „Stará 
mama, a prečo máš také veľké ústa?“ „Aby som ťa mohla 
lepšie zožrať!“ V tom vlk vyskočil z postele a Červenú 
čiapočku prehltol. Potom si znovu ľahol a začal chrápať, 
až sa steny otriasali. Neďaleko od domčeka starej mamy 
býval horár, ktorý práve obedoval a popri tom počúval 
rozhlas. Keďže bolo poludnie, v rozhlase práve hlásili 
aktuálne správy. Zrazu horár začul správu, že do lesa sa 
práve zatúlal vlk zo susedného revíru. Keďže horár vedel, 
že informácie, ktoré počuje z rozhlasu sú aktuálnejšie, 
ako tie, ktoré si prečítal v ranných novinách, neváhal, 
zobral si pušku a vybral sa do lesa. Keď prechádzal okolo 
domčeka starej mamy, čudoval sa, prečo sú dvere do 
domčeka otvorené a prečo stará mama tak hlasno chrápe. 
Vošiel dnu a v posteli uvidel vlka. Rozhodol sa, že starú 
mamu skúsi zachrániť, a preto vlka nezastrelil. Namiesto 
toho zobral nožnice a rozstrihol mu brucho. Len čo to 
urobil, vyskočila z neho Červená čiapočka a hneď za ňou 
aj stará mama. Všetci traja naplnili vlkovi brucho veľkými 
kameňmi a zašili mu ho. Keď sa prebudil, chcel vyskočiť 
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z postele a utiecť, ale spadol na zem a bolo po ňom. Stará 
mama, Červená čiapočka a horár sa veľmi tešili. Stará 
mama zjedla malinový koláč a hneď jej bolo lepšie. Horár 
vysvetlil Červenej čiapočke, že informácie, ktoré sú 
prezentované v médiách nemusia byť vždy aktuálne. Ona 
mu sľúbila, že sa už nikdy na ne nebude úplne spoliehať 
a tiež to, že už nikdy neodíde sama z domu, keď jej to 
mamička zakáže. 

***

Autori rozprávky: Anna Kováčová, Magdaléna Mrváňová

***

Otázka pre teba

Prečo sú podľa teba správy v rozhlase aktuálnejšie ako tie 
v tlačených novinách?

Naučil si sa aj ty niečo užitočné z televíznej alebo 
rozhlasovej relácii, tak ako sa Červená čiapočka naučila 
recept na malinový koláč?

Slová, ktorým možno nerozumieš

Titulok – je to názov alebo nadpis článku v novinách či 
časopise. 
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Ako Tučko so Škuľkom
na telku a počítač zabudli

Kde bolo tam bolo, bola jedna trieda. Do tej triedy chodili 
traja kamaráti. Neboli to však len takí obyčajní chlapci. 
Prvý sa volal Števko, prezývaný Dlháň. Bol taký vysoký, že 
sa dokázal dotknúť zárubne dverí. Toto nedokázal žiadny 
z jeho spolužiakov. Števko bol veľmi dobrý športovec. 
Vďaka svojej výške bol najlepší basketbalista na škole. 
Chodil na rôzne školské súťaže a žal jeden úspech za 
druhým. Bol veľmi obľúbený a kamarátil sa s každým 
z triedy. Druhým chlapcom bol Jurko. Ten však nemal 
takú peknú prezývku. Pre svoju váhu bol prezývaný Tučko. 
Bol taký široký, že sa ledva zmestil do lavice, ktorá je 
vyrobená pre dvoch. Jurkova najväčšia zábava a záľuba 
bola v pozeraní telky. Celé dni vedel presedieť pred 
televízorom a od rána do večera pozerať všetko, čo 
sa len dalo. Nikdy nebol dobrý žiak. Namiesto robenia 
úloh Jurko iba pozeral telku a zjedol pri tom všetko, čo 
v chladničke doma mali. Každý deň po škole sa zastavil v 
stánku s hranolčekmi. Tie mu však vôbec nerobili dobre. 
Práve toto nezdravé jedlo sa odrazilo na jeho tučnom 
brušku. Tretím chlapcom bol Miško. Kedysi bystrozraký 
chlapec sa však zmenil na nepoznanie. Pribudli mu veľké 
okuliare, bez ktorých sa nemohol pohnúť ani na krok. Zrak 
mal kedysi dobrý, ale jeho záľuba v počítačových hrách mu 
pokazila oči. Preto ho v triede prezývali Škuľko. Jurkovi 
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Tučkovi a Miškovi Škuľkovi sa všetci v škole vysmievali. 
Dievčatá aj chlapci si pokrikovali: 

„Jurko Tučko – ten má veľké bruško,

všetko z chladničky pojedol,

dajte pozor, aby aj vás nezjedol!“

Ani Miškovi Škuľkovi neostali nič dlžní a posmievali sa mu 
podobne ako Jurkovi: 

„Mišo Škuľo – to je veľký truľo,

okuliare ako svet – škaredšieho na svete niet!“
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Jediným, kto sa s chlapcami kamarátil bol Števko Dlháň. 
Tento dobrák od kosti ako jediný videl v kamarátoch 
aj niečo iné ako váhu či veľké okuliare. Rozhodol sa ich 
presvedčiť, aby začali trénovať s ním. Dal si predsavzatie, 
že si ich obidvoch zoberie do parády, aby sa im už nikto 
nikdy nevysmieval, a aby si nekazili svoje zdravie len 
sedením pred telkou a počítačom. 

