


Upozornenie I

Toto dvojčíslo Zorničky vydali sme z tejjjríčiny, aby
sme zaplnili medzeru v nedostávajúcich sa Šlabikároch.
Myslíme, že tento sošit môže naše žiactvo prvej triedy
použiť ako prvú čítanku. Dfa toho je i obsah čiastočne
prispôsobený duševnej úrovni prvoškolákov. Z tej samej
príčiny toto dvojčíslo vydávame len v slovenčine.

Redakcia „ZORNIČKY“.

Láska k domovine.
Jako zvädlé kvety

nebeskú rosičku ,

jako bystré pstruhy
studenú vodičku,

jako spevný slávik
kríčky a húštinu:

tak ľúbim, milujem
svoju domovinu.

Porekadlá.
Čistota pol života.
Čistota von oblokom pozerá.
Veselá myseľ poľ zdravia.
Proti smrti niet lekára.
Priateľov a zdravia nikdy nemáme dost.
Zdravie, to je vajväčší dar od Boha.

]edľa a breza.
Deti sa raz rozprávaly o stromoch.
Miško riekol: „Viete, ktorý je najkrajší strom na svete?“ Ferko

odpovedal; „Vianočný strom. Na tom sa urodí vela cukrovín a zlaté
orechy“.

Potom sa Miško zase spýtal: „Ktorý je alenajšpatnejší strom?“
Na to samopašný Lajko rýchle zakričal: „Breza je najšpatnejšia,

lebo z nej robia korbáče“.
Deti sa zasmialy, lebo vedely, že Lajko už mnohokrát okoštoval

brezový prút, keď bol neposlušný a roztopašný.



Číslo 7 —8. 1927

Matej zlámal ľad7,
teraz stráňam v b ô čk7

Ej, už sa jaríčko
blíži pomalíčkx,
už sa slnko dvíha, rozs7pe už vesna
pukajú sa kríčk7* vonné fialôčk7.

Uvoľnený jarčok,
veselo si žblnká
a škovránok letí

Už si naša chasa
vonku skacká, výska,
i tá železnica

na návštevu slnka, veselšie si píska.

Ta sa, slnko, ta sa,
YŽáj v7Ššie a V7ššie —

Poď, jaríčko milé,
Vt f -f * v v * 1 1 • V V • •

vzd7 bližšie a bližšie I

MAREC

Príchod jara.



dedine staväli kostol. Shromaždia sa India na trhu, kde
CK/ má kostol stáť, aby zapísali koľno kto dá na kostol. Už všetci
</ dedinčania boli prišli, len najbohatší gazda v dedine neprišiel.

Poslali preň.
Keď posol prišiel do gazdovho domu, nájde sluhu kde plače.

Človek sa ho opýta: „Prečo plačeš?“ — „Nabil ma gazda tak, že
sa s mesta nemôžem hnúť.“ — „A prečo fa nabil?“ — „Keď som
pripaloval fajku, tak som nevzal z pece uhlík, ale som pripálil zá
palkou, „a gazda skočil a povedal: „Prečo páliš zápalku, keď v peci
horí oheň? Nuž a potom ma nabil.“

Keď to posol počul, pomyslel si: Keď ten gazda pre jednu zá
palku toľkú nedobizeň robí, kde by dal milodar na kostol. Vrátil sa
teda na trh a vyrozprával luďom celú vec.

Jedon starčok však povie: „Iď ty len k nemu a zavolaj ho, uvi
díš, čo budel“

Posol odišiel a zavolal gazdu. Keď gazda prišiel, opýtal sa:
„Kolko peňazí vy dávate?“ — „Sosbierali sme všetci, čo nás je tu,
tisíc dukátov“, odpovie najstarší. — „Dobre, ja sám dám tiež toľko.“

„Pôjdeš zajtra na jarmok?“ — opýta sa gazda Miško svojho
suseda Martina.

„Pôjdem, ak Bôh dá“, odvetí Martin.
„A ja zase pôjdem Bôh dal alebo nie“, vysmeje Miško Martina

a odíde.
Zajtra deň zaklope Martin na Miškove dvere: „Ej, sused, pôj

deme na jarmok?“ Z domu sa nikto neozval. Gazda Miško v tej noci
náhle ochorel a nad ránom zomrel.

Bôh mu skutočne nedal odísf na jarmok.

Keby moje nôžky
nechodily vŕšky,
vedely by tancovať ,

Ale moje nôžky
musia chodiť vŕšky,
nuž nevedia tancovať.

Keby moje rúčky
nerúbaly bučky,
vedely by gajdóvať .

Ale moje rúčky,
musia stínať bučky,
nuž nevedia gajdóvať.

Štedrý gazda.

Bez Božej vôle nič sa nemôže.

Do tanca.



WW[%0 AĆIĆKA divoká, letela z vysoká,
' šuhaj dobrý strelec, strelil jej do boka.
Odstrelil jej krýdlo i pravú nožičku,
horko zaplakala, sadla na vodičku.
„Milý, mocný Bože, už som dolietala,
už som moje milé deti dochovala.
Moje drobné deti na kamenci sedia,
kalnú vodu pijú, drobný piesok jedia.“





IWl UŽÍK s medvedom boli velkými priateľmi. A raz sa dohovo
/Ä\ rib, že budú siaf spolu repu. Zasiali a začali sa dohovárať,

vćo si kto vezme.
„Ja si vezmem korienky a ty, Mišo, vŕšok“.
Vyrástla im repa; mužík si vzal korienky a Mišo vŕšok. Vidí

medveď, že sa ošialil a hovorí mužíkovi:
„Ošialil si ma, braček. Ak budeme zase niečo siaf, už mi tak

cez rozum neprejdeš“.
Minul sa rok. Hovorí mužík medveďovi:
„Zasejme si, Mišo, pšenicu!“n — J —-1 “ 3

„Áno, zasejmeI“ odpovedá Mišo.
zasiali pšenicu. Dozräla pšenica; mužík teda hovorí:

„Čo si teraz vezmeš, Mišo? Korienky alebo vŕšok?“
„Nie, bračok, teraz ma neošiališ. Daj mi korienky a ty si nechaj

vršok!“
Požali pšenicu a rozdelili sa. Mužík vymlátil trocha pšenice, na

piekol si bieleho chleba a prišiel k Mišovi a povedá mu:
„Pozri, Mišo, aký je vršok 1“

