
Ako zajko šibal: Jozef Pavlovič (Našim deťom, 1981, M. Rusnáčková, s. 188) 

 

Snehy sa rozpustili, prišla jar. A s ňou najkrajší sviatok – Veľká noc. 

Na Veľkú noc sa tešia najmä deti. Ani u zajkovcov nebolo inak. Otec uplietol synovi korbáč a 

mama na druhú ruku zavesila pletený košík. Vyparádený zajko si ide vyšibať svoje prvé 

veľkonočné vajíčko. 

Ako si tak dôležito vykračuje, príde k psej bude. 

- Ktože to k nám prichádza?- čuduje sa pes. 

- Ja milý Dunčo, prišiel som ťa vyšibať. – A začal: 

Šibi-ryby, nechcem ryby, 

neželám si od korbáča 

husi kus či kus koláča, 

ja chcem iba máličko – 

veľkonočné vajíčko. 

- Pekne, pekne,- pochváli Dunčo zajka, - ale u nás sa šibe trocha inak. Nože počúvaj: 

Šibi-ryby, mastné ryby, 

dajte vajcia od korbáča, 

ešte k tomu údenáča, ešte k tomu kosť, už je toho dosť... 

- No a ty si vravel pekný veršík a dám ti za odmenu krásnu špikovú kosť. – A Dunčo na nej 

zahvízdal, až sa zajkovi v ušiach zaľahlo. 

- Ďakujem, milý Dunčo, ale ja by som radšej vajíčko, - povie zajko a poberá sa ďalej. 

Príde do stajne, šibe Pejka a vraví: 

Šibi-ryby, nechcem ryby, 

ja chcem iba máličko – 

veľkonočné vajíčko. 

- Pekne si, zajko šibal, pekne, - pochváli ho kôň. – Dám ti za odmenu zopár vlasov z chvosta. 

Urobíš si slák a môžeš na husličkách vyhrávať: 

Hopsa-hopsa-hopsasa, do kaluže z mláky, 

z koníkovho chvosta sa vyrábajú sláky. 

- Nechcem slák, ale vajíčko, - vraví zajko. 

- Kdeže ti ja vezmem vajíčko? Ale môj sused je veľký športovec, každé ráno si robí 

praženicu, aby bol mocný. Pýtaj si vajíčko od neho. 

Prišiel zajko za športovcom a vidí, že sa práve chystá na tréning. V jednej ruke má raketu, v 

druhej pingpongovú loptičku. Zajko ho hneď vyšibal a jasne mu povedal: 

-Šibi-ryby, ja chcem iba veľkonočné vajíčko! 

- Máš smolu! Dnes som zjedol posledné, - vraví športovec, - ale dám ti pingpongovú loptičku, 

vyzerá celkom ako vajce. Je o nej aj básnička: 

Pinká strýko Niko, pinká strynká Inka, 

a loptička spolu s nimi pinká ani pinka. 

- Nechcem pingpongovú loptičku, ale vajíčko, - vraví zajko a poberá sa ďalej. Ide, a verte-

neverte, prišiel až tam, kde sa vajíčka znášajú – do slepačej farmy. 

Začal zajko šibať kohúta, no ten ho len posiela za sliepkou. Chce vyšibať sliepku, ale 

sliepočka ho poslala za slepačími slečinkami. 

Ide zajko za dievčatami, a tie sa šibáča nevedia dočkať. Výskajú o milých päť a zajko šibe 

jedna radosť: 

Šibi-ryby, nechcem ryby, 

neželám si od korbáča 

husi kus či kus koláča, 

ja chcem iba máličko – 

veľkonočné vajíčko. 

A veru ho aj dostal. Krásne, maľované, je ho plný košík. Spokojne si kráča zajko domov, veď 

vyšibal to najkrajšie veľkonočné vajíčko. 

 

 

 

 



Rozprávka o maľovanom vajíčku 

-Bola raz jedna sliepočka a tá zniesla vajce. - Kde? -Pod plotom. 

-A potom? Čo sa stalo s vajíčkom  pod plotom? -Našlo ho dievčatko s vrkočom. 

-A potom? Čo povedalo dievčatko  s vrkočom? -Dievčatko s vrkočom povedalo: „Však je to 

pekné vajíčko?“ „Pekné je, pekné, ale by bolo ešte krajšie, keby bolo zelené ako ja,“ povedala 

trávička. 

„Pekné je, pekné, ale by bolo ešte krajšie, keby bolo žlté ako ja,“ povedala púpava. 

„Pekné je, pekné, ale by bolo ešte krajšie, keby bolo červené ako ja,“ povedala mašlička. 

-A potom? Čo urobilo dievčatko s vajíčkom, čo našlo pod plotom? 