Števko Dlháň do Tučka a Škuľka neustále dobiedzal, 
až sa napokon nechali prehovoriť a začali chodiť na 
basketbalové tréningy. Zo začiatku to bolo veľmi ťažké. 
Najmä Jurka Tučka boleli kolená kvôli jeho veľkej váhe. 
Ani pre Miška Škuľka to nebola žiadna zábava. S veľkými 
okuliarmi sa mu naozaj nedarilo a boli mu len na príťaž.  
Nevedel s nimi trafi ť ani jeden kôš a veľmi mu na nose 
zavadzali.

Keďže Števko Dlháň mal odmalička rád najmä zeleninu, 
naučil aj svojich kamarátov jesť zdravo. Vymenili stánky 
s hranolčekmi a čipsy za zdravú zeleninu a ovocie. Potom 
im to na tréningu išlo lepšie. Basketbal si dokonca obľúbili 
natoľko, že počítač a televízor nechali doma zapadnúť 
prachom. Po polroku trénovania sa na ich škole konal 
výber do nového basketbalového tímu. Števko Dlháň tam 
prihlásil aj Miška s Jurkom. Obaja tvrdo a dlho trénovali 
a Števko im dôveroval a pomáhal. Tučko o polroka tak 
schudol, že dokázal skákať na kôš ako žaba, Škuľko zasa 
zahodil svoje veľké okuliare, pretože Števko mu zmenil 
jedálny lístok. Jedol toľko zeleniny, najmä mrkvy, že sa 
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mu zrak zázračne napravil  a bol znovu bystrozraký ako 
kedysi. 

Po veľkom výbere sa nakoniec obidvaja kamaráti dostali 
do rovnakého tímu a Števko Dlháň bol na nich neskutočne 
hrdý. Tréner im dal vyrobiť dresy s vlastnými menami. 
Všetci traja si ich s hrdosťou obliekli a keď prišli do 
triedy, spolužiaci ich začali obdivovať a pokrikovali: „Ste 
super! Fandíme vám! Hurá! Do toho!“ Od toho dňa si už 
nikto nespomenul na škaredé prezývky Tučko a Škuľko, 
ktorými predtým nazývali Jurka a Miška. Števko, Jurko a 
Miško sa stali nerozlučnou trojicou. Vymysleli si riekanku, 
ktorú odkazujú aj vám, deti:

Keď dáš prednosť basketbalu,

nebudeš mať prázdnu hlavu.

Vypni telku, počítač,

bude z teba slávny hráč!

***

Autori rozprávky: Natália Bednáriková, Simona 
Chmúriková

***
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Otázka pre teba

Akému športu sa vo voľnom čase rád venuješ ty? Ješ 
dostatok ovocia a zeleniny?

Dávate si aj vy medzi kamarátmi prezývky? Zamysli sa 
nad tým, či niekoho z tvojich kamarátov jeho prezývka 
neteší.
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Ako išiel Vilko na vandrovku