„Mužíku“, vraví medveď, „teraz sa na teba hnevám, sožeriem ťal“
Mužík odišiel a plakal. Tu ide okolo líška a vraví mužíkovi:
„Prečo plačeš?“
„Ako by som neplakal, ako by som nenariekal? Medveď ma

chce sožraf!“
„Neboj sa, strýko, nesožerie ťa.“
Išla sama medzi kríky a mužíkovi rozkázala, aby stál na tom

istom mieste; vyšla z kríkov a opytuje sa:
„Mužíku, nie sú tu snáď vlci alebo medvedi?“
A medveď pristúpi k mužíkovi a povedá:
„Oj, mužíku, nepovedaj, nesožeriem ťa.“
Mužík vraví líške: „Nie!“
Líška sa zasmiala a hovorila:
„A čo to tu leží popri voze?“
Medveď po tichu povedá mužíkovi:
„Povedz jej, že je to klát.“
„Keby to bol klát,“ hovorí líška, „bol by priviazaný na vozel“
A sama opäť odbehla do kríkov. Medveď vraví mužíkovi;
„Poviaž ma a polož na voz!“
Mužík tak urobil. A líška opäť sa vrátila a spytuje sa mužíka:
„Mužík, niet tu nikoho?“
„ Nie!“
„A čo to leží na voze?“
„Klát.“
„Keby to bol klát, bola by v ňom sekera.“
Medveď potíšku hovorí mužíkovi: „Zatni do mňa sekeru!“
Mužík vfai mu sekeru do chrbta a medveď vypustil dušu.
Tu vravela líška mužíkovi:
„Čo mi teraz dáš, mužíku, za prácu?“

Mužík, medveď a líška.



„Dám ti pár bielych sliepok, ale nedívaj sa na ne.“
Líška vzala vrece od mužíka a išla. Niesla, niesla a myslí si:
„Počkaj, podívam sa.“
Podívala sa a v mechu boli dva psi. Líška dala sa od nich na

útek a schovala sa pod konár a sediac hovorí sama sebe:
„Čo ste, uši, robily?“
„Vždy sme pekne načúvaly“.
„A vy, nôžky, čo ste robily?“
„Stále sme utekaly.“
„A vy, oči?“
„Stále sme pozeraly.“
„A ty, chvost?“
„Vždy som len zavadzal v úteku.“
„Á, ty si len zavadzal. Počkaj, naučim ta!“
A vystrčila chvost psom. Psi ho drapli, vytiahli líšku a roztrhali ju.

Zapadlo slniečko „Bože môj, otče môj
za vysoké hory, z vysokého neba,

srdiečko dievčatka daj rodu mojemu
pred Bohom sa korí. všetko, čo mu treba,

Modlí sa za otca, A mňa, Bože milý,
modlí za mamičku, tvá nech drží sila,

prosí za nevinnú, že by som len k tvojej
útlučkú sestričku. cti a sláve žila.

A skôr než hlavičku Myseľ, rečí, skutky
na lôžko uloží, moje zpravuj, Pane!

ešte raz ručičky Oddávam sa tebe,
k modlitbičke složí; nech sa, čo chce* stane!“

o samých anjeloch
v nevinností snila.

1. Aký má krava chvost?
2. Kedy sa tanier skôr rozbije: ked padne so stola, či keď

s veže ?
3. Koľko črepov treba na dobre pokrytú strechu?

Po modlitbe vrúcnej
hlavičku složila,

Modlitba malého dievčatka.

Hádanky.



Kedy lepšie ako z jara,
zelená sa v polí tráva,
v poli, v poli, v políčku,
tomu môjmu srdiečku.

iC-fi
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školskej zahrade bolo mnoho
<W krásnych ovocných stromov. Pán

učiteí vravieval deťom: „Detičky,
keď ovocie dozrie, pekne sa po

delíme, lebo sme všetci v zahrade
spoločne pracovali!“

Deti sa tomuto sľubu veľmi tešily,
lebo pán učiteľ každý rok zo školskej
zahrady rozdelil ovocie žiakom, ktorí
v zahrade celý rok pracovali.

Malý Ďurko sa nemohol dočkať,
kým jablká doztú. Raz v noci pre
skočil vysokú ohradu a húp! — do
školskej zahrady 1 Vyškriabal sa na
jabloň a veselo trhal ešte nezrälé ja
blká. Ako tak trhal, zastal si na tenkú
haluz,haluz sa odlomí a Ďurko buch!

na zem.
Na volanie Ďurkovi dobehne škôl-

ský sluha a nájde Ďurka pod jabloňou
ležať. Ďurko nemohol vstať. Sluha ho
vzal a zaniesol domov k rodičom.

Zavolali lekára. Lekár povedal, že si Ďurko rebro zlomil.
Už ráno všetci v škole vedeli, čo sa s Ďurkom stalo.
Keď sa i pán učiteľ o tomto dozvedel, povedal: „Ukradnuté nie

je požehnané.“

4. Do čoho sa nemôže diera vŕtať?
5. Koľko krokov urobí vrabec do roka?
6. Koľko vlasov má cigáň na hlave?
7. Keď ideš do školy, čo ti je na pravej a čo na ľavej ruke?
8. Koho nemôžu zuby boleť?
9. Akým pluhom prvý človek oral?

Ručné práce: nalepovanie rôznobarevného papieru.

Zlodej.

Hádanky.



Chodil vrabčiak do školy
celý rok, i do poly.

Kúpil tata šlabikár,
pre vrabčiaka za dinár.

I tabuľku s písatkóm,
na motúzku na krátkom.

„ Uč sa, vrabce , nabok šánt,
bude z teba muzikant.

Chodil vrabčiak, dobrý syn,
do školy toť za komín.

Tam sa učil „čim-čarať1

od jesene do jara.

Večer, z rána mnohokrát’,
abecedu, ba i „krát".

Tam sa učil slúchať, cit!
tak sa učil múdrym byť.

Už je vrabčiak učený,
už sa k žatvám ožení.

Keď si začne dievča po dvore krdkoriť,
už Jej môže mamka periny hotoviť.

Daromná, daromná, materina služba,
keď jej ju vynesie na tri razy družba.

Prvý raz truhličku a potom duchničku,
a na treťom raze dievča za ručičku.

Čin-Čin-Čán.

Na svatbe.

Bude z teba veľký pán,
chýrny spevák Čin-Čin-Čán. 11



{5>yOLA zima. Tonko vozil sa na sánkach a kĺzal sa po lade na
T-v zamrznutom potoku. Potom pribehnul domov rozohriatý a ho-
Acx voril: „Ej, či je v zime veselo! Prial by som si, aby celý rok

"zima bola.“
Otec vytiahol zo stola kalendár, ukázal Tonkovi prázdny list a

povedal: „Zapíš si sem tú svoju žiadosti“ Tonko napísal.
Prišlo jaro. Tonko behal po trávniku, chytal motýle, trhal sikviefa.

To sa mu ľúbilo. Niekoľkoráz povedal: „Ach, jak utešené je na jar!
Prečo nenie cez celý rok jaro“?