-Dievčatko s vrkočom poprosilo trávičku, či by mu nedala zelenú farbičku. 

-A dala mu ju? -Dala. Tri kvapky a jednu pridala. 

-A potom? Čo urobilo dievčatko s vrkočom? 

-Dievčatko s vrkočom poprosilo púpavu, či by mu nedala farbičku do daru. 

-A dala mu ju? - Dala. Päť kvapiek a jednu pridala. - A potom? Čo urobilo dievčatko 

s vrkočom? 

-Dievčatko s vrkočom poprosilo mašličku, či by mu nedala červene trošičku. 

-Dala. Sedem kvapiek a jednu pridala. -No a potom? Čo bolo za plotom? 

Dievčatko namaľovalo na vajíčko červenú mašličku, žltú púpavu a zelenú trávičku. To vám 

bola krása! Krajšie vajíčko nevidelo ani slniečko. Zobudilo preto vŕbu pri potoku, stromy 

v sade, včielky v úli, kvietky na lúke a chlapca –sedmospáča. - A potom? 

Na vŕbe narástli bahniatka, na stromoch sa rozvili pupence, z úľa vyleteli včielky, na lúke 

rozkvitli kvietky a chlapec – sedmospáč vyskočil z postele a zvolal vesele: 

-Zuzka, daj mi to maľované vajíčko! 

-A ona mu ho dala? - Dala a jedno mu ešte pridala. Vieš prečo? 

-Neviem, ja som ešte malá. 

-Lebo slniečko pekne svietilo, stromy kvitli, včielky bzučali, kvety voňali a ľudia sa radovali, 

že je jar. 

-A potom za plotom bol zvonček a rozprávočke o maľovanom vajíčku je konček. 

 

O zelenom vajíčku 

„Kohútik, chcela by som vysedieť zelené vajíčko.“ Povedala sliepočka kohútikovi. „Kto to 

kedy počul, aby sliepočka znášala zelené vajíčka?“ naľakal sa kohútik. „Choď a prines mi ich. 

Skôr mi nechoď na oči.“ Povedala tvrdohlavá sliepočka. A tak šiel kohútik hľadať zelené 

vajíčko. Prišiel k pani morke. „Pani morka, máte zelené vajíčko?“ „Ale kohútik, kde by som 

zobrala zelené vajíčko.“ Choď za tetou husou, trebárs nejaké má. Išiel kohútik za tetou husou. 

„Teta hus, nemáte zelené vajíčko?“ „Ty jeden kohútik, snáď sa mi neposmievaš! Vari ja 

znášam zelené vajíčka?“ Neposmievam sa, ale sliepočka ma posiela, aby som jej priniesol 

zelené vajíčko. Choď a spýtaj sa škorcov, možno tam nájdeš zelené vajíčko. Išiel kohútik za 

škorcami. 

„Prosím vás, škorci sliepočka ma poslala po zelené vajíčko, nemáte nejaké?“ „Kdeže by sme 

ho vzali?“ Povedali škorci. Ale spýtaj sa drozda, možno on vie o zelenom vajíčku. Išiel 

kohútik k drozdovi. 

„Prosím pekne, drozd, sliepočka ma posiela po zelené vajíčko, nemáš nejaké? Už som bol 

u pani morky, u tety husi i u škorcov a zelené vajíčko nikde nemajú. Ak ho nemáš ty, aspoň 

mi poraď.“ Drozd povedal: „Zelené vajíčko nemám, ale snáď ho bude mať škovránok. Toho 

sa spýtaj. Išiel kohútik za škovránkom. „Škovránok, prosím pekne, nemáš zelené vajíčko? 

Sliepočka ma posiela, aby som jej nejaké priniesol. Už som bol u pani morky, u tety husi 

i u škorcov, ale nikde som zelené vajíčko nedostal.“ Škovránok sa zamyslí a hovorí: „Také 

vajcia by mohla mať iba babička sova. Ak nenájdeš zelené vajíčko u nej, tak ho nikde 

nenájdeš.“ 

Išiel kohútik k babičke sove. „Babička sova, pekne prosím, nemáš zelené vajíčko? Sliepočka 

ma posiela, aby som jej nejaké priniesol. Už som bol u pani morky, u tety husi, u škorcov, 

drozda i u škovránka, ale nikde som zelené vajíčko nedostal.“ Babička sova ospalo žmurkla 

a hovorí: „Také vajcia nepoznám. Vráť sa  domov a povedz sliepočke, nech len znáša biele 

vajíčka.“ Kohútik sa vracia smutne domov. 



Pred bránou sa zastaví. Alenka maľuje veľkonočné kraslice a farebné vajíčka dáva na okno. 