V mestečku na úpätí Malých Karpát býval modrooký 
blonďavý šibal Vilko. Žil s rodičmi, ktorí na to, aby uživili 
svoj príbytok i rodinu, museli celé dni tvrdo pracovať. 
Vilko často objavoval nové zákutia v priľahlých lesoch. Mal 
veľmi rád prírodu, a preto sa jedného dňa rozhodol, že sa 
vyberie na vandrovku. Spoza skrine vytiahol svoj batoh, 
zbalil si doň obrovskú mapu Slovenska, niekoľko maminých 
čerstvo napečených buchiet a fľašu vody. Zo škatule 
svojich pokladov vybral posledné ušetrené peniaze. Vilko 
sa rozlúčil s rodičmi a vydal sa peši na cestu. Prvý deň 
mu prešiel veľmi rýchlo. Keďže sa schyľovalo k večeru, 
uložil sa na lúke pod stromom. Keď dojedol posledné 
buchty, tvrdo zaspal. Prebudilo ho teplé júlové ráno 
a zároveň obrovský hlad. Otvoril mapu a našiel najbližšie 
veľké mesto, kde by mohli byť potraviny, aby si doplnil 
zásoby jedla. „Fuu, to je ale riadny kusisko,“ pomyslel si 
Vilko. „Ale keď vyrazím hneď teraz, popoludní by som 
tam mohol byť.“ Po úmorných hodinách cesty prišiel do 
mesta  a vošiel do prvého obchodu, ktorý našiel. Hnal sa za 
dobrotami, ktoré naplnia jeho prázdny žalúdok. Len letmo 
na dverách zaregistroval plagát s bicyklom a veľkým 
nápisom: „V nákupnom centre SPORTIS teraz LEN ZA 
POLOVICU!“ Vilko bol hladný a tak plagátu s bicyklom 
nevenoval prílišnú pozornosť. Nakúpil potraviny a rozmýšľal, 
kde bude dnes nocovať. Veľké mesto neponúkalo priveľa 
možností. Tá trocha zelene, ktorá len občas vykúkala 
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medzi cestou a murovanými domami, pripadala Vilkovi 
biedna a špinavá. Po dlhšom dumaní neprišiel na nič lepšie, 
ako skúsiť zaklopať na niektorý z domov. Zazvonil na 
zvonček modrého domu s bielymi dverami. Z okna vykukla 
mladá pani s dlhými hnedými vlasmi. Vilkovi sa zdalo, že 
by mohla byť vo veku jeho mamičky. Sympatická pani 
zavolala z okna svojim zvučným hlasom: „Čo sa stalo, 
mladý pán? Nebodaj si zablúdil?“ „Ale nie, milá pani, ja 
som sa vybral na vandrovku. Druhý deň som na ceste, no 
nemám kde spať a som veľmi unavený,“ odpovedal Vilko. 
„Chcel by som vás veľmi pekne poprosiť, či by ste ma 
neprichýlili na jednu noc. Sľubujem, že so mnou nebudú 
starosti.“ „Nuž, keď je, ako vravíš, poď teda dnu,“ otvorila 
dvere mladému cestovateľovi pani Ružičková. Usadila ho 
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do kuchyne a kým varila večeru, rozprávala mu o svojej 
rodine. Vilka však viac, ako jej rozprávanie upútala práve 
vysielaná reklama v televízii, na ktorú mal priamy výhľad. 
Mladý vyšportovaný muž sediaci na bicykli sa usmieval 
na divákov: „Šíp 1600 je najlepší, najmodernejší 
a najkvalitnejší bicykel. Dovezie vás všade, kam si 
zmyslíte a nikdy vás nesklame. Teraz ho môžete kúpiť 
len v nákupnom centre SPORTIS ZA POLOVICU,“ 
pokračoval hlas z obrazovky. Vtedy sa Vilkovi v mysli 
vybavil plagát z obchodu, kde bol nakupovať potraviny. Po 
večeri sa uložil na nocľah, no napriek veľkej únave nevedel 
dlho zaspať. Premýšľal o tom, aké by to bolo mať taký 
značkový bicykel z reklamy, ako by sa mohol dostať všade, 
kam si zmyslí a spoznať viac miest. Na druhý deň ráno sa 
Vilko zobudil, rýchlo sa obliekol, poďakoval Ružičkovcom 
za prichýlenie a vydal sa na cestu do nákupného centra 
SPORTIS. Po ceste videl takmer na každom kroku veľké 
billboardy s bicyklom a vždy s rovnakým nápisom: „LEN 
TERAZ, najlepší a najspoľahlivejší bicykel značky Šíp 
1600 v nákupnom centre SPORTIS za POLOVICU!“  

Túžba po tomto skvelom dopravnom prostriedku ho hnala 
vpred. Keď vkročil do nákupného centra, hneď niekoľko 
metrov od vchodu sa na striebornom stojane týčil Šíp 
1600. Vilko z batôžka vytiahol všetky svoje peniaze, ktoré 
mu zostali. Predsa len to bol značkový bicykel z reklamy, 
takže aj po zľave bol dosť drahý. Vilkovi síce peniaze 
vyšli presne na bicykel, no po kúpe Šípu mu nezostal ani 
cent. Stálo mu to však za pocit, že bude mať spoľahlivý 
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dopravný prostriedok. Tešil sa, že sa  konečne bude môcť 
chodiť bicyklovať so svojím kamarátom Adamkom. Vilko 
si teda bicykel kúpil, nasadol naň a hybaj ho na cesty. Mal 
z nového Šípu veľkú radosť, od samého nadšenia zabudol 
aj na vandrovanie. Nevedel sa dočkať, kým ho ukáže svojim 
rodičom a hlavne najlepšiemu kamarátovi. Prvý, za kým 
išiel, bol teda Adam. „Ahoj, Adam, kamarát môj, pozri, aký 
mám bicykel, to je ten z reklamy, Šíp 1600. Nejdeš sa so 
mnou previesť?“ pýtal sa Vilko Adamka. „Áno, rád, počkaj, 
vezmem si svoj bicykel. Môj nie je značkový ako ten tvoj 
z reklamy, ale slúži mi veru už aj tri roky,“ odpovedal 
Adam. „Naozaj? Lebo ja ho mám necelý týždeň a už mi 
niekoľkokrát spadla reťaz, ale to je asi bežné. Aj tebe 
občas spadne reťaz, nie?“ pokračoval Vilko. „Neviem, 
Vilko, ako vravím, ja mám tento neznačkový asi tri roky 
a zatiaľ s  ním nič vážne nebolo, jazdí ako drak. A viem, že 
keď mi ho rodičia kupovali, nebol ani taký drahý,“…. „Ale 
už toľko nekecajme a poďme ich trochu prevetrať.“ „Veru, 
poďme,“ súhlasil Vilko. Chvíľu mu Adamove slová vŕtali 
v hlave. Nerozumel ako je možné, že Adamkov neznačkový 
bicykel funguje už tri roky takmer bez poruchy a on už 
za týždeň používania niekoľkokrát nahadzoval spadnutú 
reťaz. Po chvíli uznal, že kamarát mal pravdu, na množstve 
reklamy naozaj nezáleží a neznačkový bicykel môže jazdiť 
rovnako dobre, ako ten, ktorý je vychválený vo všetkých 
médiách okolo nás. Od tejto chvíle bol Vilko múdrejší a pri 
kúpe vecí nepozeral iba na značku a na to, koľkokrát videl 
tú vec v reklame. Vedel, že značka mu v každom prípade 
kvalitu nezaručí. Riadil sa heslom, že menej je niekedy 
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viac a spoločný deň s kamarátom Adamkom si Vilko užil 
rovnako dobre na svojom značkovom bicykli, ako aj Adam 
na neznačkovom.