Zas mu otec povedal, aby si žiadosť svoju zaznačil do kalendára.
Po jari nastalo leto. Tonko chodil na jahody, kúpaval sa, niekdy

nosieval žencom obed na pole. „Predsa nenie nad leto!“ hovorieval.
„Bodaj sa leto nikdy nepominulo!“

Tiež aj túto žiadosť kázal mu otec napísať do kalendára.
Konečne prišla aj jaseň. V zahrade oberali ovocie a vo viniciach

hrozno, potom boly hody, hostina. Tonkovi sa to všetko páčilo a v
radosti vykríknul: „Nedbal by som, keby vždy bola jaseň!“

Otec otvoril kalendár a ukázal Tonkovi trojakú žiadosť, ktorú si
už ta bol napisal a povedal: „Každého času dáva nám Pán Boh veľa
radostí, mnoho dobrého a všetky čiastky roka sý pekné.“

Chlapec pozoroval v zahrade mravcov. Videl, ako sa všetci
kdesi ponáhľajú, nepostoja, neobzerajú sa a len so sklonenými hláv
kami bežia a bežia bez únavy a oddychu.

„Čo sa naveky tak ponáhľate“ — hovorí im. Ani si len neod
počiniete, ani sa nezabavíte, ani si ničoho okrem práce nevšimnete.“

Jeden múdry mravček mu odpovedal:
„Hraj sa ty, chlapčok, pokým si mladý. Až vyrastieš a budeš si

musieť, ako my, vyhľadávať sám živobytie, nebudeš mat času sa hrať
a bude ti, veru, každá chvíľočka drahá.“

Dedinôčka milá, Nedaj, Bože, nedaj Tu rodičov milých,
horami hradená, nikdy to dopustiť, tu mi pochovali,
ty si dávno s mojím abych mala svoju daj, Bože, by aj mne
srdiečkom srastená! dedinku opustiť. hrob pri nich ustlali.
Ten potok, tie skaly, Tu som sa zrodila, Dedinôčka milá,
tie lúky, bariny tu život chcem tráviť, horami hradená,sladia mi už dávno tu v krásnej prírode ty si večne s mojim
života hodiny. meno Božie sláviť. srdiečkom srastená.

Kedy je najkrajšie?

Chlapec a mravci.

Moja dedinka.



JXOL jedon horár a mal dve deti, Janíčka a Marienku. Keď otec
T-v šiel do lesa drevo rúbať, brával vždy so sebou Janíčka a Ma

rienku. Deti sbieraly v lese jahody.
Raz zase šly deti s otcom a keď vôkol seba posbieraly jahody,

pustily sa hlboko do lesa. Tam našly veľa jahôd. Keď už veľa nasbie
raly, zbadaly, že je tma; nafakaly sa a volaly:

Slniečko sa níži,
k večeru sa blíži,
tata, tatíčku, poďte domov!

Ale sa im nikto neozýval. Chodily sem-tam, že ich až nohy bo-
Jely, ale cestu predsa nenašly.

Marienka povie bratovi; „Otca už nenájdeme, budeme tu nocovať.“
— „Ale ja sa bojím,“ nariekal Janko. — „Tak počkaj“, povie zas
Marienka, „vyškriabem sa na strom, hádam uvidím dakde svetlo.“

Marienka sa vyškriabe na strom, poobzerá sa vôkol a zvolá:
„Neboj sa, Janko, vidím svetlo I“ Slezie potom so stromu, vezme brata
za ruku a odídu za svetlom.

11.

Deti vyšli z lesa na zelenú lúku a na tej lúke videly pekný dom
čok. Strecha bola z medovníka, múry z cukru, obloky a dvere z čo
kolády. Šly k obločku, nazrely dn u a videly tam sedeť strigu a strigána.

janík povie: „Počkaj, vyn
dem na strechu a odlomím
t'ochu z toho medovníka.“
Za okamih bol už na streche,
odlomil kus a hádzal sestre.

'IAS* -t* .'í

Pošle striga strigána, aby
šiel pozrieť, lebo akoby sa jej
zdalo, že voľakto láme z me
dovníka. — „Ale nie, dedko,
to vetrík,“ tenkým hlasom od
povedala pod oblokom Ma
rienka. Ded sa upokojil a odi
šiel. Deti sa najedly, schovaly
sa pod oblok a usnuly.

Ráno sa Janík zas vyškriabal
na strechu a lámal medovníka,
že sa domčok len tak triasol.
Striga poslala zas strigána, aby

šiel videť, sírigáň šiel a zbadal deti a šiel povedal babe,

Strigáň utekal za nimi. Ale že bol už starý, nevládal. Avšak
predsa by mu neboly ušly, keby im nebola jedna žena pomohla, ktorá
žito viazala.

Deti povedia žene: „Povedzte nám, drahá ňamčka, kade sa ide

111.

O medovníkovom domčoku.



do dediny, lebo nás obhania strigáň z medovníkovho domčoku!“ —

„Len tadeto, a ja strigáňa už zadržím,“ povedala žena.
Deti utekaly ďalej a za chvílu pribehne strigáň celý zadychčaný.

Strigáň sa opytuje ženy:
— Hej, žena, nevidela si tadeto ísť deti?
Viažem žito.
— Ja sa fa opytujem, či si nevidela deti?
Keďpoviažem, budem nakladať.
— Či si, reku, deti nevidela?
Keď naložíme, svezieme do stohu.
— Sto hrmených, nebežaly tadeto deti?
Potom budeme mlátiť a do žitnice uložíme.
— Nuž, či nerozumieš? Nešly tadeto deti?
Zo žitnice odvezieme do mlyna.
— Či si hluchá? Nebežaly tadeto deti?
Z múky napečieme chlebíka.
— Neopytujem sa to; nešly deti tadeto okolo?
Deti? To ste mali hneď povedať! Šly, šly veru, ale to bolo dávno,

tie nedohoníte. Bežaly k potoku — a ukiazala strigáňovi na druhú
stranu.

Zaseješ, zabrániš,
chlebíček zapravíš —

Oraj Len, gazdičku,
oraj tú roličku —

oraj, oraj.oraj, oraj.
Príde dážď, poleje,
i zkvitnú nádeje —

Roľa už zelenie,
bude rásť čo denne —

oraj, oraj..oraj, oraj.

Pásla som Belenu
za sukňu zelenú.
Belenu predali —
sukňu mi nedali.

Ovce, milé ovce,
máte zlaté zvonce,
predsa vás pásť nebudem y

nech vás pasie kto chce!

Biela, modrá, červená
je slovenská zástava.
Vztýč ju smele vozvysok,
nech uvidí celý svet,
že nad našu zástavu
krajšej nikde, nikde niet!

Spev škovránka.^

Oklamaná.