Jedno vajíčko je pekné zelené. Frrr – kohútik vyletí na okno a už sa ponáhľa so zeleným 

vajíčkom za sliepočkou. „To je krása, kohútik,“ raduje sa sliepočka zo zeleného vajíčka 

a posadí sa naň. Vajíčko pod ňou praskne a zostanú iba zelené črepy. Je vyfúknuté. Nič v ňom 

nie je. „Biele vajíčka sú predsa len lepšie,“ hovorí sliepočka, „aspoň vieme, že sa z nich 

vyliahnu kuriatka.“A kohútik je rád, že nemusí zháňať nové zelené vajíčko 

 

 

Rozprávka o vajíčku 

Bolo raz jedno vajíčko. Volalo sa Fred. Fred mal rád dobrodružstvo a dobrodružstvo malo 

rado Freda, pretože ho vždy poslúchal a vyvádzal všakovaké huncútstva. V jedno krásne ráno, 

keď sa aj sama príroda zobúdzala zo zimného spánku si Fred povedal: 

„Idem do sveta a okúsim dobrodružstvo ktoré tam na mňa čaká!" A s nadšením vykročil. 

Prešiel cez lúku plnú poľných kvetov, prebrodil sa riekou a už už chcel vkročiť do lesa, keď v 

tom začul akýsi hlas.  

„Stoj! Nehýb sa! Ja som dobrodruh Štefan." Povedal povedľa stojací štetec. Bol vysoký a 

štíhly a vlasy mal husté ako sa na štetca patrí. No Padali mu do očí. Tak mu Fred podal 

gumičku, čo ležala obďaleč. Štefan Štetec sa mu zaradostene poďakoval:  

"Vďaka priateľu."  

" Idem do sveta Štefan Štetec." Povedal Fred.  

"Ak chceš, môžeš ísť somnou." Štefan Štetec sa usmial a prikývol a tak spolu s Fredom 

Vajíčkom vyrazili do lesa. Les bol plný zvieratiek všakovakého druhu. Jelene sa majestátne 

pýšili svojim parožím, zajačiky si len tak hopkali a vtáčiky štebotali: 

Jar sa blíži, jar je tu, 

zime chystá odvetu. 

Slniečko má svoju moc, 

zajtra príde Veľká Noc! 

Celý les spieval a radoval sa. Len vajce Fred bol akýsi nesvoj.  

"Poďme ďalej za dobrodružstvom!" Zvolalo. A tak šli ďalej, les sa míňal až dorazili na 

čistinku.  

"Haló? Haló? Je tu niekto?" Ozvalo sa spoza kríku. Vajce a Štetec sa obzreli za hlasom a 

uvideli Farbu stáť celú špinavú, až jej nebolo vidieť oči. 

"Ja som Farba Vierka. Pomôžte mi prosím a naveďte ma k vode. Som taká špinavá až 

nevidím." A tak Fred a Štefan pomohli Farbe Vierke aby sa umyla. "Ideme do sveta Farba 

Vierka, chceš ísť s nami?" Povedalo Vajce. Vierka nadšene prikývla a pridala sa. A tak boli 

na ceste Vajce Fred, Štetec Štefan a Farba Vierka ako dobrý priatelia. Prešli lúku, les a 

prebrodili sa riekou, keď tu zrazu začuli vtáčí spev:  

Jar sa blíži, jar je tu, 

zime chystá odvetu. 

Slniečko má svoju moc, 

zajtra príde Veľká Noc! 

Štetec Štefan a Farba Vierka sa naradostene usmiali, len Vajíčko Fred bolo nejaké smutné.  

"Počuj Fred," zvolal Štefan  

" prečo si taký smutný ? Čo ty nemáš rád Veľkú Noc?" Vajíčko si povzdychlo a povedalo:  

" Veľkú Noc milujem! Ale smutné som preto, že budem asi jediné nepomaľované vajíčko v 

krajine. Všetky vajíčka budú zajtra krásne zdobené, len ja nie." Štefan Štetec a Farba Vierka 



na seba veľavýznamne pozreli a ako pribúdali hodiny, naši dobrodružný kamaráti išli spať. 

Ráno vykuklo slniečko a vajíčko sa prebudilo do krásneho dňa. Pozrelo na seba a nestačilo sa 

čudovať:  

" Priatelia moji! Ja som farebné! Vy ste ma pomaľovali! Ďakujem vám kamaráti! " Štefan 

Štetec a Farba Vierka sa usmievali a radovali:  

" Ty si nám pomohol Vajíčko Fred, tak aj mi pomôžeme tebe. O tom je priateľstvo." A tak 

tancovali a oslavovali celú Veľkú Noc. A ich priateľstvo trvá naveky. 

Napísala Veronika Kereková - Bednárová 

 