***

Autori rozprávky: Zuzana Magálová, Lucia Mikovičová

***

Otázka pre teba

Kúpili aj tebe rodičia niečo, čo si videl v reklame alebo na 
bilborde?

Slová, ktorým možno nerozumieš

Billboard alebo bilbord – veľká reklamná tabuľa, ktorú 
môžeš zvyčajne vidieť v blízkosti cesty alebo na miestach, 
kde sa obyčajne vyskytuje veľa osôb.
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Slovo nad internet

Kde bolo tam bolo, existovalo raz jedno kráľovstvo, a v tom 
kráľovstve vládol kráľ Esemesko. Urodzený Esemesko 
mal tri krásne dcéry Fejsbučku, Skajpinku a Verbálku. 
Kráľovstvo bolo špeciálne. Všetci od mešťanov, poddaných 
až po gardu komunikovali cez SMSky. Za vlády kráľa 
Esemeska sa príkazy rozdávali práve prostredníctvom 
nich. Nič by nefungovalo, keby nebolo tejto technickej 
vymoženosti. 

Kráľ svoje tri dcéry ľúbil nadovšetko. No keď mu rôčky 
postupne pribúdali a hlávku pokryl strieborný vlas, prišlo 
mu na um, ktorá z dcér by po jeho smrti mala byť kráľovnou. 
Rozhodovanie bolo pre Esemeska veľmi náročné. Všetky 
tri dcéry mu totiž boli rovnako drahé. Rozhodol sa teda, že 
si za kráľovnú zvolí tú, ktorá najlepšou vládkyňou sa stane. 



9 ROZPRÁVOK K MEDIÁLNEJ VÝCHOVE

32

Zavolal preto princezné pred kráľovský trón a takto im 
povedal: 

„Dcéry moje! Nevládny som, nuž, nemôžem viac ochraňovať 
môj ľud. Ktorej vládnutie bude pre kráľovstvo najväčším 
prínosom, tú zvolím za svoju nástupkyňu. Bárs ty, dcéra 
moja prvorodená, vrav, s akým nápadom prichádzaš?“ opýtal 
sa kráľ Esemesko svojej najstaršej dcéry Fejsbučky. 

„Otecko môj, riešenie je jednoduché. Stačí vládnuť cez 
verejnú wifi  sieť. Poddaní doteraz nereagovali včas na 
príkazy a nemali vždy dostatok kreditu, aby ti odpísali. 
Výsledkom toho bol veľký chaos v našom kráľovstve. 
Tento problém vyriešim jednoducho, a to cez Facebook. 
Vojakom vydám rozkaz statusom na nástenke  a garda 
potvrdí zadanú úlohu jeho lajknutím. Dokonca budem 
mať pod dozorom aj čas, kedysi si moji poddaní správu 
na Facebooku pozrú. SMS správy podobnú vec nedokážu!“ 
odpovedala hrdo najstaršia dcéra.

Kráľov výraz tváre zračil nadšenie. Uprel pohľad na 
prostrednú dcéru Skajpinku: „No dobre, a ty, dcéra 
prostredná, dokážeš otcovi ponúknuť viac?“ opýtal sa kráľ. 

„Jaj, otec môj milovaný, môj nápad je tisíckrát lepší!“ 
riekla Skajpinka. 

„Povedzže mi teda, čo máš pre mňa pripravené?!“ odvetil 
Esemesko prekvapene. 

„Otče, Skype je to riešenie! Svojich poddaných budem 
môcť vidieť vďaka kamere, ktorá je jeho súčasťou. Lepšie 
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si tak skontrolujem prácu môjho ľudu,“ pyšne prehovorila 
Skajpinka. 