Slovenská zástava.



O, Kriste, za Tvoje
slávne z mrtvýchvstanie
buď Ti chvála vrúca,
česť i ďakovanie.

O, zjav sa nám v svojej
mocí, sile,v sláve,
aby sme Ta vierou
poznávali práve.

Nad nepriateľmi si
zvíťazil v tú dobu,
spasenie i život
priniesols’ nám z hrobu.

A v Tebe verili,
Teba vyznávali,
v Tebe pokoj, spásu,
život večný mali! Amen.

Na Veľkú noc.



ZA
starodávnabo

la raz v jednej
krajine vefká su-
chota; vyschly

všetky rieky, potoky a

pramienky; stromy, kry
a tráva sa usušily; ľu
dia a zvieratá umierali
smädom.

Raz, v noci, výnde
jedno dievčatko z do
mu s krčahom, aby
vyhľadalo vodu pre
svoju nemocnú matku.
Ale nikde nemohlo
najsf. Ľahne si na trá
vu a usne.

Keď sa dievča pre
budilo a chcelo vziať
svoj krčiažok, len-len
čo nerozlialo z neho
— vodu 1 Krčiažok bol
do vrchu plný čerstvou
vodou.

Dievča naradované
chcelo sa už napiť, ale
sa vzpamätá na matku,
že by snáď pre ňu ne

zostalo, nu i odbehne
s krčahom domov. —

Dievča sa toľko po
náhľalo, že nezbadalo

pod svojimi nohami psíka; potkne sa do psíka a krčah jej vypadne
z ruky. Psík smutne zaštekne. Dievča sa sohne pre krčah.

Dievča myslelo, že sa voda rozliala, ale nie — krčah stál pekne
rovno. Potom dievča naleje trochu vody na dlaň a dá psovi, aby sa

napil. Psík veselo kýval chvostom, že smäd uhas í. Keď sa dievča
zase sohne pre svoj krčah — a hľa, premení sa na strieborný. Dievča pri
nesie krčah domov a dá materi. Matka povie: „Ja i tak musím umrieť, napi
sa radšej tyl“ a vráti krčah dcére. V tomto okamihu premení sa krčah na
zlatový. Od veľkého smädu dievča nahne krčah, aby sa napilo. Avšak
v tú chvíľu vkročí do izby pútnik a poprosí o vodu. Dievča prehltne
slinu a krčah dá pútnikovi. A zrazu na krčahu sa ukiaže sedem pre
krásnych drahokamov a z krčahu potečie celý potok čistej, čerstvej vody.

A sedem krásnych drahokamov začnú sa dvíhať všetko viac a

viac, výndu na nebo, tam sa postavia do určitého radu. Národ pome
noval týchto sedem hviezd „Veľký voz.“

Krčah vody.

„Ja i tak musím umrieť, napi sa radšej ty!“



JNIČKE

zomrela matka, zomrel jej i otec. Ostala sirotou. Nemala
nikoho z rodiny len ujca a ujnu, ale i oni boli veľmi chu
dobní. Jednoho dňa povie ujec svojej žene:

„
— Vezmime Aničku k nám.

— Čo to rozprávaš, človeče! — povie ujna mužovi. — Ak ve
zmeme k nám Aničku, nebudeme maf za čo ani soľ kúpiť do polievky!

— Nuž a my budeme jesť polievku nesolenú — odpovie človek
svojej žene.

Tito chudobní ľudia vzali si Aničku k sebe a mali z nej veľkú
radosť, lebo Anička bola hodné dievča.

Ondro bol vojakom. Na remeni mal bubon. Na bubon bil: bum,
bum, bum, bil na bubon, ako by búrka bola. Kohút sa naľakal a
utekal, čo ho nohy a krýdla nosily. Avšak i bujak i baran sa báli.

Ondro, keď videl, že sa ho všetko boji, volal: Nebojte sa, ja
som malý Ondro a nie veľký vojak!

10. Do akých sudov nemôžeš víno naliať?
11. Čo musí človek urobiť, keď chce spať?
12. Akých kameňov je v potoku najviac?
13. Na čo lejú vodu do pohára?
14. V jednom rožku trošku, v druhom rožku trošku, v treťom

rožku trošku, v štvrtom rožku trošku a v prostriedku najviac. Čo je to?

Malý vojak.

Sirota.

Hádanky.



JEDON

chlapec niesol v klietke dva malé vtáčky. Vtáčky zúfale
trepotaly krýdlami o drátenú klietku a smutne píšťaly. Tohoto
chlapca stretne nejaký biedne oblečený pocestný.
— Čo pýtaš za jedno vtáča? — opýta sa pocestný.
Chlapec žiadal desať dinárov. Pocestný mu dá, koľko chlapec

žiadal. Potom pocestný vzal vtáčika, pohladkal ho a pobozkal a pustil.
Potom odkúpil i druhého vtáčika a i toho pustil.

Chlapec s údivom pozeral na pocestného a opýtal sa:
— A čo ty to robíš?
Pocestný mu odvetí;
— Ja som osem rokov nevinne sedel v žalári, nedýchal som

voľné povetrie, nevidel som dlho svoju rodinu a svojich priateľov.
Viem dobre, čo znamená byť zavretý. Rád som, keď môžem trebárs
i vtáčkom dať voľnosť...

Kupec pýtal sa námorníka: „Akou smrťou umrel tvoj otec?“ Ná
morník odpovedal: „Môj otec a starý otec zahynuli na mori“.

Na to sa ho opýtal kupec: ,,A ty sa predsa nebojíš ísť na more?“
Námorník odpovedal; „Ale povedz mi, ako zomrel tvoj otec a starý
otec?“

Kupec vravel: „Tí zomreli spokojne na svojej posteli.“ Námor
ník riekol; „Vidíš tedy, prečo by som sa viac bál isť na more, keď sa
ty nebojíš ísť do postele?“

Čo robím v nedclu?
V nedeľu do poludnia chodím do kostola. Počúvam tam kázeň a

spievam nábožné piesne. Odpoludnia sa idem prejsť. Ked prídem do
mov, sadnem si ku stolu a čítam. Mamička mi povie, aby som čítal
nahlas. Ja potom čítam o Jánošíkovi, čo tak rada mamička počúva.

Ručné práce z hliny.

Milosrdný človek.

Kupec a námorník.





Raz kosil tatko za vodou ďatelinu. Niekde sa tam motal malý za
jac. Tatko nevidel a zafal mu kosou do nohy. Pokryl zajačka zásterou
a na poludnie ho doniesol domov.

Doma vyzeral z triesky dve daštičky a priviazal ich k belavej
nôžke. Potom sme malého doniesli pod ohnisko a ohradili daskou,
aby ta nemohla mačka.

