
Povesti máme radi všetci, malí i veľkí. Aj keď sa pri 
nich niekedy trochu bojíme. Akoby nie, veď všetky 
sú takmer skutočné príbehy. O vlkolakovi, o čertoch, 
o vodníkovi, o... Napíšte názvy aspoň dvoch 
bratislavských povestí, ktoré ste čítali a skúste 
vylúštiť názov povesti o vodnom paláci, v ktorom 
sa skrývali rusalky so svojou kráľovnou.

Ako sa vám páčil rozprávkový kvíz? 
Dobre ste v ňom obstáli? 

Netrápte sa ak ste všetko nevedeli. 
Kvízy sú aj na to, aby vás povzbudili, 

aby vás inšpirovali dozvedieť sa čoraz viac, 
čítať krásne knihy a zamýšľať sa nad nimi.

OdpOvede Na kvízOvé Otázky 
pošlite alebo prineste 

do Mestskej knižnice mesta Piešťany, 
Školská 19, 921 01 Piešťany. 

Vytlačené kvízy si môžete vyzdvihnúť aj v knižnici. 
Na obálku napíšte Kvíz Zlatá priadka.

Všetky správne odpovede vložíme do veľkého 
klobúka, zamiešame a každý štvrťrok vylosujeme 

troch z vás, ktorým pošleme peknú knižnú odmenu.
Mená výhercov nájdete zverejnené aj na našej 

webovej stránke www.detskakniznica.sk.

Zlatá 
priadka 

MáRIa 
ĎURíČkOvá

pre malých knihomoľov
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Mária Ďuríčková niekoľko rokov vydávala a redigovala 
obľúbený literárny časopis pre deti, ktorý aj vy 
dobre poznáte. Volá sa Slniečko. Stala sa „mamou“ 
„podareného“ žiaka a veľkého výmyselníka. Váš 
spolužiak Adam o ňom dokonca napísal básničku. 
Doplňte jeho meno:

Pre NehO je SVet gOMbičKA.
je tO NáŠ .......................................
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tAKže zAčíNAMe:

Viete, v ktorej knihe sa môžeme stretnúť so žofkou 
jafurovou? Ak áno, potom pre vás nebude ťažké 
uhádnuť, koho hľadá Žofka v rozprávkovej krajine. 
Ak radi lúštite krížovky, stačí vám zopár minút 
a odpoveď je hotová.
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doplňte rýmy a ak chcete, aj si zaspievajte:

hej, pod Kriváňom,
tam je krásny...
tam rastú chlapci
bystrí ako...

ide pavúk po...
nosí zlaté prstene.
evička sa raduje,
že jej prsteň...

išiel janko na kopec,
hnal pred sebou päť...
a šiesteho...
so zlatýma rohama.

1. Chutné guľaté ovocie
2. Druh papagája
3. Svieti na nebi
4. Domček z ľadu
5. Pôvodný obyvateľ grónska
6. Naše najvyššie pohorie
7. Klávesový hudobný nástroj
8. Najteplejší kontinent na zemeguli
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takto pekne a citlivo vedela rozprávať o našej 
materinskej reči spisovateľka Mária Ďuríčková. 
Na jej počesť sme vymysleli rozprávkový kvíz 
pre bystré hlavičky. Pani spisovateľka rada 
písala príbehy a rozprávky zo života detí: Danka 
a janka, Majka tárajka, jasietka, Kľúče od mesta, 
čo si hračky rozprávali, Nie je škola ako škola. 
Napísala niekoľko kníh čarovných rozprávok: 
Slncové dievčatko, biela kňažná, zbierala ľudové 
pesničky, povedačky, hádanky a ukladala ich do 
zlatej brány, zlatej hrkálky alebo do veselých 
kníh Poslali ma naši k vašim, Spievanky a hádanky 
alebo Ahoj, hádanka.
bola skvelou rozprávačkou povestí. z rodného 
zvolenského kraja ich vydala v knihe zemský 
kľúč, bratislavské povesti vyšli v knihách Dunajská 
kráľovná, Prešporský zvon a Panenská veža  
na Devíne.
Dovedna vyše štyridsať kníh. jedna krajšia  
ako druhá. získala za ne veľa ocenení, ale 
najvyššou cenou, ktorá by ju tešila, by bola tá, 
keby ste jej knihy čítali, rástli s nimi a mali ich radi.

Jazyk je nástroj, ktorým sa 
ľudia dorozumievajú, mal 
by teda byť čistý a krásny, 
aby aj porozumenie medzi 
ľuďmi bolo čisté a krásne.