Kráľ nevychádzal z údivu. S nadšením podišiel k poslednej 
z troch princezien Verbálke: „A ty, dcéra najmladšia, ako 
uchopíš žezlo do rúk ty?“ opýtal sa kráľ.

„Ja, otecko, nesúhlasím s tvrdením mojich starších 
sestier!“ stroho a bojazlivo odpovedala Verbálka. Tušila 
veru, aká bude reakcia milovaného otca. 

Otec znepokojene pokrčil čelom: „Čo máš na mysli, dcéra 
moja?!“

„Vieš, otec, dnes sa zabúda na skutočnú komunikáciu. 
Internet totiž nie je všetko! Dôležitejšie, ako všetky 
technológie je práve komunikácia tvárou v tvár. 
Skontrolovala by som si poddaných priamo pri práci, 
vybudovala by som si väčší rešpekt a zlepšila by som 
osobné vzťahy. Všetci by tak fungovali ako jedna veľká 
rodina!“ skromne, no s neistotou v hlase odvetila posledná 
z dcér.

Zaskočený kráľ náhle stratil reč. Po chvíľke ticha odvetil: 
„Ech, ty hlúpučké dievčatko, ako len môžeš takto vládnuť? 
Ako si vôbec predstavuješ život bez internetu? Choď, 
strať sa mi z očí!“ rozkríkol sa na ňu otec a vyhnal dcéru 
z kráľovstva. 

„Keď nebude potrebná technológia,“ povedal kráľ 
Esemesko ironicky, „potom sa mi ohlás.“
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Verbálke vyhŕkla slza, no otcovi neprotirečila. Vybrala sa 
na míle ďaleko od kráľovstva. Nahnevaný kráľ bez mihnutia 
oka poveril vládnutím Verbálkine sestry Fejsbučku 
a Skajpinku. Vzniklo tak „internetové kráľovstvo“. 

Jedného pochmúrneho dňa však na panstvo padla kliatba. 
Zaútočilo naň susedné vojsko. Kvôli preťaženosti siete 
zlyhala komunikácia a ríša utrpela zdrvujúcu porážku. V tej 
chvíli si kráľ uvedomil, že keby jeho komunikácia nebola 
založená iba na technológiách, tak mohol zachrániť nielen 
kráľovstvo, ale aj vzťah s Verbálkou. Vydal sa preto hľadať 
svoju dcéru, ktorú nakoniec úspešne našiel v susednom 
kraji. Kráľ pokorne uznal svoju chybu a ospravedlnil sa 
jej. Spravodlivosť by mu nedovolila neumožniť najmladšej 
dcére vládnuť. Práve vďaka spôsobu vládnutia tvárou 
v tvár vrátila Verbálka kráľovstvu stratenú silu.

***

Autori rozprávky: Zuzana Bučková, Mária Chochulová, 

Lenka Chrenková

***

Otázka pre teba

Vieš, z ktorého pôvodného príbehu vychádza rozprávka 
o troch sestrách?



35

Ako Červená čiapočka noviny čítala

Rozprávaš sa so svojimi kamarátmi radšej osobne alebo 
cez internet?

Slová, ktorým možno nerozumieš

Skype – umožňuje ti zadarmo zavolať, písať a vidieť 
svojich kamarátov, rodičov a známych na celom svete 
prostredníctvom internetu.

Facebook – obľúbená sociálna sieť, na ktorej máš 
vytvorený vlastný profi l, zdieľaš fotografi e, videá, zážitky 
a četuješ so svojimi priateľmi.

Wifi  sieť – bezdrôtové pripojenie na internet.

Lajknutie – spôsob, ktorým vyjadruješ, že sa ti niečo páči.
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Tri Prasiatk@

Jedného dňa oznámila mama trom malým prasiatkam 
Jožkovi, Ferkovi a Paľkovi, že nadišiel čas sa odsťahovať 
a nájsť si vlastné obydlie. Predsa len sú už veľké a mali by 
sa naučiť byť samostatné a zodpovedné.

Kým si Ferko začal hľadať vhodný pozemok na stavbu 
svojho domčeka, Jožko a Paľko si ako každý deň sadli 
za počítač a hrali hru. Prasiatka boli od tejto hry úplne 
závislé. Nechodili sa hrať na dvor ani do mesta, pretože 
si dom postavili samy práve vo svojej hre.

Prešli týždne a mamička sa pýtala svojich troch prasiatok, 
ako sú na tom so stavbou domčeka. Ferko hrdo odpovedal: 
„Ja už mám vytvorené základy. Zajtra pôjdem do mesta 
kúpiť ďalšie tehly.“ Mamička sa usmiala a pohladila 
prasiatko. Otočila sa k svojim ďalším dvom deťom s tou 
istou otázkou. Prasiatka jej ukázali, ako si vo svojej 
počítačovej hre vytvárajú vlastné mestečko s domčekom. 
„Ale toto nie je naozajstné bývanie,“ povedala mamička. 
„Ale čo by nebolo, dokonca tu budeme mať aj vlastné 
ihrisko!“ ukázali Jožko s Paľkom na obrazovku.