Ráno idem s maminkou, čo robi zajac. Bol ešte živý. Maminka
mu dala mlieka, ale zajáčik sa ho celý deň nedotkol. Maminka pokrú
tila hlavou a riekla starostlivé: Neviem, neviem.

Druhý deň zajáčik jedol. Chcela som vykríknuť od radosti. Ale
maminka mi pohrozila rukou, aby som ušiaka neplašila. Vybehla som
teda von a vykríkla som pred chalupou: „Náš zajko už jel“ Tatko
pod kôlňou sa obrátil a povedal: „JJž je všetko dobre!“

O krátky čas zajáčik chodil. Živila som ho kapustou a ďatelinou.
Mali sme ho všetci radi a ja som ho volala Mafko.

Raz zostaly dvere otvorené a Mafko nám utiekol. Až pred ža
tvou ho zazrel tatko v poli za záhradou. Behal po brázde a bol ve
selý. Keď prišiel takto domov, udrel čiapkou o poste! a povedal s veľ
kou radosťou: „Maťko vás pozdravuje!“

Chlapci sa hrali popri bare a zbadali vo vode veľa žiab. Na
sbierali hrudy a kamenčia a začali triafať do žiab. Chlapcom sa táto
zábava veľmi páčila.

Ako tak lúčali kamenčia, jedna žabka zdvihne hlavu z vody
a povie;

— Nelúčajte do nás, deti, vám je to hra, ale nám je smrť.
Chlapci sa zahanbili a odišli.

15. Bez krosán a bez vretienka
napradiem , natkdm do tenká;
bez pušky si zapaľujem ,

bez rozumu prowkujem.
16. Odíde a zas príde.

Bez murára bez kresára
vystaví si dom,
pobýva si v ňom.
A po čase — hybaj zase!
nechá pustý dom.

Zajko.

Chlapci a žaby.

Hádanky ,



V tej našej záhradke
vtáčky prespevujú;

iste sa tej jarí
i ony radujú.



Jeden voziar uháňal pod večer s plným vozom do mesta.
„Či prídem na večer do mesta?“ opýtal sa jednoho pocestného,

ktorého predišiel.
„O, hej!“ povedal pocestný, „jestli pôjdete pomaly.“

Voziar si myslel: „To je nemúdry človek“. Plesknul bičom na kone
a uháňal ešte rýchlejšie po kamenitej ceste, že sa len tak kone parily.

Zrazu zlomilo sa mu koleso. Voz sa mu prevrhnul. Náklad vy
sypal sa na cestu a do priekopy.

Ten pocestný za nedlho dohonil voziara a povedal:
„Vidíte, že som mal pravdu? Ja prídem peši ešte zavčasu do

mesta, ale vy s vašimi štyrmi koňmi dnes veru už nie! Preto si za
pamätajte: Pomaly ďalej ujdeš.“

Osol neraz bol počul, že je kvetná zahrada hospodárova veľmi
krásna. Chcel zvedef, či je ozaj taká pekná.

Raz boly dvere otvorené. Osol vkročil dnu a ochutnal všetky
kvety. Keď vychádzal, stretnul sa s ním iný osol a pýtal sa ho: „Či
je to pravda, bratku, že je v tej zahrade tak krásne, plno rozkoše
a útechj?“

„Co by“, odpovedal ušatý brat, „čudujem sa, že ľudia tú kvet
natú zahradu tak chvália. Všetky kvety som ochutnal, ale ani jedno
mi veru nechutilo. Bodliak, braček, bodliak je o mnoho chutnejší“.

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.
Keď sa na Pavla vtáča z koľaje napije, bude pozdná jar.
Lastovičky na odletu, koniec i babiemu letu.
Keď na Katarínu stojí hus na ľade, na Vianoce bude stáť na blate.
Na Hromnice zadáva ulice.

17. Drevo, črevo a kus srsti,
jedna hrsť a štyri prsty;
v hrsti chvostvprstoch hrdlo.
Oj, čo z toho už vybŕdlo!
Ruka tlieska, oči plačú,
nohy zpochabele skáču.
A koho ten chvost rozhreje,
tomu sa pot cíčkom leje.

Pomaly ďalej ujdeš.

Osol v kvetnej zahrade.

Ľudové príslovia.

Hádanky.



Bár som malá, nič to zato
budem väčšia, Pán Boh dá to.

Ctím si svojho tatíčka
milujem si matičku,
ľúbim svojho bratríčka,
drahú, milú sestričku

Pri tom všetkom,bársom malá
Slovenka som ako skala.

Halušky, belusky,
očima nebíuskni!
Keď očima bľuskneš,
neskoro ty usneš.

Malá Slovenka.

Dobrá rada.



Žili raz človek a žena. Mali plný dom detí, ale predsa boli šfa
stni a spokojní. Otec a mat boli pracovití, nuž mali plný dom všet
kého.

Boh chcel, aby ten človek zomrel. Tak sa stalo. Žena a deti pla
kali od veľkého žiaľu. Anjel sa díval s neba na siroty, bolo mu ich
Túto, nuž povie Hospodinovi: „Všemohúci Pane! Maj milosrdensstvo
nad týmito sirotami. Prečo si im vzal otca, starateľa a chovateľa ? Do
voľ, aby som sa ja staral o tie siroty.“

Boh prikázal anjelovi, aby z morských hlbín doniesol kameň.
Anjel tak spraví.

Potom vezme Hospodin kameň a prelomí ho na dvoje. V prostred
kameňa sa metal červík. Boh povie anjelovi:

„Kto dáva tomuto červíkovi život a potravu v tomto holom ka
meni? Kto sa oň stará?“

„Ty, Pane,“ odvetí anjel.
A Boh riekne: „Keď sa starám o každého červíka, o veľa viac sa

postarám o tie siroty, ktorým som otca vzal. Ked sa starám o každú
trávku, o veľa viac sa postarám o človeka.“

Anjel zamíkne a odíde konaf vôľu božiu.

Na svite štebocú lastovičky Leto prepelica oznamuje,
šuhaj ženie z domu von kravičky, novému sa chlebu ľud raduje,

dievča vije veniec, otec jačmeň koši
pišťaľku mládenec a syn snopy nosí
z vŕby krúti. dohromady.

Pred našim domom lipa puká. Ta dolu, ta letia divé husy,
kukučka v zelenom háji kuká. k vinobraniu Dolniak nože brúsi.

Koľko mi rokov dáš, Horniak repu kope,
kým pôjdem na sobáš? dievky trú konope
Povedz mi, keď znáš! pri mesiačiku.

Vrabce lačné letia do stodoly

šuhaj senom kŕmi tučné voly
nevesta ľan pradie
a svokruša zrebe
kolo pece.

