
Ahoj kamaráti !  

Som tu opäť– váš kamarát „pán Knižôčka“ a už aj idem  
po ďalšiu čarodejnú knihu. Aha, tu je! Tiež tróni na poličke s ostatnými 
rozprávkovými knižkami, ktoré som doposiaľ nazbieral. Opatrne  
ju otváram. Koho pričaruje tentokrát? 

 

Dnes pričarovala zvláštne dievčatko – „Pippi Dlhú Pančuchu“. Poznáte  
ju kamaráti? Že ste o nej ešte nepočuli? Neprišla však sama,  spolu s Pippi prišiel 
ešte niekto. A naozaj, z čarodejnej knihy nevyskočila len Pippi, ale aj malý, 
elegantne oblečený opičiak pán Nielson.  

Najskôr sa však pozhovárame o tete, čo Pippi vymyslela. Volala sa Astrid 
Lindgrenová. Narodila sa na severe, v uzimenom Švédsku. Vyrastala v červenom 
domčeku obkolesenom jabloňami, neďaleko mestečka Vimmerby. Prežila 
nádherné detstvo, plné šibalstiev, šantenia a hier. Teta Astrid začala písať 
rozprávky až keď sa z nej stala mamička dvoch detí. Spočiatku rozprávky 
rozprávala na dobrú noc dcérke Karin. No jedného dňa si poranila nohu a musela 
ležať v posteli. A keďže jej bola dlhá chvíľa, začala vyrozprávané rozprávky 
zapisovať. A vďaka tomu je Pippi Dlhá Pančucha na svete. Inak, viete ako sa 
vlastne Pippi narodila? Vďačí za to nielen tete Astrid, ale i jej dcérke Karin. Každý 
večer pred spaním prosila Karin mamičku, nech jej povie rozprávku. Raz sa 
prihodilo čosi nečakané. Hoci bola v ten večer teta Astrid veľmi unavená, 
súhlasila. Spýtala sa však, o čom by rozprávka mala byť. Malá Karin zrazu z ničoho 
nič povedala: „O Pippi Dlhej Pančuche.“ A tak prišla Pippi na svet.   
Ak ste zvedaví, aké šibalstvá povyvádzala táto malá nezbedníčka, poproste 
rodičov nech vám prečítajú úryvok z knihy o Pippi. 



 

Pippi bola veľmi zvláštne dieťa. Najzvláštnejšia na nej bola jej sila. Bola taká 
strašne silná, že na celom svete sa jej silou nevyrovnal ani jeden policajt. Keď 
chcela, mohla zdvihnúť celého koňa. A to aj chcela. Mala vlastného koňa, ktorého 
si za dukát zo svojich mnohých zlatých peňazí kúpila hneď ako sa nasťahovala do 
starého domu v sade. Ten dom sa volal Vila Vilôčka.  Koňa ubytovala na verande. 

Ale keď si tam Pippi chcela popoludní vypiť kávu, bez dlhých rečí ho 
preložila do sadu. Vedľa Vily Vilôčky  bol aj iný sad a iný dom. V tom dome bývali 
otecko a mamička s dvoma dobrými deťmi, chlapcom a dievčatkom. Chlapec sa 
volal Tommy a dievčatko Annika. Boli to milé, dobre vychované a poslušné deti. 
Tommy si nikdy neobhrýzal nechty, vždy robil čo mu mamička kázala. Annika 
neplakala, keď sa jej nestalo po vôli a bola vždy chutná vo vyhladených 
bavlnených šatočkách, o ktoré starostlivo dbala. Tommy s Annikou sa pekne 
hrávali v sade, ale pri hre často túžili po kamarátovi. Keď ešte Pippi s oteckom 
plávala po mori, neraz sa opreli o plot a vraveli: - To je hlúpe, že sa nikto 
nenasťahuje do tohto domu! Voľakto by tam mal bývať, voľakto, kto má deti. 
V ten pekný letný večer, keď Pippi po prvý raz prekročila prah Vily Vilôčky, 
Tommy a Annika neboli doma. Odišli k starej mame na celý týždeň. Preto vôbec 
nevedeli, že sa voľakto do susednej vily nasťahoval. Ako tam stáli zamyslení, čo 
robiť, práve vtedy sa otvorili dvere Vily Vilôčky a vyšlo malé dievčatko. Bolo to 
najčudesnejšie dievča, aké kedy Tommy s Annikou videli. Bola to Pippi Dlhá 
Pančucha, ktorá si vyšla na rannú prechádzku. Vyzerala takto: Vlasy mala 
mrkvovej farby, spletené do dvoch tuhých vrkočov, ktoré jej odstávali ani konáre. 



Nos vyzeral ako zemiačik, celý pehavý, pod nosom mala ozaj široké ústa so 
zdravými, bielymi zubami. Šaty mala nevídané. Sama si ich šila. Chcela mať belasé 
šaty, ale látka jej nevystačila a tak si k nej kde-tu prišila kúsky červenej látky. Dlhé 
tenké nohy sa jej strácali v dlhých pančuchách, hnedej a čiernej, že vyzerala ako 
naozajstná Dlhá pančucha. Čierne topánky mala práve dva razy väčšie než 
chodidlá. Otecko jej kúpil v Južnej Amerike trocha väčšie, aby do nich dorástla 
a Pippi si nikdy neobula iné. No Tommy a Annika s najväčším obdivom hľadeli na 
opičku, ktorú malo neznáme dievčatko na pleci. Mala belasé nohavice, žltý 
kabátik a biely slamený klobúk.  

 

 

 No vidíte kamaráti, teraz poznáte Pippi aj vy. Ak chcete o nej vedieť viac 
a tiež aj o pánu Nielsonovi a o Pipiných kamarátoch – Annike a Tomim, poproste 
rodičov, nech vám jej dobrodružstvá prečítajú. Vrelo ich odporúčam! Určite sa 
popukáte, ba až popučíte od smiechu. 

 

Teraz však mám pre vás ešte úlohu: 

- Pippi Dlhá Pančucha býva v dome, ktorý sa volá Vila Vilôčka.  
Je to staručký domisko uprostred ovocnej záhrady. Ako podľa vás Vila 
Vilôčka vyzerá, kamaráti? Na chvíľu zatvorte oči a skúste si ju predstaviť. 
Nebojte sa popustiť uzdu fantázii. Potom tú predstavu nakreslite.  
Do obrázku môžete nakresliť i Pippi Dlhú Pančuchu. Hotový obrázok 
môžete priniesť do škôlky. 