Takto sa to opakovalo aj nasledujúce týždne. Jožko 
s Paľkom stále pracovali na svojich mestečkách 
v počítačovej hre, kým Ferko značne pokročil. Keď po 
Jožka s Paľkom prišli kamaráti, nechceli sa im venovať, 
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pretože si chceli dokončiť ďalšiu budovu vo svojom 
virtuálnom mestečku.

Keď pokročil čas, Ferko bol so svojím domčekom takmer 
hotový. Mama pristúpila k deťom a povedala: „Tak, deti, 
je čas, aby ste sa osamostatnili a nasťahovali sa do 
svojich domčekov.“ Ferko si pobalil svoje veci, pobozkal 
mamičku na rozlúčku a odišiel so svojím batôžkom do 
nového domčeka. Druhé dve Prasiatka spanikárili. Nemali 
postavený žiaden skutočný domček. Celé svoje bývanie 
si len vysnívali v počítačovej hre. Povedali mamičke, že 
chcú ešte ostať doma. Tá ich však upozornila, že sa na 
sťahovaní dohodli už pred rokom a sľúbili, že si domček 
určite postavia a osamostatnia sa.
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Jožko a Paľko sa teda vydali na cestu, aby našli miesto, kde 
si postavia ich skutočný domček. Kráčali až do poludnia. 
Potom sa usadili na kraj cesty a zjedli polovičku z toho, 
čo im mama nabalila. Trošku si zdriemli a šli ďalej. Keď 
nastal čas večere, Jožko bol už veľmi unavený a nechcelo 
sa mu ísť ďalej. Stáli práve neďaleko poľa pri kamennom 
mlyne, kde bolo čerstvo pokosené obilie.

„Tu si postavím domček!“ povedal Jožko. „Ale veď sme 
ešte nikam nedošli!” povedal jeho braček Paľko. „Z čoho si 
tu len postavíš domček?” „Predsa zo slamy!” riekol Jožko. 
Zavrel oči a zaspal. Keď sa zobudil, začal usilovne stavať 
svoj domček. 

Ako kráčal Paľko ďalej, zastavil sa na veľmi peknom 
mieste. Ležala tam kopa prútia, ktorú tam nechali lesníci. 
„A čo si tak z neho postaviť nádherný prútený dom?“ 
povedalo si tretie prasiatko. Začalo stavať, a keď bol 
domček z prútia hotový, šlo si zdriemnuť.

Keď odbila dvanásta hodina, zlý vlk z lesa sa vybral 
na lov. Uvidel, že pri kamennom mlyne stojí nový malý 
slamený domček. Šiel sa doň pozrieť, ale bolo zamknuté. 
Vlk zaklopal, no nikto mu neotváral. Jožko sa totiž celý 
preľakol a schoval sa do kúta. Vlk sa nahneval. Zhlboka sa 
nadýchol a sfúkol domček zo slamy. Jožkovi neostávala 
iná možnosť, ako varovať Paľka. Zobral nohy na plecia 
a utekal k prútenému domčeku. O chvíľu naň zaklopal aj 
vlk. 
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Prasiatko neotváralo, vlk sa znova nahneval a sfúkol aj 
domček z prútia. Jožko s Paľkom rýchlo utekali k Ferkovi 
v domnienke, že aj jeho domček čaká rovnaký osud. 
Pre vlka nebolo ťažké nájsť posledný domček, keďže 
nepozorných Ferkových bratov sledoval. Párkrát fúkol, no 
domček sa ani nepohol. Prefíkaný vlk si všimol, že domček 
má aj komín a rozhodol sa cezeň vkradnúť dnu. Prasiatka 
však boli pripravené. Pod komín prichystali klietku a vlk 
sa šmykol rovno do jej vnútra. „Au, au,“ kričal. Jožko, 
Ferko a Paľko ju rýchlo zatvorili a zavolali horára, ktorý 
už vedel, ako vlka potrestať. 

Tri Prasiatka boli šťastné, že sú zasa spolu. Uvedomili si, 
že v trojici sú oveľa silnejšie. Jožko a Paľko zahanbene 
priznali, že trávili príliš veľa voľného času počítačovými 
hrami. Zostali tak bývať v domčeku z tehál, ktorý 
spoločnými silami zveľaďovali a žili v ňom spokojne 
a najmä v bezpečí.

***

Autori rozprávky: Alexandra Gallisová, Mária Chríbiková

***

Otázka pre teba

Aké počítačové hry hrávaš ty? Vedel by si ich hranie 
obmedziť? Čím by si inak mohol vyplniť svoj voľný čas?
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Príbeh z najspodnejšieho regálu

*Vzlyk*… *vzlyk*…

Tichý plač sa nesie regálmi prázdneho obchodu. Lampy sú 
pozhasínané, poslední zákazníci už odišli, odišli aj posledné 
predavačky. V tmavom obchode počuť iba tlmené vrčanie 
chladničiek, ktoré si spokojne pradú z oddelenia potravín 
a tiché vzlyky z oddelenia kníh. Nesú sa z najspodnejšieho 
radu regálu s rozprávkovými knižkami.