Ručné práce; vyrezávanie z papieru.

Božia starosť.

Štyri čiastky roku.



Požehnaj nám. Bože, Udeľ nám, o Bože, Pokrop nám, Bože náš,
nebeskej rosičky, tichého dáždika, tie naše siatiny,

aby bolo paše by mala dosť mlieka aby nedostatok
pre naše kozičky. ovca i kravička. zmiznnl nám zkrajiny

Pokrop našu prácu Ale nasýť svoj ľud
svojimi slzami... svojim božským chlebom:

neráč nás viac sýtiť Tvoja mocná ruka
biedou a hrúzami. nech zem spojí s nebom.



Žil starček so starenou. Nemali deti. Starček išiel pole orať a
starenka doma piekla buchty. Starenka napiekla buchát a povie:

„Keby sme mali syna, odniesol by otcovi buchty, ale takto, koho
s nimi pošlem?“

V tom vyliezol z kúdele malý chlapček a vraví:
„Pomáhaj Pán Boh, matička!“
A starenka vraví:
„Kdeže si sa tu vzal, synáčku, a ako fa volajú?“

Synáčok odpovedá:
„Ty si, matička, spravila kúdeľ a složila k teplej peci, tam som

sa narodil. A volajú ma chlapček-hraštek. Ukáž, matička, zanesiem
oteckovi buchty“.

Starenka sa diví:
„Ty žeby si zaniesol, chlapče?“
„Zanesiem, matičko.“
Starenka uviazala buchty do uzlíčka a podala synáčkovi. Chlap

ček-hraštek vzal uzlík a bežal na pole.
Na poli prišiel ku kopečku zeme a kričí;
„Otecko, otecko, prenes ma cez kopček! Nesiem ti buchty“.
Starček počul na poli volaf, vyšiel synkovi v ústrety, preniesol

ho a vraví;
„Číže si, synku?“
A synček odpovedá:
„V kúdeli som sa narodil, otecko,“ a podal otcovi buchty.
Starec sadnul k jedlu a chlapec vraví:
„Dovoľ mi, otecko, aby som oral“.
A starec odpovedá;
„Ty si slabý na oranie“.

Chlapček-hraštek.



Ale Chlapec-braštek chytil sa pluhu a začal orať. Orie a piesne
spieva.

Pán sa viezol podľa toho poľa a videl, že starec pri jedle sedí
a kôň sám orie. Sišiel s koňa a vraví starčekovi:

„Ako je to, staríčku, že ti kôň sám orie?“
A starík vraví:
„To chlapec orie a piesne si k tomu spieva.“
Pán pristúpi] bližšie, počul spev a uzrel chlapčeka. I vraví pán:
„Staričko, predaj mi toho chlapčeka“.
„Veru nie, nemôžem ho predať, mám len toho jednoho“.
A Chlapče-hraštek vraví starcovi;
„Predaj ma len, otecko, ja utečiem“.
A gazda kúpil chlapca za sto zlatých dinárov. Pán vysádzal pe

niaze, vzal si chlapca, zakrútil do šatočky a dal do vačku. Prišiel
domov a vraví žene:

„Potešenie som ti priniesol“.
A žena sa pýta:
„A čo? Ukiažl“
Pán vyňal šatôčku z vačku, rozviazal ju, ale v šatke nebolo nič.

Chlapček-hraštek už dávno ušiel otcovi.

V letnom čase žali v poli, Sopla ruky cez kolená,
odvážali do stodoly sedela tam zadumená,
a—kým čelo znojom blýska— obraz plný kúzla, krásy —
zaorávalí strniská. o čom mohla dumať asi?

Oj, to bolo práce, ruchu, Bezpochyby srdcom vďačným
kosy cveng sa niesol k uchu; posla k výšam nadoblačným:
oráč pošibával koňa, pela Bohu ďakovanie
páchla poľných plodov vôňa. za to milé požehnanie.

Pracovníkom švárna žienka Tak to bolo vtedy v lete,
doniesla kus poludienka, ale, ako všetko v svete,
ukonaná, šumná, milá i to prešlo —zmĺkla pieseň...
do chládku sa posadila. Nachádza už jaseň, tieseň.

Len Ty ostaň s nami, Pane,
a to Tvoje požehnanie
uč nás múdre vynakladať,
pri tom večných statkov hľadať.

V letnom čase.



Malá Anička bola veľmi pachltná: kde čo videla, hneď do úst.
Raz navštívila svoju susedku Marienku. Marienka práve čosi na dvore
robila, keď Anička vnišla do izby. Na šporáku stálo jablko, ktoré sa
pieklo. Anička, čím zbadala jablko, hneď s ním do úst.

Marienka vnišla do izby a hneď spozojovala, že chybi jablko.
Marienka akoby nastrašená, povie Aničke: „Či si snáď to jablko ne
zjedla?“

— „Ale, kdeby, ja som žiadne jablko nevidela,* odvetí Anička.
— „Ach, vieš Anička, mne je nie žiaľ o jablko, ale sa bojím,

že sa môžeš otráviť,“ povie ešte s väšším strachom Marienka. „Mamka
položila do jablka jed, aby sa myši otrávily.“

Keď to Anička počula, vyskočí so stoličky, a plná strachu začne
beliaf po izbe; „Ja som otrávená, ja som otrávená!“ Na škrek Aničkin
pribehne Marienkina matka, ktorá nevediac čo je vo veci, opýtala sa
Marienku, čo Anička spravila.

Marienka potom vyrozprávala, že v jablku nenie nijaký jed, ale
že chcela len Aničku odvyknúť od pachltnosti. Potom i matka i Ma
rienka dlho upokojovaly Aničku, že v jablku niet jedu. Anička sa ko
nečne upokojila.

Tak Marienka odvykla Aničku od pachltnosti.

Chudák Cyril pásol kozy. Plácu mal tak malú, že si ani bačkory
nemohol kúpiť. Nohy ho ziably. Vial už studený, pozdný vietor. Zrazu
vyskočí z krovia zlodej.

Zlodej riekne; — „Mám lepšie remeslo od teba. Pod ku mne
do služby, nebudeš sa musieť viac trápiť a bosý blato šliapaťl“

Ale mu Cyril odvetí: — „Radšej pôjdem i bosý, ako by som v
hodbábe a v bohatstve ži). Lepšie je i nohy si zablatiť, než ruky ne
poctivosťou znečistiť.“

Zlodej nevolal viac Cyrila do svojej služby, ale zahanbený odišielj

Lhárka.

Bačkory.

Ručné práce: vytrhávanie z papieru.



