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– Leto sa s nami ešte celkom nerozlúčilo. 
Ako ste si vychutnali babie leto, kamaráti?
– Joj, Svetlúšik, ešte teraz ma hrejú na 
chrbte lúče slniečka, ako sme stúpali po 
farebných horách. 
– Dobromilka, mne zostali po výlete na 
pamiatku pavučinky. Mám ich na batohu 
aj na šiltovke. 
– A tuším aj na nose, Svetlúšik . Pozri, sú 
krásne strieborné ako vlasy babičiek.
– Vidíš, Dobromilka, možno práve preto sa 
toto „pavučinkové obdobie“ volá babie leto. 
Posvietime si na to?
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      Ahoj, kamaráti!

Babie leto je obdobie suchého, slnečného a cez 
deň veľmi teplého počasia, ktoré sa vyskytuje 
v Európe obvykle v októbri. 

V Česku toto obdobie volajú leto svätého 
Václava. Naši západní susedia majú takúto pra
nostiku: Na svätého Václava babie leto nastáva.

V Nemecku ho nazývajú leto sv. Michaela, vo 
Francúzsku leto sv. Mórica, v Taliansku leto sv. 
Martina, v Anglicku leto sv. Lukáša. V Amerike 
sa nazýva letom Indiánov. Indiáni toto počasie 
využívali na lovenie a zháňanie potravy a na 
vybudovanie skrýš na zimné skladovanie jedla.

Počasie, ktoré láka von

Lietajúce pavúky

Vedia pavúky lietať? Čudná otázka, však? Ale 
počas babieho leta sa to naozaj môže tak zdať. 
Malé pavúčiky si v tomto období hľadajú dobrý 
úkryt na zimný spánok a pomocou pavučiny 
sa prepravujú. Jednoducho sa rozhojdajú na 
svojom pavúčom vlákenku a dajú sa odfúknuť 
vánkom do sveta .

 Skoro každý večer sa modlím za starkých 
a babku s dedkom, aby boli zdraví. (Laura, 8 r.)

 Babke som nakreslil obrázok Panny Márie. 
(Jonáš, 5 r.)

 Keď sú u nás starkí na návšteve, rád im za 
hrám na klavíri malý koncert. (Jonatán, 12 r.)

 Pomáham babke a dedkovi v  záhradke 
a v kuchyni pri varení. (Alžbetka, 10 r.)

 Keď som u starej mamy, hráme šach a dámu 
alebo „preskakovanú“. Stará mama hovorí, že si 
tak cvičí pamäť, aby toľko nezabúdala. (Jakub, 
14 r.)

 Starej mame a  starému ockovi sme so 
sestrou viackrát urobili prekvapenie a vyupra
tovali sme im celú kuchyňu. Boli veľmi radi. 
(Evka, 9 r.)

 S bratom sme zatelefonovali starkej, či jej 
môžeme prísť porýľovať záhradu. Bola veľmi 
rada, lebo ju bolí chrbát. (Tomáš, 17 r.)

 So starkým som išla minule do obchodu, 
lebo je po chemoterapii a nevládze tak ako 
predtým. (Martinka, 13 r.)

 Starká má rada, keď ju na privítanie alebo 
rozlúčku vystískam. Potom dodá, že som už od 
nej zase o kúsok vyšší. (Jakub, 15 r.)

Babičky a deduškovia

Vaše tipy 
ako potešiť starkých

Nielen pavúčie vlákna nám pripomínajú ba
bičky a deduškov. Mesiac október je mesiacom 
úcty k starším. Každodennú úctu k nim v tento 
čas prejavujeme aj inak – napríklad vystúpe
niami s pesničkami, básničkami vnúčat pre 
starkých v škôlkach a školách. Ale spýtali sme 
sa kamarátov, ako prejavujú vďačnosť, úctu 
a lásku k starkým ešte aj inak. Ste zvedaví? 
Možno sa vám nejaký nápad zapáči a urobíte 
ním radosť práve vašej babičke, starej mame, 
starkému, pradedkovi.

Pár farebných opadaných listov zviaza
ných do kytičky môže potešiť aj tvojich 
starých rodičov. Ak sú už tvoji starkí 
alebo prastarkí vo večnosti, môžeš im 
takúto kytičku zaniesť na hrob.
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