*Vzlyk*… *vzlyk*….

„Zasa si ma dnes nikto nekúpil… Zasa ma dnes nikto ani 
neotvoril, ani len ma nevybral z regálu. Keby som mala 
nohy, dávno by som odišla. Už ma to tu nebaví,“ plače malá 
knižka. 

Do obchodu ju priviezli už dávno a doteraz si ju nikto ani 
nevšimol. Až dnes. Zastavili sa pri nej nejaké deti, smiali 
sa a kričali:

„Och, tá je ale dotrhaná.“

Naša knižka naozaj nie je žiadna krásavica. Jej zničený 
šedivý obal s obrázkom najhoršej postavy z jednej 
z rozprávok s vypúlenými očami a krivým nosom sa 
naozaj nikomu nemôže páčiť. Medzi ostatnými krásnymi 
farebnými knižkami tak ešte viac vyniká jej poškodený 
a oku nelahodný obal. Ak by však deti do nej aspoň nazreli, 
našli by v nej veľa pekných rozprávok.
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„Keby som aj ja mala také šaty ako ostatné knižky. Ešte 
aj tie sa mi posmievajú. A najviac tá ružová s krásnymi 
princeznami a kvietkami. Myslí si, že je najkrajšia, lebo ju 
všetci obdivujú,“ premýšľa knižka a smutná zaspáva. 

Prebúdza sa do nového dňa. Obchod je znova plný ľudí. 
Predavač opäť priniesol novú várku ružovej princeznovskej 
knižky. Dokonca sa už ani nezmestili do svojho regálu, 
preto predavač berie našu malú knižku a pchá na jej 
miesto zvyšné ružové knižky.

„Čo je toto za knihu? Zanesiem ju do skladu, tú si už aj 
tak nikto nekúpi,“ a nechal ju položenú na zemi. Ružová 
pricezničkovská sa pyšne naparuje:
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„Áno, do skladu pôjdeš, tam sa hodíš. Nie medzi nás. A aj 
tak ťa nikto nechce.“

Práve v tej chvíli sa po oddelení prechádza zamyslený pán 
z reklamnej agentúry a premýšľa o svojej práci. Hľadá 
novú inšpiráciu. Ako tak kráča, zakopne o knižku, ktorá sa 
váľa na zemi a berie ju do rúk. Chce ju položiť späť do 
regálu, ale vidí, že nikde nemá svoje miesto. Tak si ju dáva 
do košíka a kým nakúpi všetko, čo má, aj na ňu zabudne. 

*Píp…. píp….. píp,* ozýva sa z pokladne, kým predavačka 
blokuje jeho nákup.

 „Beriete si aj tú knižku?“ pýta sa predavačka prekvapene.

Pán z reklamnej agentúry je taký zamyslený, že ani nevie 
ako, ale povie áno a vkladá si ju do tašky.

Knižka ani nedýcha. To je prvýkrát, čo si ju niekto kúpil. 
Čaká, čo sa bude diať. V pohupujúcej sa taške je tma 
a ticho. Tlačí ju nákup a niečo tam strašne smrdí. Zrazu 
pocíti niečo mazľavé, mokré a studené. 

„Fúj, čo to je? Nemám ani ruky, aby som sa mohla utrieť.“

Po chvíli ju niečia ruka chytí, vyberie z tašky a utiera 
handrou. Je to ruka pána z agentúry, ktorý sa práve vrátil 
domov a vybaľuje nákup. 

„Ten jogurt! Je všade… hmmmm… Ja som si kúpil knižku?“

So záujmom si ju začne prezerať, sadne si do hojdacieho 
kresla pod oknom a začíta sa do rozprávok. Keď dočíta 
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poslednú, zistí, že už je večer a on ani nevyložil zvyšný 
nákup. 

„Veľmi pekné,“ hovorí si sám pre seba.

„Veľmi pekné rozprávky. Zaujímavé, že som o tejto knižke 
ešte nepočul. Ako sa vlastne volá?“

Prevracia knižku z jednej strany na druhú, hľadá názov, 
a vtedy si všimne, že tam chýba nielen názov, ale aj farby 
a obrázky. Len jeden strašidelný obrázok akéhosi ušatého 
škriatka na obale.

„Fúha,“ hovorí si.