(K básni „V letnom čase.“)



Cestou šli dvaja pratielia. Na strome spieval veľmi krásne vtáčik.
Jedon z priateľov povie; „Poslyš, vtáčik to mne spieva.“
Druhý povie; „Ale, kdeby tebe spieval? Ten veru mne spieva!“
„Nie, ten mne spieval“ povie zase prvý. A tak sa pohádali. Každý

z nich tvrdil, že vtáčik jemu spieva, a nie tomu druhému.
Poneváč sa nemohli zhodnúť, odídu sudcovi, aby im on presúdil

komu vtáča spievalo.
Sudca im povie: „Ja také veci nemôžem zadarmo súdiť. Položte

každý dukát a ja vám poviem, komu vtáča spievalo.“
Priatelia položia sudcovi dukát. Sudca im potom povie: „Viete

čo? Nespieval vtáčik ani tebe, ani tebe, ale mne!“

Na železničnej stanici predával nejaký chlapec noviny. Jedon
bohatý pán výnde z vozňa a kúpi si od chlapca noviny. Pán si po
tom sadol do vozňa a čítal si noviny.

O nedlhú chviľu počuje ten pán, že ho voľakto volá. A vskutku
pred vozňom stál ten chlapec s novinami. Malý predavač povie pánovi;

„Pred chvíľou ste vzali odo mňa noviny a namiesto dinára dali
ste mi dukát. Nech sa vám páči vziať ho nazpäť!“

Pána veľmi tešilo, že našiel tak poctivého chlapca, nuž povedal:
„Môžeš si ponechať ten dukát, nikdy si ani nespomeniem naňl“

Avšak predavač odvetil: „Jestli vy nebudete myslieť nikdy na
tento dukát, čo mi ho dávate, ja však budem na vás myslieť naveky!“

A, bé, cé, dé, ef — prišiel k nám Jozef
gé, há, í, ká — doviedol k nám psíka,
el, em, en, o, pé, kú — chytil ho za labku,
er. es, té, ú, vé, iks — chytil ho za chvostík,
ypsilon, zec — už je koniec.

Komu vtáčik spieval?

Poctivý chlapec.

Abeceda.

Ručné práce z hliny.



IŠLA

líška-kmotrička cestou a našla papučku.
Vzala ju, hodila cez plece a vykračovala ' U//JŽW

Zvečeriavalo sa. Líška prišla do dediny a
zaklopala gazdovi na okienko; Ťuk, fuk, fuk!

„Kto je tam?“ pýta sa gazda.
„Ja, líška-kmotrička! Daj mi, prosím fa, u T

vás prenocovať!“ • J &
„Nemôžem, kmotrička, nemôžem. Sami máme Á.-' .

málo miesta.“
„Ale choď! Koľkože ja miesta potrebujem?“

povedá líška. „Ľahnem si na lavičku a chvostik si dám pod lavičku.“
Pustil gažda líšku do chalúpky. Ona potom riekla:
„Zaveste mi túto papučku k vašim sliepkam.“
Zavesili papučku k sliepkam a šli spaf.
Líška ľahla si pri dverách na lavičku, chvostik si stiahla pod

lavičku, ale nespala. Ked všetci zaspali, vstala, vyšla k sliepkam,
sňala papučku a zahodila ju ďaleko do poľa.

Ráno všetci povstávali a liška sa pýtala:
„Kde je moja papučka?“
„Ztratila sa, kmotrička,“ riekol gazda.
..Nedala by som svoju papučku ani za sliepočku“ zaľútostila líška.
Čo mal gazda robiť? Dal líške sliepočku za papučku.
Líška vzala sliepočku, išla a spievala

„Išla líška-kmotrička,
našla si papučku;
za papučku sliepočka!“

Na súmraku prišla opäť do inej
dediny a zasa klopala gazdovi
na okienko: „Ťuk, fuk, luk!

„Kto je tam?“ pýta sa gazda.
„Ja, liška-kmotrička! Daj mi,

prosím fa, u vás prenocovať!“
„Nemôžem, kmotrička, nemô

žem. Sami máme málo miesta.“
„Ale chod! Koľkože ja miesta

potrebujem?“ povedá líška. „Ľa
hnem si na lavičku a chvostik si
dám pod lavičku.“

Pustili lišku do chalúpky. Ona
potom riekla:

„Dajte mi moju sliepočku medzi vaše húsky!
Dali sliepočku k husičkám a išli spať. Líška ľahla si pri dve-

rách na lavičku, chvostik stiahla pod lavičku, ale nespala. Keď všetci
zaspali, vstala, vyšla k húskam, chytila svoju sliepočku, ošklbala ju
a sožrala.

O líške-kmotričke.



Ráno všetci povstávali a líška sa
pýtala:

„Kde je moja sliepočka?“
„Ztratila sa, kmotrička,“ riekol gazda.
„Nedala by som svoju sliepočku ani

za husičku,“ zaľútostila líška.
Čo mal gazda robiť? Dal líške htísku

za sliepočku
Líška vzala húsku a spievala:

„Išla líška-kmotrička,
našla si papučku.
Za papučku sliepočka,
za sliepočku husička -

“

Na mraku prišla do tretej dediny a
zasa zaklopala gazdovi na okienko:
Ťuk, fuk, fuk!

„Kto je tam?“ pýta sa gazda
„Ja, líška-kmotrička! Daj mi, prosím fa, u vás prenocovať!“
„Nemôžem, kmotrička, nemôžem. Sami, vidíš, máme málo

miesta.“
„Ale chod! Koľkože ja miesta potrebujem?“ povedá líška.

„Ľahnem si na lavičku a chvostik si dám pod lavičku.“
Pustili líšku do chalúpky. Ona potom riekla:
„Dajte mi husičku medzi vaše ovečky.“
Dali húsku k ovečkám a išli spať. Líška ľahla si pri dverách na

lavičku, chvostik stiahla pod lavičku, ale nespala. Ked všetci zaspali,
vstala, vyšla k ovečkám, chytila svoju húsku, ošklbala ju a sožrala.

Ráno všetci povstávali a líška sa spýtala
„Kde je moja húska?“

„Ztratila sa, kmotrička,“ riekol
gazda.

„Nedala by som svoju húsku
ani za ovečku,“ zaľútostila líška.

Čo mal gazda robiť? Ale ľúto
mu bolo ovečky.Zaviazal do vreca
psa a dal ho líške.