„Chcel som ju dať Matúškovi a Katke, aby si ju aj oni 
prečítali, ale asi sa im takáto páčiť veru nebude. Bola 
by škoda, keby ju nevideli. Vezmem ju zajtra do práce 
a niečo vymyslím.“

Naša knižka sa nevedela dočkať rána. Od radosti nemohla 
ani zaspať. Zajtra pôjde do práce. Do reklamnej agentúry. 
Dostane nové šaty. A možno budú ružové s kvietkami. Alebo 
modré s drakom. Alebo celkom farebné so všelijakými 
obrázkami, podobné, ako videla v obchode… 

„Dobré ráno, kolegovia. Mám tu niečo pre vás. Výborná 
knižka s krásnymi rozprávkami, ale treba jej trochu 
pomôcť. Náhodou som sa o ňu potkol v obchode, inak by 
som si ju ani ja nevšimol. Vymyslíme jej nový obal, naplníme 
ju farebnými obrázkami a spravíme z nej princeznú medzi 
knihami. Uvidíte, bude sa páčiť všetkým deťom.“



9 ROZPRÁVOK K MEDIÁLNEJ VÝCHOVE

44

A tak putuje z rúk do rúk, všetci v reklamnej agentúre ju 
listujú, prezerajú a vymýšľajú, ako by ju vylepšili. Dôležito 
vyzerajúci páni v oblekoch ukazujú grafy s číslami 
a hovoria niečo cudzím jazykom. Používajú slová ako 
dizajn, marketing, percentá, reklama, fi nancie, produkcia, 
efektívnosť, komercia, konkurencia… Naša knižka tomu 
síce vôbec nerozumie, ale aj tak sa teší. Všetci uznanlivo 
pokyvujú hlavami a púšťajú sa do práce. Každý má svoju 
úlohu. Ilustrátor kreslí pekné farebné obrázky, teta 
grafi čka ich upravuje na počítači a dopĺňa nimi prázdne 
miesta v knižke. Ujo v okuliaroch vyberá z tlačiarne krásny 
nový obal a dáva našej knižke nové šaty. A dali jej aj nové 
meno, ktoré svieti na obale medzi farebnými obrázkami. 
Teraz putuje na propagačné oddelenie. To je také, kde 
ujovia a tety vymýšľajú, ako sa nejaká vec čo najrýchlejšie 
dostane medzi ľudí. Tu na ňu už čaká fotograf, ktorý si 
nastavuje svetlá a veľký fotoaparát.

*Cvak* *Cvak* *Cvak* *Cvak*

Fotí ju zo všetkých strán. Naša knižka sa v nových šatách 
teraz cíti ako modelka. Je šťastná a celá žiari. Je ešte 
krajšia ako tá ružová, princezničkovská. Jej fotky sa 
o niekoľko dní ocitajú na internete, na stránkach časopisov, 
letákov, dokonca o nej hovoria už aj v televízii.

„Hmmmm, toto sa nám podarilo,“ hovorí pán z reklamnej 
agentúry.

„No, šup, šup, máme ešte čo robiť. Urobte knižke aj jej 
vlastný stojan, nech v obchode pekne vynikne. Teraz si ju 
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deti už určite prečítajú. Bola by škoda, keby také pekné 
rozprávky zostali nepovšimnuté len preto, že sa im obal 
nepáči.“ 

O niekoľko dní knižku a mnoho jej kópií slávnostne privezú 
späť do obchodu, kde už na ňu netrpezlivo čaká hlúčik 
detí.

„Už je tu, už je tu!“

„Ja ju chcem!“

„Ja ju chcem prvý!“ prekrikujú sa deti. 

O chvíľu je regál prázdny. Naša knižka však hrdo svieti vo 
výklade obchodu. Deťom, ktorým sa neušla, predavačka 
hovorí:

„Zajtra privezú ďalšie, ktoré v tlačiarni cez noc vyrobia, 
pán z reklamnej agentúry to už zabezpečil, všetkým sa 
vám ujde, nebojte sa.“

…..

„Toto bol môj najkrajší deň,“ hovorí si knižka, keď už 
všetci odídu domov a v obchode je znova tma. Len z regálov 
počuť ostatné knižky, ktoré ju obdivujú.

„Videli ste? To je tá istá, čo tu bola?“

„Áno, je to ona.“

„Je krásna, každý si ju kúpil. A vraj sú v nej aj krásne 
rozprávky.“
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Len tá ružová princezničkovská nič nehovorí. Asi od závisti 
pukla. Možno sa však poučí a zapamätá si, že vonkajšia 
krása nie je všetko, dôležité je najmä to, čo každý v sebe 
máme.

Keď vrava v regáli ustane, naša knižka zaspáva šťastná 
a v tmavom obchode počuť už iba tlmené vrčanie 
chladničiek, ktoré si spokojne pradú z oddelenia potravín.

***

Autori rozprávky: Ľubomír Karásek, Zora Furíková

***

Úloha pre teba

Skús vymyslieť výnimočný názov pre knižku, ktorá sa 
stala obľúbenou. 

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Slová, ktorým možno nerozumieš

Reklamná agentúra – je spoločnosť, ktorá pripravuje, 
vytvára a umiestňuje reklamu na rôzne predmety  
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v novinách, rozhlase, televízii, na bilbordoch či na 
internete.

Dizajn – je vonkajší vzhľad predmetu, jeho tvar, farba, 
veľkosť a materiál.
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