Líška vzala vrece a -spievala

„Išla líška-kmotrička,
našla si papučku.
Za papučku sliepočka
za sliepočku husička,
za husičku ovečka.“



Pes vo vreci zaštekal: Rat, rrat, rrrat!
Líška sa naľakala, vrece so psom zahodila a utekala do lesa

Neobyčajný recept.
Jednoho dňa odkiaľsi z ďaleka zastane jeden človek s vozom

pred lekáreň, vezme s voza nejaké ohromné dvere a zanesie ich do
lekárne. Lekárnik od udivu vytreští oči a povie: „Človeče boží, čo
chceš s tými dvermi v mojej lekárni? Stolár býva tu neďaleko, jemu
zanes dvere.“

Človek odvetí: „Včera bol lekár v mojom dome, lebo mi je žena
veľmi chorá; on jej predpísal, aby užívala nejaký liek; ale v celom
dome nemohli sme najsf ani papier, ani pierko, ani černidlo, aby na
písal recept. Nuž tak pán doktor napísal recept na dvere s kriedou.
Prosím vás preto, pozrite čo na dverách píše a uvarte dobrý liek, aby
mi žena čím skorej ozdravila.“

Lekárnik sa chutne nasmial prečítal, prečítal si čo na dverách
stálo a hneď sa dal do roboty.

Keď ešte Pán Ježiš chodil po zemi, išiel raz s apoštolom poľom,
kde hospodár práve oral.

Slnce hrialo, kone ťažko tiahly pluh a sedliakovi pot s čela padal
na hrudy. Pánu Ježišovi bolo ľňto hospodára, že je na poli pri robote
tak sám.

I zohnul sa pre hrudu, čo na ňu padol sedliakov pot, vzal ju
do hrsti a pozrel s modrému nebu.

Potom otvoril hrsť a hľal z dlane vyletel škovránok
a krásne zaspieval.

Od tých čias škovráň spieva hospodárovi, keď robí na poli.

Ako Pán Ježiš stvoril škovránka.

Ručné práce z hliny.



Cigánča čosi zaparatilo. Priviedli ho pred rychtára. Pán rychtár
sa ho pýta:

„Ako sa voláš?
— Volám sa ako i môj otec.
„A ako sa volá tvoj otec?“
— Volá sa ako ja.
„A ako sa voláte obidvaja?“
— Voláme sa jeden ako druhý.

*

Miškovi a Aničke stala sa nehoda. Miškovi utrhlo sa ucho. Aničke
sa zase vylomily dva zuby. Ale bolo to ucho s krčaha a zuby s hrebeňa.

*

Matej sedel na brehu rieky. Pozeral netrpelivo na vodu. „Čo tu
robíš?“ pýtal sa ho nejaký pán, ktorý išiel popri rieke. Matej odpovedal:
„Chcel by som sa dostať na druhý bok, tak čakám, kým všetka voda
odtečie.“ — Či Matej musel dlho čakať?

*

Opýtali sa cigáňa, prečo je tak čierny. Cigáň odvetí: „Nuž viete,
keď som ja prišiel na svet, bolo vraj, ako mi mať rozprávala, veľké
zatmenie, nuž ma nemohlo slnko obieliť.“

*

„Čo robíš?“ spýta sa gazda cigáňa. — „Nuž smútim, gazdíčko.“
— „A to prečo?“ — „Nuž len preto, že mi koňa vlk uhryzol.“ —

„To je nie mnoho; a veľmi ho uhryzol?“ — „Veru veľmi, iba hlava
mu zostala.“

*

Ako cigáň na perí spal.
Cigáň sa dozvedel, že veľkí páni spávajú na posteli vystlanej

perím. Zažiadalo sa i jemu, aby spal na takej posteli, Raz šiel pažiťou,
kde sa husy pásly; tam našiel jedno pierko. Vzal ho sebou a večer
položil si ho pod hlavu na holú zem. Keď sa prebudil, mal celú hlavu
otlačenú. Divil sa veľmi, ako tí páni môžu na perí spať: „Ach, Bože,
ja som len jedno pierko mal pod hlavou, a celú hlavu mám otlačenú.
Akože tí páni môžu spať, keď ich majú veľa pod hlavou?“

Nehoda.

Žarty.
Ako sa volal?

Hlúpy Mate].

„Zornička“ vychádza raz za mesiac počas školského roku. Predplatné din. 20‘—
ročne, jednotlivé číslo din. 2 -—. Objednávky a príspevky posielajú sa na: „Zornička“

Stará Pazova, Sriem. — Obsah riadia: F. Kiátik a Aug. Streit.
Tlač Kníhtlačiarne úč. spol., Petrovec.

Odgovorni urednik F. Kiátik, učitelj, Stara Pazova.



Porekadlá.
Rodičom kto úctu vzdáva, príkaz boží zachováva.
Všade dobre, u rodičov najlepšie.
Niet horšieho vtáka nad odrodilého Slováka.
Proti svojej krvi bojuje, kto národa svojho nemiluje.
Čo sa vlečie, neutečie.
Bez práce nebývajú koláče.
Pečené holuby nikomu nelietajú do huby.
Lenivá ruka — hotová muka.
Kto neseje, ten neveje.
Dobrý je chlieb, keď niet koláčov.
Hlad je najlepší kuchár.
Plné brucho učí sa hlucho.
Keď ti najlepšie chutí, prestaň jesť. .

*

Hádky.
18. Kedy má koza poludnie?
19. Koľko chlebov sa upečie za rok?
20. Visí, visí visúrik, pod ním šedi bibúrik; tak si žiada bibúrik,

by odpadol visúrik.
21. Čo sa vrane stane po siedmych rokoch?
22. Čo by bolo pre slepého najlepšie?
23. Kedy začína pes kosti hrýzť?
24. Keby jeden chlieb bol tak veľký, ako celý svet, čože by mu

selo ešte väčšie byt?
25. Prečo sa ten obzerá, čo ho naháňajú?
26. Kto do kostola ľudí volá a doňho sám nikdy nejde?

*

Mali hvezdári.
Janík s Elenkou pozerali večer na oblohu. „Dnes je nový mesiac,“

hovoril im otecko. „A kam dávajú tie staré?“ pýtala sa Elenka.
„Z tých starých strihajú hviezdičky,“ vysvetľoval múdry Janík.

*‘ , /

Rozlúštenie
hádanôk tohoto sošitu.

1. Hovädzí. 2. Keď so stola padne. 3. Ani jedon, lebo je pokrytá.
4. Do vody. 5. Ani jedon, lebo robí len skoky. 6. Koľko mu nariastlo.
7. Päť prstov. 8. Starú mamičku, lebo ich nemá, 9. Novým. 10. Do
plných. 11. Oči zažmúriť. 12. Mokrých. 13. Na dno. 14. Duchna. 15.
Pavúk. 16. Lastovička. 17. Husle. 18. Keď aj cap. 19. Ani jedon, lebo
sa skorej upečie od roka. 20. Mačka pod slaninou. 21. Pôjde jej na
ôsmy rok. 22. Keby sa mu zrak navrátil. 23. Keď už mäso sožral.
24. Pec, v ktorej by sa ten chlieb upiekol. 25. Lebo nemá na zadku
oči. 26. ZVon.
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